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Η θεµατική επένδυση επικεντρώνεται στις σχετικά 
προβλέψιµες µακροπρόθεσµες τάσεις, που αναµένεται 
να επηρεάσουν το µέλλον σε ένα µεγάλο κοµµάτι της 
ανθρώπινης ζωής, όχι µόνο σε συγκεκριµένες εταιρείες 
ή τοµείς, επιτρέποντάς σας να αποκτήσετε πρόσβαση σε 
καινοτόµες διαρθρωτικές αλλαγές, που µπορούν να 
διαµορφώσουν µία νέα πραγµατικότητα.

Η θεµατική επένδυση:
• ∆ιαφέρει σηµαντικά από την επένδυση που
 παρακολουθεί στενά τους παγκόσµιους δείκτες.
• Μπορεί δυνητικά να προσφέρει ελκυστικές 
 αποδόσεις, ανάλογα µε τις τάσεις, σε σύγκριση 
 µε τις παγκόσµιες µετοχές.
• ∆ιενεργείται χωρίς περιορισµούς και 
 επικεντρώνεται σε συγκεκριµένες θεµατικές 
 ενότητες, παραµένοντας προσηλωµένη στις 
 τάσεις και όχι στις εφήµερες συνθήκες. 
• Αφορά τις µελλοντικές προσδοκίες και όχι 
 τους προηγούµενους «νικητές». 

Η πανδηµία Covid-19 επιτάχυνε µια σειρά 
από υπάρχουσες τάσεις και δηµιούργησε νέες 
µακροπρόθεσµες ευκαιρίες, τις οποίες αποκαλούµε 
MEGATRENDS. 

Τα MEGATRENDS είναι µεγάλοι, κοινωνικοί, οικονοµικοί, 
πολιτικοί, περιβαλλοντικοί και τεχνολογικοί 
µετασχηµατισµοί, που έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην 
οικονοµία, την κοινωνία, τον πολιτισµό, την προσωπική 
ζωή και τις επιχειρήσεις. 
Στα MEGATRENDS ανήκουν η «καθαρή» ενέργεια, 
ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, η χρηµατοοικονοµική 
τεχνολογία (Fintech), η ροµποτική ιατρική, το e-Εµπόριο, 
οι «έξυπνες» πόλεις κτλ.

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο LF (FoF) Global Megatrends Fund 
έχει ευέλικτη κατανοµή στα MEGATRENDS σύµφωνα µε τις 
κυρίαρχες τάσεις και δεν επηρεάζεται σηµαντικά από τον 
«θόρυβο» της εφήµερης ειδησεογραφίας.

Το LF (FoF) Global Megatrends Fund είναι ένα Αµοιβαίο Κεφάλαιο 
που επενδύει σε Αµοιβαία Κεφάλαια τρίτων διαχειριστών 
κεφαλαίων και σας επιτρέπει να συµµετέχετε στις κυρίαρχες τάσεις 
που διαµορφώνουν και εξελίσσουν τον κόσµο, µέσω αµοιβαίων 
κεφαλαίων τρίτων διεθνών διαχειριστών. 
Οι τάσεις αυτές αφορούν τέσσερεις κυρίαρχους τοµείς: 
βιωσιµότητα, υγεία και ευεξία, τεχνολογική πρόοδο, και 
δηµογραφικές αλλαγές.

Η επενδυτική στρατηγική είναι ευέλικτη όσον αφορά την 
κατανοµή της και ανάλογα µε τις συνθήκες των αγορών,  
προσαρµόζει την επενδυτικότητα στις διάφορες κατηγορίες 
επενδύσεων. 

Η διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται µε µια 
πειθαρχηµένη διαδικασία, που ενσωµατώνει κριτήρια ESG 
(Environment, Social, corporate Governance).

 To χαρτοφυλάκιο αποτελείται από τα βασικά (core) 
 Αµοιβαία Κεφάλαια και από τα δορυφορικά (satellite) 
 Αµοιβαία Κεφάλαια. 

 Τα βασικά Αµοιβαία Κεφάλαια επενδύουν σε 
 διαφοροποιηµένες παγκόσµιες στρατηγικές, 
 καλύπτοντας ένα ευρύτερο φάσµα των MEGATRENDS. 

 Τα δορυφορικά Αµοιβαία Κεφάλαια επικεντρώνονται 
 σε ένα MEGATREND κάθε φορά.

 Τουλάχιστον το 51% της σύστασης του χαρτοφυλακίου 
 υπόκειται στο Αρθ. 8 ή 9 της SFDR*

Το συγκεκριµένο Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να αποτελέσει
εναλλακτική για ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που διαµορφώνεται 
µε βάση τους µακροπρόθεσµους στόχους ενός επενδυτή, όπως την 
αγορά κατοικίας, τη συγκέντρωση κεφαλαίου για σπουδές, τη 
συγκέντρωση κεφαλαίου για τη συνταξιοδότηση κτλ.

Το LF (FoF) Global Megatrends Fund έχει συσταθεί στο 
Λουξεµβούργο από την Eurobank FMC – LUX, που είναι 100% 
θυγατρική της τράπεζας Eurobank ενώ την επενδυτική διαχείρισή 
του την πραγµατοποιεί η Eurobank Asset Management ΑΕ∆ΑΚ, η 
Νο. 1** εταιρεία διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα.

Πώς µπορώ να αξιοποιήσω
τη θεµατική επένδυση;

Τι είναι οι µακροπρόθεσµες
τάσεις και πώς θα επηρεάσουν
το µέλλον;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του
LF (FoF) Global Megatrends Fund;

Ανακαλύψτε τις επενδύσεις στις τάσεις που θα διαµορφώσουν το µέλλον, µέσα από το (LF) 
Fund of Funds – Global Megatrends [LF (FoF) Global Megatrends Fund], µία θεµατική 
επένδυση στα Megatrends του σήµερα.

*SFDR: Κανονισµός (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον 
τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ή “SUSTAINABLE FINANCE 
DISCLOSURES REGULATION” (SFDR). 

**Κατάταξη βάσει του συνολικού ενεργητικού των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών, 31/12/21.

∆ικαιώµατα Επενδυτών: Οι επενδυτές µπορούν να λάβουν περίληψη 
των δικαιωµάτων τους στον υπερσύνδεσµο της Εταιρείας ∆ιαχείρισης 
https://eurobankfmc.lu/-Policies.

Τερµατισµός: Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να 
αποφασίσει τον τερµατισµό της διανοµής ή της εµπορικής προώθησής του στην Ελλάδα.

Το παρόν αποτελεί διαφηµιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενηµερωτικό δελτίο 
του LF (FoF) Global Megatrends Fund και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών 
για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. 
Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιµα στο site του ∆ιανοµέα: www.eurobank.gr και στο site 
του ∆ιαχειριστή Επενδύσεων: www.eurobankam.gr τόσο στην Αγγλική όσο και την 
Ελληνική γλώσσα καθώς και στο site της Εταιρείας ∆ιαχείρισης: https://eurobankfmc.lu 
στην Αγγλική γλώσσα.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μάθετε περισσότερα για το LF (FoF)
Global Megatrends Fund, ακούγοντας
το σχετικό podcast      πατώντας εδώ
ή σκανάρωντας

Επικοινωνήστε µε το στέλεχος της Eurobank που σας
εξυπηρετεί, για να ενηµερωθείτε για τις επενδύσεις
στις τάσεις που επηρεάζουν το µέλλον µας.

https://www.youtube.com/watch?v=im0AnF6KvaA

