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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Πξωηηέο ην 2011 γηα ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη  

ε EUROBANK EFG Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
 

Γηα κηα ρξνληά αθόκα θαη παξά ηελ εμαηξεηηθά δπζκελή ζπγθπξία, ηα Aκνηβαία Kεθάιαηα πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ε Eurobank EFG Asset Management Α.Δ.Γ.Α.Κ. επηβξαβεύνπλ ηνπο επελδπηέο κε πξσηηέο ζε 

απνδόζεηο. πγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Θεζκηθώλ Δπελδπηώλ γηα ην 2011: 

 Σελ πξώηε ζέζε ζηελ θαηεγνξία ησλ κεηνρηθώλ Fund of Funds πέηπρε ην Eurobank EFG (LF) 

Fund of Funds – REAL ESTATE (+0,99%), ελώ παξάιιεια ήηαλ ην κνλαδηθό ζηελ θαηεγνξία 

ηνπ  πνπ θαηέγξαςε ζεηηθή απόδνζε.  

 Σελ πξώηε ζέζε ζηελ θαηεγνξία ησλ κεηνρηθώλ A/K Αλαπηπγκέλσλ Αγνξώλ πέηπρε ην 

Eurobank EFG I (LF) Equity – GLOBAL EQUITIES πξνζθέξνληαο αμηόινγε πξνζηαζία 

κέζσ ηεο δπλακηθήο ηνπ δηαρείξηζεο, αθνύ πέηπρε λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηηο απώιεηεο -3,40% 

ηνπ θαιαζηνύ αλαθνξάο ηνπ (Δπξώπε - Eurostoxx 50: -17,05%, ΖΠΑ - Dow Jones: +5,53% , 

Ηαπσλία - Nikkei 225: -17,34%), ππεξαπνδίδνληαο θαηά +2,52% πεξίπνπ. 

 Σελ πξώηε ζέζε ζηελ θαηεγνξία ησλ κεηνρηθώλ A/K Αλαπηπζζόκελσλ Αγνξώλ πέηπρε ην 

Eurobank EFG I (LF) Equity – DYNAMIC ROMANIAN, πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηηο 

απώιεηεο -17,68% ηνπ δείθηε Bet Index ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, 

ππεξαπνδίδνληαο θαηά +12,77% πεξίπνπ. 

Δπίζεο, ηε δεύηεξε ζέζε πέηπραλ ζηελ θαηεγνξία ηνπο, ην Eurobank EFG (LF) INCOME PLUS $  

(+5,90%) ζηελ θαηεγνξία ησλ Α/Κ Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ ζε όξνπο επξώ θαη ην Interamerican 

Δνιαξίνπ (USD) Οκνινγηαθό (+7,52%) ζηελ θαηεγνξία ησλ θξαηηθώλ νκνινγηαθώλ Α/Κ –

Αλαπηπγκέλσλ Αγνξώλ ην νπνίν αο ζεκεησζεί όηη θαηέθηεζε ηε δεύηεξε ζέζε ζην ζύλνιν ηωλ 310 

ακνηβαίωλ θεθαιαίωλ ππό ηε δηαρείξηζε ησλ Διιεληθώλ Δηαηξεηώλ Γηαρείξηζεο. 

Σέινο, ηελ ηξίηε ζέζε ζηελ θαηεγνξία ησλ δηεζλώλ νκνινγηαθώλ Α/Κ πέηπρε ην Eurobank Global Bond 

Οκνινγηαθό Εμωηεξηθνύ (+3,19%). 

ύκθσλα κε ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Μνξηαλό, Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο Eurobank EFG Asset Management 

Α.Δ.Γ.Α.Κ., «ηα παραπάνφ αποηελέζμαηα ηοσ 2011, εθάμιλλα ηφν επιηστιών ηφν δύο προηγούμενφν εηών,  

καηαδεικνύοσν όηι, παρά ηη ζσνετιζόμενη δσζμενή ζσγκσρία, η προζπάθειά μας είναι ζσνετής με ζηότο ηην 

αποηελεζμαηική κάλσυη ηφν προζδοκιών ηφν επενδσηών μας ». 
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