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Αθήνα, 22  Ιανοσαρίοσ 2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ηγεηική παροσζία  ηης  Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ ηο 2012  

Για 5
η
 σπονιά, η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαηήπηζε ηην ηγεηική ηηρ παποςζία 

ζηο σώπο ηηρ διασείπιζηρ αμοιβαίυν κεθαλαίυν, θεζμικών σαπηοθςλακίυν και ηηρ παποσήρ 

επενδςηικών λύζευν μέζυ  ηπίηυν παπόσυν (Fund Selection) ζηην Δλλάδα και ηιρ σώπερ, όπος ο 

όμιλορ Eurobank έσει παποςζία. Η Eurobank Asset Management Α.Δ.Γ.Α.Κ. ξεσώπιζε καηά ηη 

διάπκεια μιαρ δύζκοληρ και κπίζιμηρ σπονιάρ για ηην οικονομία ηηρ σώπαρ, πεηςσαίνονηαρ 

ενηςπυζιακή αύξηζη ηυν ςπό διασείπιζη κεθαλαίυν ηηρ, ηα οποία ξεπέπαζαν ηα 2,8 δις εσρώ.  

ςγκεκπιμένα, ηα ςπό διασείπιζη κεθάλαια ζηιρ 31.12.2012 αναλύονηαι υρ εξήρ:  

Σε Αμοιβαία Κεθάλαια  1.778 εκ. εσρώ,  

Σε θεζμικά ταρηοθσλάκια  515 εκ. εσρώ  

Σε αμοιβαία κεθάλαια ηρίηων διατειριζηών,  560 εκ. εσρώ 

 

Σα αμοιβαία κεθάλαια ηηρ Eurobank Asset Management Α.Δ.Γ.Α.Κ. διαηίθενηαι ζηην Δλλάδα και 

ζε Βοςλγαπία, Ροςμανία, Πολυνία, Κύππο και Λοςξεμβούπγο με απιθμό πελαηών πος ξεπεπνά ηοςρ 

80,000.  Η Eurobank Asset Management Α.Δ.Γ.Α.Κ. διακπίνεηαι ακόμα για ηην εξειδίκεςζή ηηρ ζηο 

σώπο ηηρ θεζμικήρ διασείπιζηρ, έσονηαρ αναλάβει ηη διασείπιζη 15 θεζμικών σαπηοθςλακίυν ζηην 

Δλλάδα, ηην Κύππο και ηο Λοςξεμβούπγο .  Οι ςπηπεζίερ επιλογήρ αμοιβαίυν κεθαλαίυν ηπίηυν 

διασειπιζηών (Open Architecture) πποζθέπονηαι ζε ιδιώηερ και θεζμικούρ πελάηερ ζηην Δλλάδα, ηην 

Κύππο και ηο Λοςξεμβούπγο. 

Σα αμοιβαία κεθάλαια ηηρ Eurobank Asset Management Α.Δ.Γ.Α.Κ. δικαίυζαν ηοςρ επενδςηέρ για 

ηιρ επιλογέρ ηοςρ με θεηικέρ αποδόζειρ και ππυηιέρ ζηιρ καηηγοπίερ ηοςρ. ςγκεκπιμένα, ζύμθυνα 

με ηα ζηοισεία ηηρ Ένυζηρ Θεζμικών Δπενδςηών για ηο διάζηημα 1.1.2012 – 31.12.2012 : 

 Σην ππώηη θέζη ζηο ζύνολο ηυν 283 Α/Κ ηηρ ελληνικήρ αγοπάρ πέηςσε ηο Eurobank (LF) 

Greek Government Bond Fund με απόδοζη +118,23%.  

 Σην ππώηη θέζη ζηην καηηγοπία ηυν Μεηοσικών A/K Αναπηςζζομένυν Αγοπών πέηςσε ηο 

Eurobank (LF) Equity - Turkish Equity με απόδοζη +59,86%.  

 Σην ππώηη θέζη ζηην καηηγοπία ηυν Α/Κ Γιασείπιζηρ Γιαθεζίμυν πέηςσε ηο Eurobank 

(LF) Cash Fund (EUR) με απόδοζη +19,48%.  

 Ση δεύηεπη θέζη ζηην καηηγοπία ηυν Μεηοσικών Fund of Funds πέηςσε ηο Eurobank (LF) 

Fund of Funds – Real Estate με απόδοζη +15,87%, ενώ ζηην καηηγοπία ηυν Μικηών 

Fund of Funds ηο Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικηό καηέκηηζε επίζηρ ηη 

δεύηεπη θέζη με απόδοζη +13,97%. 

 Με διπλάζια ζσεδόν απόδοζη ηος Γενικού Γείκηη ηος Χ.Α., ηο Eurobank I (LF) Equity – 

Flexi Style Greece (+61,12%) καηέλαβε ηην ηέηαπηη θέζη ζηην καηηγοπία ηυν Μεηοσικών 

Α/Κ Δλλάδαρ.   

 ημανηικέρ αποδόζειρ ζηην καηηγοπία ηυν ύνθεηυν Α/Κ Διδικού Σύπος, πέηςσαν ηο 

Eurobank I (LF) Special Purpose - Blue Chips Protect II (+54,06%), ηο Eurobank I 

(LF) Special Purpose  - Greek Max 50 (+48,32%), ηο Eurobank I (LF) Special Purpose  
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- Dual Formula (+47,80%) και ηο Eurobank I (LF) Special Purpose - All Weather Plus 

(+ 44,69%). 

Παπάλληλα, η Morningstar®, ο διεθνήρ οίκορ αξιολόγηζηρ αμοιβαίυν κεθαλαίυν, απένειμε ηην 

ανώηαηη διάκπιζη ηυν πένηε αζηέπυν ζηα εξήρ αμοιβαία κεθάλαια:  

Eurobank I (LF) Equity - Emerging Europe 

Eurobank I (LF) Special Purpose – All Weather Plus 

Eurobank I (LF) Special Purpose – Blue Chips Protect 

Eurobank (LF) Cash Fund (EUR) 

Eurobank Dollar Plus Διατειρίζεως Διαθεζίμων 

 

ύμθυνα με ηη μεθοδολογία ηηρ Morningstar
®
, η ανώηαηη διάκριζη «5 αζηέρων», αποδίδεηαι μόνο 

ζηο 10% ηηρ καηηγοπίαρ ηος κάθε αμοιβαίος κεθαλαίος.  

ημειώνεηαι όηι  μέζα ζηην ίδια σπονιά, δύο διασειπιζηέρ ηηρ Eurobank Asset Management 

Α.Δ.Γ.Α.Κ. (οι κ.κ Άρης Παπαγεωργακόποσλος, Γιεςθςνηήρ Δπενδύζευν ςπεύθςνορ για ηιρ 

ομολογιακέρ αγοπέρ και ηιρ αγοπέρ σπήμαηορ και Μάριος Φριζηοδούλοσ, Γιασειπιζηήρ Δπενδύζευν 

ηυν Αμοιβαίυν Κεθαλαίυν (LF) Equity – Emerging Europe και (LF) Equity - Dynamic 

Romanian) καηάθεπαν να καηακηήζοςν κοπςθαίερ διακπίζειρ και να βπαβεςθούν από ηο Citywire 

Global, ηο διεθνή οίκο οικονομικήρ ενημέπυζηρ και αξιολόγηζηρ διασειπιζηών για ηην εξαιπεηική 

διασειπιζηική ηοςρ αποηελεζμαηικόηηηα. 

Δπιπποζθέηυρ, η Eurobank Asset Management Α.Δ.Γ.Α.Κ. πέηςσε ιδιαίηεπα ςτηλέρ απόλςηερ και 

ζσεηικέρ αποδόζειρ ζηα σπό διατείριζη θεζμικά ταρηοθσλάκια, ζε Δλλάδα και Κύππο και ζηα 

ππόηςπα σαπηοθςλάκια, ζηα οποία επιλέγονηαι Α/Κ ηρίηων διατειριζηών, με βάζη ποιοηική και 

ποζοηική επιζηημονική μεθοδολογία αξιολόγηζηρ, πος έσει αναπηςσθεί εζυηεπικά από ηην 

Eurobank Asset Management Α.Δ.Γ.Α.Κ. 

ύμθυνα με ηον κ. Κωνζηανηίνο Μοριανό, Γιεςθύνονηα ύμβοςλο ηηρ Eurobank Asset 

Management Α.Δ.Γ.Α.Κ., «ηα παραπάνω αποηελέζμαηα ηοσ 2012, εθάμιλλα ηων επιηστιών ηων ηριών 

προηγούμενων εηών, καηαδεικνύοσν, όηι παρά ηις δσζμενείς ζσγκσρίες, η προζπάθειά μας είναι 

ζσνετής. Παράλληλα, οι διακρίζεις-βραβεύζεις αναδεικνύοσν ηην ικανόηηηα ηων διατειριζηών μας και 

ηην προζήλωζή μας ζηην ποιόηηηα ηοσ διατειριζηικού αποηελέζμαηος».- 


