
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

                 

 

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013 

 

«Πρωταθλητές κόσμου» δύο διαχειριστές της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Δύο διαχειριστές της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. πέτυχαν στο τελευταίο 12μηνο εξαιρετικές 

επιδόσεις στα ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζονται. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 

εφημερίδας Wall Street Journal (28/10/2013) 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304682504579157610871291216 ο Άρης 

Παπαγεωργακόπουλος και ο Γιάννης Γκίκας, διαχειριστές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Eurobank (LF) 

Greek Government Bond Fund και Interamerican Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακό, 

κατατάχθηκαν στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως σε όρους απόδοσης, με τα Αμοιβαία Κεφάλαια υπό τη 

διαχείρισή τους να πετυχαίνουν απόδοση άνω του +100%. 

Ως διαχειριστική στρατηγική επιλέχθηκε η αγορά ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων στο αποκορύφωμα 

της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης και η διακράτηση των τίτλων αυτών όταν άλλοι επενδυτές τους 

απέφευγαν. Επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι η εικόνα που έχουν οι επενδυτές για την Ελλάδα έχει 

αλλάξει σημαντικά τους τελευταίους μήνες με τις τιμές σε ορισμένα ελληνικά ομόλογα να έχουν 

υπερτετραπλασιαστεί από τα χαμηλά τους επίπεδα τον Ιούνιο του 2012.  

Εν μέσω αυτής της μεταστροφής του επενδυτικού περιβάλλοντος, το Eurobank (LF) Greek Government 

Bond Fund με ενεργητικό 30 εκ. ευρώ και το Interamerican Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακό 

Εσωτερικού με ενεργητικό 137 εκ. ευρώ πέτυχαν τους τελευταίους 12 μήνες απόδοση +107% και +105% 

αντίστοιχα, βάσει αξιολόγησης από την Morningstar®. Επιπροσθέτως, το Eurobank (LF) Greek 

Government Bond Fund κατέγραψε απόδοση +44% από την ημερομηνία έναρξής του το Μάρτιο του 2009, 

παρά την επιβάρυνση που προήλθε από την εφαρμογή του Προγράμματος Συμμετοχής του Ιδιωτικού 

Τομέα (PSI) το 2012. 

Επισημαίνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άρης Παπαγεωργακόπουλος διακρίθηκε για τις 

διαχειριστικές ικανότητές του. Συγκεκριμένα, το Μάϊο του 2012 η Citywire τον βράβευσε για το λόγο 

αυτό, ενώ επίσης ξεχώρισε και τον Γιάννη Γκίκα τον Ιούλιο του 2013 σε άρθρο της, όπου αναφέρεται στις 

εξαιρετικές διαχειριστικές επιδόσεις και των δύο κατά την διαχείριση του Eurobank (LF) Greek 

Government Bond Fund. 

Οι εν λόγω διακρίσεις και αποδόσεις αποτελούν προϊόν συστηματικής και συνεπούς ομαδικής εργασίας 

καταδεικνύοντας την προσήλωση στην υψηλού επιπέδου διαχειριστική προσπάθεια και την ποιότητα του 

διαχειριστικού αποτελέσματος προς όφελος των επενδυτικών στόχων των πελατών της Eurobank Asset 

Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 
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