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Επενδυτικό Προφίλ

Οι εξελίξεις στην Ευρώπη διαμόρφωσαν το επενδυτικό κλίμα του 4ου τριμήνου, το οποίο
χαρακτηρίζεται από την έντονη μεταβλητότητα. Η έντονη μεταβλητότητα προκλήθηκε από την
αδυναμία των πολιτικών αρχηγών της Ευρωζώνης να πείσουνε ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν
την κρίση χρέους, οδηγώντας σε σημαντική διεύρυνση τα spread. Στην Ιταλία, κάτω από την
πίεση των αγορών υπήρξε άμεση ανάγκη να λειφθούν διαρθρωτικά μέτρα και μέτρα λιτότητας,
γεγονός το οποίο οδήγησε τον πρωθυπουργό Berlusconi σε παραίτηση και στη διαμόρφωση
μιας νέας κυβέρνησης συνασπισμού με το νέο πρωθυπουργό Mario Monti. Στην Ελλάδα, η
ανάγκη για ευρύτερη συναίνεση στη νέα δανειακή σύμβαση της 26ης Οκτωβρίου, η οποία
συνδέεται με νέα μέτρα λιτότητας, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και το νέο πρόγραμμα PSI για
την εθελοντική διαγραφή της αξίας ομολόγων ελληνικού δημοσίου που κατέχουν οι πιστωτές
κατά 50%, οδήγησε σε νέα κυβέρνηση συνασπισμού με πρωθυπουργό τον πρώην αντιπρόεδρο
της ΕΚΤ Παπαδήμο .
Η κεντρική τράπεζα της Αγγλίας και η ΕΚΤ προχώρησαν σε χαλάρωση της νομισματικής
πολιτικής ώστε να αντισταθμίσουν τις ανησυχίες των επενδυτών και να ενισχύσουν το
τραπεζικό σύστημα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα μέτρα που υιοθέτησε η ΕΚΤ. Εκτός του ότι
προχώρησε σε μείωση των επιτοκίων κατά 50 μβ διαμορφώνοντας το παρεμβατικό επιτόκιο
στο 1,00%, προέβη και σε έκτακτα μέτρα ενίσχυσης της διατραπεζικής ρευστότητας μέχρι και 3
χρόνια. Η ρευστότητα ενισχύεται με κόστος το παρεμβατικό επιτόκιο να διαμορφώνεται μέσω
της μείωσης του συντελεστή ελάχιστων αποθεματικών από 2% σε 1% των τραπεζών στην ΕΚΤ
καθώς και την αύξηση της διαθεσιμότητας των εγγυήσεων (collateral) από τις τράπεζες στην
ΕΚΤ. Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής οδήγησε στην ενίσχυση των ομολόγων της
Γερμανίας και των ΗΠΑ και σε κέρδη, ειδικά στην μακροπρόθεσμη καμπύλη. Να σημειώσουμε
ότι στην 1η δημοπρασία για ρευστότητα 3ετούς διάρκειας οι τράπεζες άντλησαν € 489 δις.
Παράλληλα, στην σύνοδο κορυφής της ΕΕ αποφασίστηκε νέο Σύμφωνο δημοσιοοικονομικής
σταθερότητας, μέσω του οποίου καθίσταται μια πιό ενοποιημένη δημοσιονομική διαχείριση
ενώ προβλέπεται αυτόματη επιβολή οικονομικών κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων σε
περίπτωση αδυναμίας τήρησης των στόχων για έλλειμμα κάτω του 3% του ΑΕΠ και χρέος
60%. Τα spread των κρατικών ομολόγων της Γαλλίας και της Ιταλίας οδηγήθηκαν σε νέα
ιστορικά (εντός του Ευρώ) υψηλά προτού σταθεροποιηθούν λόγω των έκτακτων μέτρων της
ΕΚΤ. Ενδεικτικά, η απόδοση και spread του Ιταλικού 10ετούς σημείωσαν υψηλό στο 7,26% και
553 μβ. Το spread του 10ετούς της Γαλλίας διευρύνθηκε σε ιστορικό (από την ένταξη στο
Ευρώ) υψηλό στις 201 μβ. Οι τιμές των ομολόγων ελληνικού δημοσίου κινήθηκαν χαμηλότερα
καθώς, βάση των ενδείξεων, η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται με το Ινστιτούτο
Διεθνούς Χρηματοοικονομικής (ΙΔΧ) για μία απομείωση των υφιστάμενων ομολόγων που
ενδέχεται να ξεπεράσει το 60%. Σκοπός της ελληνικής κυβέρνησης είναι να εκδώσει νέα
ομόλογα που θα έχουν 50% της αξίας των παλαιών ομολόγων με ένα κουπόνι της τάξεως 4% το
οποία αυξάνει της απώλειες του πιστωτή που θα λάβει μέρος στην ανταλλαγή. Να
σημειώσουμε ότι τα ομόλογα ελληνικών τραπεζών κύριας έκδοσης σημείωσαν σημαντική
ενίσχυση μετά την απόφαση της ΕΚΤ.

Το α/κ κατέγραψε αρνητική απόδοση της τάξης του ‐25,72% έναντι της αντίστοιχης πτώσης του
ί ά ά ή ό ά ώ ί

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό‐Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει
τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μεταβιβάσιμα χρεόγραφα
(συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού και κυμαινόμενου
επιτοκίου), που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή φέρουν την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο
αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε
Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως. Η έκθεση του χαρτοφυλακίου του σε
Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα, γενικά, θα ξεπερνά το 35% του καθαρού
ενεργητικού του Υπο – Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Δευτερευόντως, το Υπό‐Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές
καταθέσεις, σε μέσα χρηματαγοράς, σε ελληνικά και άλλων ευρωπαϊκών
χωρών τραπεζικά καθώς και εταιρικά χρεόγραφα μεγάλων επιχειρήσεων.
Το Υπό ‐ Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε σύνθετα
χρηματοοικονομικά μέσα και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με
σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων
του χαρτοφυλακίου του. Ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, μερίδια
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά
μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και
επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά
περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το Υπό‐Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού
κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα
και κεφαλαιακά κέρδη κυρίως μέσα από τοποθετήσεις σε ομόλογα
Ελληνικού Δημοσίου.
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Θεματοφύλακας Eurobank EFG Private Bank Lux S.A.

Ελεγκτική Εταιρεία PricewaterhouseCoopers

Τυπική Απόκλιση 19,0%

Var 16,0%

Duration (έτη) 2,8

Απόδοση στη λήξη (yield) 33%
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Σειρές Μεριδίων

Πορεία Α/Κ

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Στατιστικοί Δείκτες

Επικοινωνία

Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

δείκτη αναφοράς κατά 41%. Η πολιτική αβεβαιότητα που επικράτησε με τις ανακοινώσεις περί
δημοψηφίσματος και η απόφαση για το PSI+ ώθησαν τους ομολογιούχους σε μαζικές πωλήσεις.
Το ακ υπεραπόδωσε του δείκτη λόγω των τοποθετήσεων του σε μακροπρόθεσμα ελληνικά
κρατικά ομόλογα και βραχυπρόθεσμα τραπεζικά ομόλογα, σε μια μεταστροφή της υπάρχουσας
τάσης ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα του τέταρτου τριμήνου.

HELLENIC REPUBLI‐ 19/06/2020 15,33%, HELLENIC REPUBLI 20/09/2040 11,68%,
GGB 4.6 07/20/18 FXD 8,86%, HELLENIC REP 20/03/26 5,3%6,96%, PIRAEUS GRP
FIN 4.0FXD 17/9/2012 5,67%,NATIONAL BK GREECE 7/10/2016 4,74%, GGB FXD
07/19/2019 4,68% , GGB FLOAT 11/04/2016 3,80%,EFG ORA FUNDING III,
29/10/2014 3,54%,EFG HELLAS PLC 11/02/2013 3,41%, OTE PLC, 12/02/2015,
FXD, 6% 3,41%

Email : efgaedak@eurobank.gr, am@eurobank.gr, www.eurobank.gr
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