(LF) Fund of Funds - ESG Focus.

Μια νέα εποχή επενδύσεων
µε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία
και το περιβάλλον.
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds - ESG Focus αποσκοπεί
στην κεφαλαιακή απόδοση σε έναν µέσο-µακροπρόθεσµο
ορίζοντα, συνδυάζοντας την απόλυτη απόδοση µε παράγοντες
που σχετίζονται ως επί το πλείστον µε το περιβάλλον, την κοινωνία
και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), εξασφαλίζοντας µία στροφή
προς την υπεύθυνη επένδυση. Για να το επιτύχει αυτό, το Aµοιβαίο
Κεφάλαιο ακολουθεί µία ευέλικτη στρατηγική κατανοµής
ενεργητικού επενδύοντας πρωτίστως σε µερίδια ΟΣΕΚΑ
ή/και άλλων Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων τα οποία
τείνουν να συνάδουν µε τα παραπάνω ESG κριτήρια.
Το Aµοιβαίο Kεφάλαιο µπορεί να χρησιµοποιεί παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά µέσα προκειµένου να περιορίσει την επίπτωση
της µεταβλητότητας των αγορών ή των µεταβολών
των συναλλαγµατικών ισοτιµιών στην απόδοσή του,
καθώς και µέσα χρηµαταγοράς και τραπεζικές καταθέσεις.

Επενδυτικό προφίλ.
Βαθµός Κινδύνου
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Το (LF) Fund of Funds - ESG Focus ανήκει στη συγκεκριµένη
κατηγορία διότι η τιµή µεριδίου του µπορεί να σηµειώνει µέτριες
διακυµάνσεις σε σχέση µε τις τιµές των αµοιβαίων κεφαλαίων
που ανήκουν σε υψηλότερες ή χαµηλότερες κατηγορίες.
Εποµένως, η πιθανότητα να καταγραφούν µεγαλύτερες
απώλειες ή κέρδη είναι σχετικά µέτρια.

Η βιωσιµότητα δεν είναι απλώς
πρακτική, είναι φιλοσοφία.
Bιωσιµότητα είναι το πρότυπο οικονοµικής δραστηριότητας το
οποίο, στοχεύοντας σε ένα καλύτερο οικονοµικό αποτέλεσµα
για την παρούσα γενιά, δεν υπονοµεύει την ευηµερία των
µελλοντικών. Βασίζεται στη λελογισµένη χρήση των πόρων,
ώστε προστατεύοντας το περιβάλλον, την κοινωνική ισότητα
και τη διαφάνεια στην εταιρική διακυβέρνηση,
να διατηρείται η ικανότητα του οικοσυστήµατος να υποστηρίξει
την ανθρώπινη ζωή, τόσο στο παρόν όσο και στο µέλλον.
Η βιώσιµη ανάπτυξη, εκτός από το χρηµατοοικονοµικό όφελος,
λαµβάνει υπόψιν τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
∆εν πρόκειται απλώς για µία νέα τάση, αλλά για τον τρόπο
µε τον οποίο θα αναπτύσσονται οι οικονοµίες στο µέλλον.
Το 2015, στο πλαίσιο του παγκόσµιου συµφώνου του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, τα 193 κράτη-µέλη υιοθέτησαν
ένα σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου µέλλοντος
σχεδιάζοντας µια διαδροµή για τα επόµενα 15 χρόνια
µε επίκεντρο 17 Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης (Sustainable
Development Goals – SDGs), την «Ατζέντα 2030».
Μαζί µε τις κυβερνήσεις που έχουν αναλάβει την ευθύνη
να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας, η ιδιωτική οικονοµία,
οι επιχειρήσεις και οι αγορές συµβάλλουν στην επίτευξη
των στόχων αυτών µέσω της υπεύθυνης επιχειρηµατικής
λειτουργίας, νέων µοντέλων επιχειρηµατικότητας, τεχνολογιών,
συνεργασιών και επενδύσεων. Το PRI είναι µια πρωτοβουλία
επενδυτών σε συνεργασία µε τη χρηµατοδοτική πρωτοβουλία
της UNEP (Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών)
και το Παγκόσµιο Σύµφωνο του ΟΗΕ για την προώθηση των
κριτηρίων ESG και την επίτευξη των SDGs.
Η Eurobank Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ., διαχειριστής
επενδύσεων του (LF) Fund of Funds - ESG Focus,
είναι και επίσηµα η πρώτη εταιρεία διαχείρισης στην Ελλάδα
που συνυπογράφει τις Αρχές για Υπεύθυνες Επενδύσεις
(PRI signatory).
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Γιατί να επενδύσετε στο (LF) Fund of Funds - ESG Focus.

Η βιωσιµότητα δίνει αξία.
ESG είναι τα αρχικά τριών λέξεων “Environment, Social, Governance” που αντιστοιχούν στα τρία γενικά κριτήρια βιωσιµότητας:
το περιβάλλον, τον άνθρωπο/ την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Η επενδυτική διαδικασία που λαµβάνει υπόψη τα
παραπάνω κριτήρια συνεπάγεται µια βαθιά κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται µε τους βασικούς παράγοντες
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και των ESG καταλυτών, εκείνων δηλαδή που δύναται να οδηγήσουν σε µακροπρόθεσµα θετικές
αποδόσεις. Οι εταιρείες που εφαρµόζουν ενεργά τις αρχές βιωσιµότητας τείνουν να έχουν υψηλότερες αξιολογήσεις πιστοληπτικής
ικανότητας, χαµηλότερο κόστος κεφαλαίου, ισχυρότερα οικονοµικά στοιχεία και άρα καλύτερη και µεγαλύτερη αποδοτικότητα των
κεφαλαίων τους.
Tο (LF) Fund of Funds - ESG Focus ακολουθεί µία ευέλικτη στρατηγική κατανοµής ενεργητικού επενδύοντας κυρίως σε Μερίδια ΟΣΕΚΑ
ή/και άλλων Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων που µε βάση τον κανονισµό του δύναται να είναι µετοχικού ή/και οµολογιακού
προσανατολισµού χωρίς περιορισµούς, ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες αγορών.
Νοµική Μορφή
Ενεργητικό
Βαθµός Κινδύνου
Ρευστότητα
Εταιρεία ∆ιαχείρισης
∆ιαχειριστής Επενδύσεων
Θεµατοφύλακας
Ελεγκτική Εταιρεία A/K
Ηµ/νία Έναρξης

UCITS V Λουξεµβούργου
3.289.068,47 €
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Καθηµερινά
Eurobank FMC-LUX
Eurobank Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ.
Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
PricewaterhouseCoopers
8/10/2018 *
* Το Α/Κ προέρχεται από τη µετατροπή του (LF) FOF Real Estate

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
(στοιχεία αναφοράς ∆εκεµβρίου 2018)

83,4%

Μετοχές
Προθεσµιακές Καταθέσεις, Α/Κ ∆∆,
Μετρητά & Λοιπά ∆ιαθέσιµα

ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ A/K

(στοιχεία αναφοράς ∆εκεµβρίου 2018)

Πληροφορική & Επικοινωνία
Καταναλωτικά Αγαθά
Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες
Υγεία
Βιοµηχανίες
Καταναλωτικά Αγαθά ∆ιαρκείας
Βασικά Αγαθά
Ενέργεια
Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας
Ακίνητη Περιουσία

16,6%

(στοιχεία αναφοράς ∆εκεµβρίου 2018)

19,8%
12,3%
12,2%
11,3%
10,5%
7,8%
3,7%
3,0%
2,1%
0,5%

45,7%

21,6%
6,2%
ΗΠΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
(στοιχεία αναφοράς ∆εκεµβρίου 2018)

SCHRODER ISF-GLB SUST GROWTH (C$-Acc)
SCHRODER ISF-GLB CLIM CHANGE (C€)
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOL (1$)
PARVEST EQ ΒΕSR SEL WLD (1€)
NEUBERGER BERMAN GL EQ SYSTEMATIC (1$)
ARABESQUE SYSTEMATIC (1€)
ΒNY MELLON GLB OPP FD (W$-Acc)
ΒNY MELLON GLB EQUITY FUND (W$-Acc)
ΒNY MELLON GLB LEADER FUND (W$-Acc)
(LF) MM FUND - RESERVE (ERB 1 €)

11,58%
9,92%
9,73%
9,67%
9,66%
9,65%
9,63%
9,48%
9,25%
9,23%

Ευρώπη

Ιαπωνία

9,9%

Άλλες Χώρες

Επικοινωνήστε µαζί µας
για περισσότερες πληροφορίες
Τηλ: +30 210 33 52 800
Fax: +30 210 33 52 888
Email: am@eurobank.gr
Ή καλέστε το EuroPhone Banking:
+30 210 95 55 000 +30 801 111 1144
www.eurobankam.gr
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