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Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτική Ανασκόπηση

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
είναι η επίτευξη θετικών αποδόσεων με τη χρήση
μίας ευέλικτης επενδυτικής στρατηγικής που θα
στηρίζεται στην ενεργό κατανομή των κεφαλαίων
βάσει συνδυασμού ανάλυσης μακροοικονομικών και
μικροοικονομικών παραγόντων.

Οι διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, ξεκίνησαν τη χρονιά σε ένα πολύ ευνοϊκό πλαίσιο, με τα εταιρικά κέρδη να αυξάνονται, το κλίμα, όσον αφορά την
επιχειρηματική δραστηριότητα να βελτιώνεται, καθώς και να ολοκληρώνεται η Φάση 1 της εμπορικής συμφωνίας Η.Π.Α – Κίνας, γεγονότα που οδήγησαν σε
διάθεση για ανάληψη αυξημένου επενδυτικού ρίσκου για τουλάχιστον δύο μήνες. Παρόλα αυτά, τις τελευταίες μέρες του Φεβρουαρίου το κλίμα αντιστράφηκε
απότομα. Οι ελπίδες ότι η εξάπλωση του COVID-19 θα περιοριζόταν με επιτυχία, σύντομα εξανεμίστηκαν. Στην πραγματικότητα ο κορωνοϊός επεκτεινόταν πολύ
ταχύτερα από το αναμενόμενο, οδηγώντας σε μια παγκόσμια υγειονομική κρίση. Πολλές χώρες ανά τον κόσμο, στην προσπάθεια τους να περιορίσουν την
εξάπλωση του ιού, θέσπισαν μέτρα γενικής απαγόρευσης κυκλοφορίας και περιορισμού κοινωνικών δραστηριοτήτων (σχολεία, επιχειρήσεις, δημόσιες
υπηρεσίες παραμένουν κλειστά). Στην ουσία, κάθε οικονομική δραστηριότητα διακόπηκε, αναστατώνοντας τις διεθνείς αγορές, οδηγώντας σε ένα από τα πιο
έντονα κύματα ρευστοποιήσεων που έχουν παρατηρηθεί ποτέ στην ιστορία των αγορών. Η μεταβλητότητα εκτινάχθηκε προσεγγίζοντας τα επίπεδα της
χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008, πυροδοτώντας μαζικές ρευστοποιήσεις και φέρνοντας τις αγορές στα όρια κατάρρευσης. Αναπόφευκτα, τα όργανα
χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων Κυβερνήσεων και Κεντρικών Τραπεζών όφειλαν να παρέμβουν, ενεργοποιώντας μαζικά πακέτα στήριξης και
τόνωσης της οικονομίας ώστε αυτή να ανταπεξέλθει στις συνέπειες της πανδημίας. Στο κομμάτι της νομισματικής πολιτικής, η FED προχώρησε σε 2 διαδοχικές
μειώσεις επιτοκίων, καταλήγοντας στο εύρος 0,00%-0,25%, εισάγοντας ταυτόχρονα, μέτρα, ώστε να στηριχθεί η παροχή πίστωσης σε επιχειρήσεις και
νοικοκυριά και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς ομολόγων και προϊόντων σταθερού εισοδήματος (απεριόριστη ποσοτική χαλάρωση). Στην ίδια
λογική, ακόμα 40 Κεντρικές Τράπεζες προχώρησαν σε μειώσεις επιτοκίων είτε πήραν μέτρα στήριξης της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, η οποία
ανακοίνωσε το νέο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP), ένα πακέτο 750 δις ευρώ (το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει
την αγορά ομολόγων δημοσίου αλλά και εταιρικών ομολόγων μέχρι το πέρας της πανδημίας). Στο κομμάτι της δημοσιονομικής πολιτικής, κυβερνήσεις ανά τον
κόσμο, ανακοίνωσαν δαπάνες στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών ώστε να εξομαλύνουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την απώλεια
εισοδήματος αυτής της περιόδου, συμπεριλαμβανομένου ενός πακέτου 2 τρις δολαρίων από την αμερικανική κυβέρνηση. Όπως διαφαίνεται, σε παγκόσμιο
επίπεδο, υιοθετήθηκε μία λογική στη βάση του «οτιδήποτε χρειαστεί» για να διασωθεί η οικονομία, κάτι που σε ένα βαθμό ανακούφισε τις αγορές, οδηγώντας
σε μια ανοδική αντίδραση προς το τέλος του τριμήνου. Στο πλαίσιο αυτό, οι μετοχές παγκοσμίως, κατέρρευσαν με ταχύτατο ρυθμό, όπως αποτυπώνεται από
τον ευρύτερο δείκτη MSCI ACWI ο οποίος υποχώρησε κατά 21,25% στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, όπως και το γεγονός ότι ο S&P 500, αντιμετώπισε την
ιστορικά ταχύτερη υποχώρηση του σε επίπεδα bear market μετά το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε στις 19 Φεβρουαρίου. Τελικά, ο S&P 500 υποχώρησε κατά
19,6%, καταγράφοντας το χειρότερο τρίμηνο από το 2008, προσεγγίζοντας τα επίπεδα του Ιανουαρίου του 2019. Η απόδοσή του θα ήταν ακόμα χειρότερη αν
δεν υπήρχε η άνοδος κατά 15% που παρατηρήθηκε τις τελευταίες 6 ημέρες του τριμήνου, λόγω της ανακοίνωσης των μέτρων στήριξης. Αναλύοντας περαιτέρω
την εικόνα της αγοράς, η υψηλή κεφαλαιοποίηση (S&P 500: -19.6%), υπεραπόδωσε της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (S&P 400: -29.7%) καθώς και της μικρής
κεφαλαιοποίησης (Russell 2000: -30.6%). Επίσης οι εταιρίες ανάπτυξης (Russell 1000 Growth: -14.1%), υπεραπόδωσαν των εταιριών αξίας (Russell 1000 Value: 26.7%). Συνολικά οι 11 κλάδοι έκλεισαν αρνητικά το τρίμηνο με τις εταιρίες τεχνολογίας (-11.9%) και της υγείας (-12.7) να αποδίδουν καλύτερα ενώ αυτές του
χρηματοοικονομικού (-31.9%) και ενέργειας (-50.5) να καθίστανται ουραγοί. Όπως ήταν αναμενόμενο μέσα σε αυτήν την άνευ προηγουμένου αναταραχή δεν
υπήρξε καμία αγορά ανά τον κόσμο, είτε αναπτυγμένη είτε αναπτυσσόμενη, η οποία να έκλεισε το τρίμηνο σε θετικό έδαφος: ο MSCI EMU (δείκτης για την
ευρωζώνη) κατέληξε στο -25% για το τρίμηνο, ο ΝΙΚΚΕΙ 225 έκλεισε στο -19.3% αντίστοιχα και ο MSCI EM (αναδυόμενες αγορές) υποχώρησε κατά -23.6%.Στις
αγορές σταθερού εισοδήματος, είχαμε μικτή εικόνα, λόγω αναταραχών κυρίως στην αγορά ομολόγων (εταιρικών) καθώς οι επενδυτές από τη μία σπεύδανε να
εξασφαλίσουν ρευστότητα ενώ ταυτόχρονα προσανατολίζονταν σε προϊόντα που αποτελούν ασφαλή καταφύγια (US Treasuries). Σαν αποτέλεσμα, παρόλο που
ο δείκτης Bloomberg Barclays Global Aggregate κατέγραψε οριακές απώλειες της τάξης του -0.32%, τα ομόλογα υψηλής και χαμηλής πιστοληπτικής
διαβάθμισης απόδοσης υπέστησαν σημαντικές απώλειες όπως διαφαίνεται από τις αποδόσεις των δεικτών Bloomberg Barclays US Corporate Bond και
Bloomberg Barclays Global High Yield όπου έκλεισαν στο -3.63% και -15.02% αντίστοιχα. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, τα κρατικά ομόλογα κινήθηκαν θετικά σε
θετικό έδαφος, καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν περιουσιακά στοιχεία χαμηλότερου ρίσκου.Κοιτώντας το μέλλον, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την
αβέβαιη, ιδιόμορφα ρευστή και εξαρτημένη –από τις συγκεκριμένες συνθήκες- κατάσταση στην οποία βρίσκεται η παγκόσμια οικονομία. Βρισκόμαστε
πραγματικά σε αχαρτογράφητα νερά. Σαν δεδομένο πρέπει να λάβουμε ότι η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μία ύφεση της οποίας την ένταση και τη
διάρκεια κανείς δε μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα. Μπορεί οι παγκόσμιοι φορείς να επενέβησαν ώστε να αποτρέψουν την οικονομική κατάρρευση, αλλά
πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι τα μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής δεν αποτελούν πανάκεια για τα προβλήματα της οικονομίας. Η έξοδος
από την κρίση αυτή, επιβάλλει μια συντονισμένη και κοινά προσανατολισμένη στρατηγική σε επίπεδο δημόσιας υγείας ώστε ο ιός να τεθεί υπό έλεγχο. Μόνο
τότε θα είναι δυνατόν για την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, να επανέλθει σε ένα επίπεδο το οποίο θα αποτελέσει εφαλτήριο για την πλήρη ανάκαμψη
της οικονομίας μακροπρόθεσμα.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο επενδυτικός σκοπός του
Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Υπό-Αμοιβαίο
Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει χωρίς κανένα
γεωγραφικό και οικονομικό περιορισμό:
- Το 10% τουλάχιστον και μέχρι το 85% του συνολικού
ενεργητικού του σε μετοχικές κινητές αξίες και άλλες
ισοδύναμες κινητές αξίες.
- Το 10% τουλάχιστον και μέχρι το 85% του συνολικού
ενεργητικού του σε ομολογιακούς τίτλους, ταμειακά
διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (καταθέσεις σε
πιστωτικά ιδρύματα και τα μέσα χρηματαγοράς).
Επιπλέον, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να
επενδύει, επίσης, μέχρι το 30% του συνολικού
ενεργητικού του σε Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία
Κεφάλαια (ΔΑΚ ή ETFs), τα οποία εξομοιώνονται με
ΟΣΕΚΑ ή αντιστοίχως με ΟΣΕ, τα οποία μπορεί να
αντιπροσωπεύουν έναν κλάδο ή ένα δείκτη της
αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 41 (1) παρ. (ε)
και του άρθρου 46 του Νόμου 2002, και / ή μέχρι
10% του ενεργητικού του σε Διαπραγματεύσιμα
Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ ή ETFs) σε βασικά
εμπορεύματα (ETC) κατά την έννοια του άρθρου 41
(1) παρ. (ε) και 46 του Νόμου 2002.
Τέλος, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, προκειμένου για
την επίτευξη του επενδυτικού του σκοπού, μπορεί να
χρησιμοποιεί σε τακτική βάση διαπραγματεύσιμα
παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την
αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου, του
επιτοκιακού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και για
την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Επενδυτικό Προφίλ
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία
υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε
επενδυτές
που
επιδιώκουν
μέσω
μία
μακροπρόθεσμης επένδυσης προοπτικές επίτευξης
εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Νομική Μορφή
Ενεργητικό
Βαθμός Κινδύνου
Δείκτης Αναφοράς
Ρευστότητα
Εταρεία Διαχείρισης
Διαχειριστής Επενδύσεων
Σύμβουλος Επενδύσεων
Θεματοφύλακας
Ελεγκτική Εταιρεία

Στρατηγική Χαρτοφυλακίου
UCITS V Λουξεμβούργου
2.537.590,68 €
Hurdle 7%
Καθημερινά
Eurobank FMC-LUX
Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Prelium Investment Services
Eurobank Private Bank Luxembourg SA
PricewaterhouseCoopers

Σειρές Μεριδίων
Νόμισμα Βάσης
Κωδικός ISIN
Κωδικός Bloomberg
Αξιολόγηση MorningStar
Ημ/νία Έναρξης
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)
Καθαρή τιμή μεριδίου
Χαμηλότερη τιμή (12μηνο)
Υψηλότερη τιμή (12μηνο)
Προμήθεια Διάθεσης
Προμήθεια Εξαγοράς
Προμήθεια Μετατροπής
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς

Prelium A
EUR
LU0517761358

Για το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου τριμήνου του 2020 το Α/Κ διατήρησε την ίδια στρατηγική, της χαμηλής
έκθεσης στην αγορά, στρατηγική η οποία είχε διαμορφωθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Ωστόσο, τον
Μάρτιο και εν μέσω έντονων πτωτικών πιέσεων, η συνολική έκθεση στην αγορά αυξήθηκε σημαντικά, κλείνοντας τις
θέσεις αντιστάθμισης ΄έναντι των θέσεων αυξημένου ρίσκου, και αυξάνοντας την έκθεση σε συγκεκριμένες
κατηγορίες επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, παρά το γεγονός ότι η συνολική έκθεση του Α/Κ σε μετοχές παρέμεινε
σταθερή στο 24.8% της αξίας ενεργητικού, ο συστημικός κίνδυνος αυξήθηκε, καθώς κλείσανε όλες οι θέσεις
αντιστάθμισης. Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή του χαρτοφυλακίου, έχει διατηρηθεί η αυξημένη έκθεση σε
ευρωπαϊκές μετοχές (15.45%) μέγεθος σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τις αμερικανικές μετοχές (9.35%). Οι
ευρωπαϊκές μετοχές παραμένουν σε χαμηλές αποτιμήσεις και έτσι σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μπορούν να
προσφέρουν αποδόσεις συστημικής (beta)αλλά και μη (alpha) φύσεως. Τέλος, το Α/Κ, διατήρησε ισορροπημένη
έκθεση και διασπορά σε σε σχέση με τους κλάδους και παράγοντες της αγοράς. Η συνολική έκθεση του Α/Κ σε
ομόλογα, παρέμεινε σχετικά σταθερή, στο 54,9% κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, αλλά τόσο η διάρκεια όσο
και ο πιστωτικός κίνδυνος αυξήθηκαν. Υπήρξε μία μικρή αλλαγή στη συνολική στρατηγική των ομολόγων σε μία
προσπάθεια να αξιοποιηθεί η αναταραχή στην αγορά ομολόγων. Σαν αποτέλεσμα, η έκθεση σε έντοκα γραμμάτια
ΗΠΑ μειώθηκε κατά 50% σε 9.4% της αξίας ενεργητικού, και τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για τοποθέτηση σε
ομόλογα ελληνικού δημοσίου και εταιρικό χρέος. Όσον αφορά την συναλλαγματική έκθεση, προϊόντα που
αποτιμώνται σε δολάριο αντιπροσωπεύουν το 51% της καθαρής αξίας ενεργητικού, ενώ αντισταθμιστικές θέσεις
συναλλάγματος καλύπτουν το 68% αυτής της έκθεσης ώστε να μειωθεί ο συναλλαγματικός κίνδυνος και να
αποτυπωθεί μια αρνητική οπτική όσον αφορά το δολάριο ΗΠΑ. Όπως ήταν αναμενόμενο, η θέση του Α/Κ σε
μετρητά, παρέμεινε σταθερή στο 20% της αξίας ενεργητικού. Συμπερασματικά, ο συνολικός αναλαμβανόμενος
κίνδυνος του Α/Κ στην αγορά αυξήθηκε σε μία προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι χαμηλές τιμές που παρατηρήθηκαν
κυρίως σε κατηγορίες επενδύσεων που υπήρξε παρέμβαση από τις κεντρικές Τράπεζες στην προσπάθεια τους να
στηρίξουν τις κεφαλαιαγορές. Δεδομένης αυτής της ρευστής, δίχως προηγούμενο, κατάστασης, η στρατηγική του
Α/Κ θα προσαρμόζεται προσεγγίζοντας πιο επιθετική ή πιο συντηρητική στάση στην αγορά με βάση την ροή των
νέων δεδομένων.
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EUR
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PRELFTR LX Equity
PRELFTB LX Equity
4-Star
4-Star
5/7/2010
19/11/2010
1.763.560,11
774.030,57
10,1339
11,0867
9,5737
10,4703
11,1273
12,1580
0%
0%
0%
0%
Διαφορά προμ. Διάθεσης
T+3
T+3

Περισσότερες Πληροφορίες
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Στατιστικοί Δείκτες

Πορεία Α/Κ

Τυπική Απόκλιση
VaR
Απόδοση στη λήξη (Yield Maturity)
Διάρκεια -Duration (έτη)

8,85%
11,76%
2,44%
2,88

Ο υπολογισμός της Tυπικής Aπόκλισης έχει πραγματοποιηθεί με δεδομένα των τελευταίων 12
μηνών. Ο υπολογισμός του VaR έχει πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ιστορικής
προσομείωσης (historical simulation) χρησιμοποιώντας ως επίπεδο εμπιστοσύνης το 99% και
δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Τα επίπεδα του VaR αναφέρονται σε VaR ενός μήνα.

Διάρθρωση Xaρτοφυλακίου

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου

Γαλλία
Γερμανία
Η.Π.Α.
Κίνα
Ελλάδα
Ολλανδία
Ιταλία
Ισραήλ

25,05%
24,62%
24,01%
11,60%
9,83%
2,80%
1,25%
0,86%

Κλαδική Κατανομή Χαρτοφυλακίου
Διαδίκτυο
Φαρμακευτικός Κλάδος
Καλλυντικά / Προσωπική Υγιεινή
Λογισμικό
Τράπεζες
Ακίνητη Περιουσία
Τρόφιμα
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Αυτοκίνητα
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Σωρευτικές Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων
Σειρές Μεριδίων

Από Αρχή Έτους

Prelium A
Prelium B

-7,55%
-7,33%

1 έτος

3 έτη

5 έτη

Από Έναρξη

-5,00%
-4,01%

-4,06%
-1,13%

-3,39%
1,77%

1,34%
11,74%

Ετήσιες Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων
Σειρές Μεριδίων

2019

2018

2017

2016

2015

Prelium A
Prelium B

6,15%
7,21%

-4,14%
-3,16%

+0,49%
+1,50%

+1,17%
+2,21%

+8,50%
+9,80%

2014
+7,81%
+8,62%

2013
+2,03%
+3,05%

Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις (%)
EURO FX CURR FUT JUN20

34,48%

ISHARES JPM USD EM BND EUR - H

6,78%

BAC 2.625 19/4/21

4,46%

ISHARES JPM USD EM BND USD D

4,24%

US TREASURY 31/01/2022 1.875%

3,89%

ISHARES USD SHORT DUR HY CORP

3,62%

HTOGA 24/09/2026

3,44%

GGB 30/01/2028

2,64%

JOHNSON & JOHNSON 10/11/20 1.95%

2,35%

APPLE INC 13/01/2023

2,34%

17,91%
12,55%
5,92%
5,83%
5,49%
5,32%
4,53%
4,26%
3,57%
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Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω:
(1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδηµοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες.
Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση
των πληροφοριών αυτών. Η EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση
μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.
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