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Οι βασικοί καταλύτες / παράγοντες ρίσκου με μία ματιά

Νομισματική πολιτική κεντρικών τραπεζών 

Εξελίξεις σχετικά με την ενεργειακή κρίση

Εταιρικά αποτελέσματα.. Ρυθμός παγκόσμιας ανάπτυξης..μακροοικονομικά στοιχεία

Κίνα – νέοι περιορισμοί μετακίνησης λόγω πανδημίας

Πληθωριστικές πιέσεις – Πορεία Δομικού δείκτη

Γεωπολιτικές εξελίξεις (Ουκρανία- Ρωσία – Σχέσεις ΗΠΑ/Κίνας- ΕλληνοΤουρκικά – Ιταλία)
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Επενδυτική Ανασκόπηση – Πορεία Αγορών από αρχή του 2022 σε τοπικό νόμισμα
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Επενδυτική Ανασκόπηση

Το πρώτο εξάμηνο του έτους ολοκληρώθηκε με σημαντικές απώλειες τόσο για τις μετοχικές όσο και τις ομολογιακές αγορές. Χαρακτηριστικά η πτώση του S&P 500 ήταν η
μεγαλύτερη από το 1970 και μεταπολεμικά η τέταρτη χειρότερη ενώ η απώλεια της τάξης του 10% που υπέστησαν τα 10ετή αμερικανικά κρατικά ομόλογα είναι η μεγαλύτερη
από το 1788. Ο κύριος προβληματισμός αφορά πλέον την επίπτωση των πληθωριστικών πιέσεων και της επιθετικής νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών στην
πραγματική οικονομία, με την επενδυτική κοινότητα να ανησυχεί για το ενδεχόμενο παγκόσμιας ύφεσης. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των διεθνών οργανισμών δεν έχουν
ενσωματώσει ακόμη την πιθανότητα ύφεσης στις προβλέψεις τους.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναθεώρησε πτωτικά την πρόβλεψη οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ για το 2022 στο 2,3% από 2,9% και για το 2023 στο 1% από 1,7%
τονίζοντας ότι η αποτροπή της οικονομικής ύφεσης στις ΗΠΑ θα είναι μία "ουσιαστική πρόκληση”. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η σφιχτή νομισματική πολιτική της Fed θα πρέπει να
βοηθήσει για τη μείωση του πληθωρισμού στο 1,9% από το τέταρτο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με την εκτίμηση για πληθωρισμό στο 6,6% κατά το τέταρτο τρίμηνο του
2022. Στις θερινές εκτιμήσεις της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε μια οριακή υποβάθμιση της ανάπτυξης για την ευρωζώνη το 2022 στο 2,6% και 1,4% το 2023. Στο
μέγεθος του πληθωρισμού υπάρχει αναθεώρηση στο 7,6% από 6,8% που προέβλεπε τον Μάϊο για να υποχωρήσει στο 4% το 2023. Τονίζεται ότι η ανάπτυξη στην Ε.Ε.
διατηρεί την δυναμική της παρά την επιβράδυνση λόγω του υψηλού πληθωρισμού υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει επιπρόσθετη επιβάρυνση στην αγορά
ενέργειας. Οι προβλέψεις για την οικονομική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία και ειδικότερα
τις επιπτώσεις του στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο στην Ευρώπη.

Η κίνηση της Ρωσίας να θέσει εκτός λειτουργίας τον Nord Stream 1, τον υπεράκτιο αγωγό φυσικού αερίου προς την Γερμανία, για 10 ημέρες, έως τις 21
Ιουλίου, επικαλούμενη τις προγραμματισμένες ετήσιες εργασίες συντήρησης, εντείνει τον προβληματισμό για την ενεργειακή επάρκεια της ευρωζωνης το χειμώνα, με την
αγορά να τιμολογεί ως ενδεχόμενο την πλήρη διακοπή των ροών φυσικού αερίου. Η Ευρωπαική Επιτροπή προετοιμάζει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση
μίας νέας ενεργειακής κρίσης το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει στις 20 Ιουλίου.

Επιστρέφουν οι ανησυχίες για νέα lockdown στην Κίνα, καθώς περισσότερες κινεζικές πόλεις επιβάλουν νέους περιορισμούς μετακίνησης των πολιτών, στα πλαίσια της
πολιτικής μηδενικών κρουσμάτων. Τα κρούσματα, λόγω των πιο μεταδοτικών μεταλλάξεων, αυξάνονται σε όλο τον κόσμο, αν και ο κίνδυνος lockdown στις ΗΠΑ και στην Ε.Ε.
παραμένει εξαιρετικά χαμηλός. Το δολάριο, ώς ασφαλές καταφύγιο, υποστηριζόμενο από τους φόβους για την παγκόσμια ανάπτυξη, καταγράφει υψηλό 24 ετών έναντι του
γιεν, παρασύροντας παράλληλα την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου σε χαμηλά 20 ετών.

Η έναρξη των εταιρικών αποτελεσμάτων αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, όχι τόσο για τις επιδόσεις του τριμήνου, όσο για τις εκτιμήσεις των
διοικήσεων σε σχέση με το ενδεχόμενο ύφεσης και τις πιθανές υποβαθμίσεις κερδοφορίας που θα ακολουθήσουν. Η ετήσια μεταβολή των κερδών ανά μετοχή αναμένεται
σε +5% (-3,5% ωστόσο αν εξαιρεθεί ο κλάδος Ενέργειας) από +11% στο προηγούμενο τρίμηνο. Από τις 103 εταιρείες που είχαν δώσει εκτίμηση για την κερδοφορία του
δευτέρου τρίμηνου, στις 71 η εκτίμηση ήταν θετική και στις 32 αρνητική, με την αναλογία αυτή να είναι κοντά στο μέσο όρο 10-ετίας.
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Επενδυτική Ανασκόπηση

Ο πληθωρισμός συνεχίζει να αυξάνεται στις ΗΠΑ, όπως έδειξε η νέα έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο, καταγράφοντας για ακόμα ένα μήνα νέο ρεκόρ
40ετίας στο 9,1% σε ετήσια βάση ενώ σε σχέση με τον Μάιο εμφάνισε αύξηση 1,3%. Το δομικό μέτρο του δείκτη, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της
ενέργειας, σημείωσε επίσης αύξηση στο 5,9% σε ετήσια βάση ενώ σε σχέση με τον Μάιο εμφάνισε αύξηση 0,7%.Το μεγαλύτερο μέρος των πληθωριστικών πιέσεων ήρθε,
όπως αναμενόταν, από την αύξηση της τιμής της βενζίνης η οποία το τελευταίο έτος έχει εκτιναχθεί κατά 60%. Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε προειδοποιήσει ότι η μέτρηση του
Ιουνίου θα ήταν "εξαιρετικά αυξημένη", επιχειρώντας να την υποβαθμίσει εκ των προτέρων, τονίζοντας ότι τα στοιχεία καλύπτουν μια περίοδο πριν την απότομη πτώση των
τιμών της ενέργειας, με το αμερικανικό WTI να διαπραγματεύεται πλέον κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα στοιχεία του πληθωρισμού αναμένεται να ασκήσουν
περαιτέρω πίεση στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ προκειμένου να αποκαταστήσει τη σταθερότητα των τιμών, φέρνοντας κατά πάσα πιθανότητα νέα αύξηση των επιτοκίων
ίσως και κατά 100 μονάδες βάσης στην συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου. Στην συνεδρίαση του Ιουνίου το επιτόκιο αναφοράς αυξήθηκε κατά 75 μονάδες βάσης για πρώτη
φορά από το 1994, στο εύρος του 1,5% με 1,75%. Ο Πρόεδρος της FED (J. Powell) στο πλαίσιο της κατάθεσης της εξαμηνιαίας έκθεσης της FED στη Γερουσία τόνισε πως η
οικονομία είναι ισχυρή και μπορεί να αντέξει την αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το μέγεθος των επόμενων αυξήσεων επιτοκίων θα
αποφασίζεται σε κάθε σύσκεψη ανάλογα με τα ισχύοντα δεδομένα. Επισήμανε ότι αποτελεί πρόκληση η ομαλή επιβράδυνση της οικονομίας, χωρίς να μπορεί να αποκλείσει
το ενδεχόμενο ύφεσης, ωστόσο θεωρεί ότι δεν είναι αυξημένες οι πιθανότητες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο με τα σημερινά δεδομένα. Τα Fed Funds Futures Δεκεμβρίου, τα
οποια υποδηλώνουν που θα ειναι τα επιτόκια των ΗΠΑ στο τέλος της χρονιάς, δείχνουν πλέον το 3.67%.

Θετικά βλέπουν οι αγορές τις συνομιλίες ανάμεσα στην Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ (J. Yellen) και στον Αντιπρόεδρο της Κίνας (Liu) αναφορικά με το ενδεχόμενο να
περιορισθούν ορισμένοι από τους δασμούς που είχαν επιβληθεί στο εμπόριο ανάμεσα στις δυο χώρες προκειμένου να ενισχυθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και να
χαλιναγωγηθεί ο πληθωρισμός στα εισαγόμενα αγαθά.

Η ετήσια μεταβολή του πληθωρισμού στην ευρωζώνη ανήλθε σε 8,6% τον Ιούνιο, το οποίο συνιστά και νέο ιστορικό (από το 1997) υψηλό, από 8,1% το Μάιο. Οι τιμές
ενέργειας αυξήθηκαν κατά 3,3% σε μηνιαία βάση, με την ετήσια μεταβολή να επιταχύνεται σε 41,9% από 39,1% το Μάιο και να συνεισφέρει περίπου το μισό της ετήσιας
αύξησης του πληθωρισμού. Την ίδια στιγμή, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 1,1% σε μηνιαία βάση (8,9% από 7,5% ετήσια μεταβολή). Ο δομικός πληθωρισμός, που δεν
περιλαμβάνει τις προαναφερόμενες κατηγορίες δαπανών, διαμορφώθηκε σε 3,7% από 3,8% ετήσια μεταβολή το Μάιο (το οποίο ήταν επίσης ιστορικό υψηλό). Στα πρακτικά
της σύσκεψης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Ιουνίου, αναφέρθηκε σύγκλιση απόψεων αναφορικά με την αύξηση επιτοκίων κατά 0,25% στη σύσκεψη της 21ης
Ιουλίου. Η ΕΚΤ επίσης τόνισε το ισχυρό ενδεχόμενο να ακολουθήσουν αυξήσεις μεγαλύτερου μεγέθους (και στα τρία βασικά επιτόκια) καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν
αυξηθεί, αλλά και διευρυνθεί πέρα των τιμών ενέργειας και τροφίμων.

Στην συνεδρίαση του Ιουλίου, αναμένεται επίσης να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο εργαλείο της ΕΚΤ (ενδεχόμενη ονομασία: “Transmission Protection
Mechanism”) που θα αποτρέπει την υπερβολική αύξηση αποδόσεων στη λήξη των κρατικών ομολόγων χωρών της Ευρωζώνης, κυρίως των χωρών του νότου. Εκτιμάται ότι
τα κεφάλαια του θα είναι σημαντικού ύψους έτσι ώστε να καθησυχαστούν οι αγορές ομολόγων, αν και είναι πολύ πιθανόν να μην καταστεί αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί.
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Επενδυτική Ανασκόπηση – Ελλάδα

Σημαντικά υψηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης θα καταγράψει η Ελλάδα το 2022. Με βάση τις καλοκαιρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 4% φέτος. Για το 2023, εκτιμάται ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,4%. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας θα έχουν τα εισερχόμενα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ ο τουρισμός δείχνει ότι επανέρχεται στα προ πανδημίας επίπεδα. Παρόλα αυτά, η
αβεβαιότητα είναι αυξημένη λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και των υψηλών τιμών στην ενέργεια. Για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το 2022 ο
πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 8,9% από 6,3% που προέβλεπε την Άνοιξη, για να αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά το 2023 και να φτάσει στο 3,5% το επόμενο έτος.

Ο πληθωρισμός, διαμορφώθηκε στο 12,1% ετησίως τον Ιούνιο, από 11,3% το Μάιο, σημειώνοντας μηνιαία αύξηση 1,6%. Τα ενεργειακά αγαθά συνεχίζουν να τροφοδοτούν
το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου, με τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμων να αυξάνονται ετησίως κατά 70% και 50% αντίστοιχα. Παράλληλα, διψήφιες ανατιμήσεις
σημειώθηκαν στο 45% περίπου των κατηγοριών που σχετίζονται με τρόφιμα, με το σχετικό δείκτη για τρόφιμα & μη αλκοολούχα ποτά να σημειώνει μέση αύξηση 12,6% σε
ετήσια βάση. Συνδυαστικά, οι κλάδοι της ενέργειας (καύσιμα & ηλεκτρισμός) και των τροφίμων ήταν υπεύθυνοι για το 80% του πληθωρισμού τον Ιούνιο. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι η αύξηση χαρακτηρίστηκε και από παράλληλη διάχυση πληθωριστικών πιέσεων σε άλλους κλάδους, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τουρισμό,
όπως μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (+49% ετησίως), ξενοδοχεία (+27,7%) και εστίαση (+4,6%).

Το ΔΝΤ, στην πρόσφατη έκθεση του (06/2022) αποτιμά θετικά την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία, παρά την πίεση από την πανδημία και την
πληθωριστική και γεωπολιτική κρίση, σημειώνει σημαντική ανάκαμψη. Το ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι η ανάκαμψη ενισχύθηκε τόσο από την υποστηρικτική εγχώρια
δημοσιονομική πολιτική, όσο και από τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ κατά την παρατεταμένη πανδημική περίοδο των 2 τελευταίων ετών, καθώς και από τους
σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους που εισρέουν στην Ελλάδα. Για το 2022, το ΔΝΤ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 3,5%. Παράλληλα, εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα
παραμείνει σε πτωτική τροχιά στο 183,4% του ΑΕΠ το 2022 και στο 177,4% το 2023, με τους κινδύνους αναχρηματοδότησής του να παραμένουν περιορισμένοι, παρά τη
σημαντική αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού δημοσίου χρέους διακρατείται από τον επίσημο τομέα με χαμηλά,
κυρίως σταθερά επιτόκια, κάτι που περιορίζει τις επιπτώσεις από τις επιτοκιακές αυξήσεις. Επιπλέον, η μέση ωρίμανση του ελληνικού χρέους είναι ανάμεσα στις υψηλότερες
σε όλες τις χώρες, γύρω στα 20 χρόνια ενώ διατηρείται το σημαντικό μαξιλάρι ρευστότητας των 40 δις ευρώ.

Κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ άντλησε ο Ο∆∆ΗΧ από τις αγορές με την επανέκδοση 10ετούς ομολόγου λήξεως τον Ιούνιο του 2032. Η επανέκδοση υπερκαλύφθηκε
3,87 φορές, με την τελική απόδοση του τίτλου να διαμορφώνεται στο 3,67%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ολες οι εκδόσεις εντόκων γραμματίων έχουν πλέον θετικό πρόσημο.
Απόδοση 0,20% για τα τρίμηνα, 0,45% για τα εξάμηνα και 0,83% για τα ετήσια.

Ο οίκος Fitch άφησε αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την αξιολόγηση ΒΒ, δύο σκαλοπάτια για την επενδυτική βαθμίδα, όπως
επίσης και την προοπτική της, διατηρώντας την θετική. Tο αξιόχρεο της χώρας έχει ήδη αναβαθμιστεί από τη Standard and Poor’s και την DBRS, κατά μόλις μία βαθμίδα
κάτω από το όριο της επενδυτικής. Ο στόχος κατάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας το 2023 εκτιμάται ότι είναι εφικτός.
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Επενδυτική Προσέγγιση

Το επενδυτικό κλίμα παραμένει εύθραυστο. Η ανησυχία ότι οι επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες, προκειμένου να ελεγχθεί ο πληθωρισμός, θα
οδηγήσουν την παγκόσμια οικονομία σε σημαντική επιβράδυνση επηρεάζει αρνητικά τις αγορές. Το βασικό ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο αυτό το πλήγμα στην ανάπτυξη θα
οδηγήσει σε ύφεση και σε τι ένταση. Οι αγορές έχουν τιμολογήσει το μεγαλύτερο μέρος των αρνητικών ενδεχομένων με τις αποτιμήσεις να κινούνται σε ελκυστικά επίπεδα ιδίως
στην κατηγορία των ομολόγων. Η βραχυπρόθεσμη τάση των αγορών θα επηρεαστεί τόσο από την ανθεκτικότητα της εταιρικής κερδοφορίας βάσει των αποτελεσμάτων του
δευτέρου τριμήνου και των εκτιμήσεων για το σύνολο του έτους όσο και από τον κίνδυνο επιδείνωσης της ενεργειακής κρίσης. Το τρέχον επενδυτικό περιβάλλον επιβάλει την
υιοθέτηση μιας πιο αμυντικής προσέγγισης.

Σε συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας και προκλήσεων, οφείλουμε να διατηρούμε την ψυχραιμία μας και να σεβόμαστε τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα για το μέρος της επένδυσής
που δεν έχουμε άμεση ανάγκη, να θυμόμαστε για ποιους λόγους επενδύουμε και να μένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι οι συνέπειες της
πτώσης, οποιουδήποτε εύρους, σχεδόν εκμηδενίζονται για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές που κατέχουν ένα σωστά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, κατάλληλα
προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Tο άγχος της διαχείρισης της επένδυσής μετακυλίεται στους επαγγελματίες διαχειριστές που είναι έμπειροι και εκπαιδευμένοι να αντιδρούν άμεσα στις διακυμάνσεις των αγορών, δεν
παρασύρονται συναισθηματικά όπως οι μη επαγγελματίες, έχουν πρόσβαση σε ενημέρωση και αφουγκράζονται έγκαιρα τα σημάδια της αγοράς.

Το τρέχον επενδυτικό περιβάλλον ενισχύει την αναγκαιότητα των επαρκώς διαφοροποιημένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων και επιλεκτικών τοποθετήσεων. Αποφεύγουμε τις
μονοπροιοντικές τοποθετήσεις και αξιοποιούμε τα επικαιροποιημένα ενδεικτικά χαρτοφυλάκια της Επενδυτικής Ιδέας ανάλογα με την διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου.
Προτιμούμε ως κεντρικούς πυρήνες των χαρτοφυλακίων ευέλικτες μικτές στρατηγικές με παγκόσμια έκθεση που μπορούν να ακολουθήσουν τις μεταβολές στις συνθήκες των
αγορών και τις αντίστοιχες εναλλαγές σε επενδυτικές κατηγορίες, γεωγραφίες και κλάδους Το αμοιβαία κεφάλαια της οικογένειας (LF) Global όπως και το (LF) Balanced Blend
Global aποτελούν ενδεδειγμένες επιλογές οι οποίες παράλληλα προσφέρουν αξιόλογη έκθεση και σε εμπορεύματα.

Στον απόηχο των εξελίξεων στο γεωπολιτικό επίπεδο και με τις τρέχουσες πληθωριστικές συνθήκες επιβάλλεται η διατήρηση ενός σημαντικού ποσοστού των επενδύσεων μας σε
στρατηγικές χαμηλής μεταβλητότητας όπως το (LF) Absolute Return ή το GF Χρηματαγοράς με κύριο σκοπό την αμυντικότερη διαχείριση του ρίσκου. Οι προοπτικές για την ελληνική
οικονομία, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί, παραμένουν θετικές μακροπρόθεσμα. Ενδιαφέρουσες επιλογές για συμπληρωματική έκθεση σε ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας
διασποράς συνεχίζουν να αποτελούν οι Ελληνικές εταιρικές ομολογιακές αξίες, μέσω του (LF) Income Plus Euro και του (LF) Greek Corporate Bond.

Οι διακυμάνσεις των αγορών προσφέρουν ευκαιρίες τοποθέτησης – ιδιαίτερα για όσους δεν έχουν έκθεση στις αγορές - αλλά απαιτείται ελεγχόμενη ανάληψη επενδυτικού κινδύνου
μέσω σταδιακών τοποθετήσεων και αποφυγή βραχυπρόθεσμων κινήσεων και μεμονωμένου ιδιοσυγκρατικού ρίσκου. Για την παρούσα περίοδο συστήνεται η χρήση του
επενδυτικού προγράμματος Masterplan για την σταδιακή δημιουργία επενδυτικού χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω περιοδικών καταβολών. Λαμβάνοντας υπόψιν τις
ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε προσθέτουμε ενδεικτικά χαρτοφυλάκια, για τους επενδυτές που επιθυμούν μία πιο αμυντική επενδυτική προσέγγιση.
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Επενδυτική Προσέγγιση : Οι βασικές κατευθύνσεις 

Διαμορφώνουμε τους επενδυτικούς μας στόχους αξιολογώντας τα εξής:

❖ Την ανοχή μας στο ρίσκο σε σχέση με την αναμενόμενη απόδοση

❖ Ρεαλιστικές παραδοχές και προσδοκίες ( ρίσκο, απόδοση, ικανότητα αποταμίευσης) 

❖ Τον χρόνο που διαθέτουμε στην παρακολούθηση και την επανεκτίμηση των επενδυτικών μας 
επιλόγων

❖ Προσήλωση στους επενδυτικούς μας στόχους ελέγχοντας τα συναισθήματα φόβου ή 
απληστίας

❖ Ελαχιστοποίηση του ρίσκου επιτυγχάνεται μέσω του μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα, 
της διασποράς κινδύνου και της κατανομής των επενδύσεων.

❖ Αναγνώριση της δύναμης της επανεπένδυσης και των τακτικών καταβολών
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Επενδυτική Προσέγγιση: Προσήλωση στους επενδυτικούς μας στόχους

Το υποθετικό παράδειγμα που παρουσιάζεται έχει αποκλειστικά επεξηγηματικό χαρακτήρα και δεν αντανακλά πιθανή μελλοντική πορεία του α/κ
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Εκτιμήσεις Ιουλίου

Ο ανωτέρω πίνακας αναφέρεται σε εκτιμήσεις για το προσεχές χρονικό διάστημα και βασίζεται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Οι εκτιμήσεις αυτές ενδέχεται να αναθεωρηθούν πρίν
την έκδοση της επόμενης Επενδυτικής Ιδέας.
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Ενδεικτικά Χαρτοφυλάκια

Προσοχή

Τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια α/κ δεν αποτελούν πρόταση ή σύσταση προς αγορά.
Τα χαρτοφυλάκια αυτά έχουν δημιουργηθεί καθαρά για ενημερωτικό και εκπαιδευτικό σκοπό
και ισχύουν για τη χρονική περίοδο που δημοσιεύονται.

Ανά περίπτωση πελάτη, θα πρέπει πάντα να εξετάζεται η συνολική εικόνα του χαρτοφυλακίου του συγκριτικά με το
επενδυτικό του προφίλ και το χρονικό ορίζοντα και να εκτιμάται η επενδυτική στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί.
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(LF) Προφίλ Χαμηλού Ρίσκου

(LF)
Absolute Return

5-10%
(LF) 
FOF

GLOBAL LOW
60 - 80%

(LF)
Ιncome Plus €

10-15%

Το παρόν προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εσωτερική χρήση εντός της Τράπεζας και απαγορεύεται η διάθεσή του σε τρίτους

(LF) FOF 
ESG Focus €

1-5%

(LF) 
Balanced Blend Global

5-10%
(LF)

Flexi Allocation
1-5 %
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(LF) Προφίλ Μεσαίου Ρίσκου

(LF) 
FOF

GLOBAL MEDIUM
60 - 80%

Το παρόν προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εσωτερική χρήση εντός της Τράπεζας και απαγορεύεται η διάθεσή του σε τρίτους

(LF)
Flexi Allocation

5-10%

(LF) FOF 
ESG Focus

5-10%

(LF) 
Greek Corporate Bond

10-15%

(LF)  FOF 
Global Megatrends

1-5%
(LF) 

Balanced Blend Global
5-10%
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(LF) Προφίλ Υψηλού Ρίσκου

(LF) 
FOF

GLOBAL HIGH
60 - 80%

Το παρόν προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εσωτερική χρήση εντός της Τράπεζας και απαγορεύεται η διάθεσή του σε τρίτους

(LF)
Flexi Allocation

10-15%

(LF) 
Absolute Return

5-10%

(LF) FOF 
ESG Focus

10-15%

(LF)
Greek Corporate Bond

10-15%

(LF)  FOF 
Global Megatrends

10-15%
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(LF) Προφίλ χαμηλού Ρίσκου – Ενδεικτικά χαρτοφυλάκια αμυντικής προσέγγισης 

Στοιχεία 14/7/22

Τα συγκεκριμένα χ/φ χαμηλού ρίσκου, με ενδεικτικές επιλογές και ποσοστώσεις, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν βραχυπρόθεσμα για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταβλητότητας των
αγορών. Καταγράφονται οι σωρευτικές αποδόσεις και οι στατιστικοί δείκτες κινδύνου τόσο του κάθε α/κ ξεχωριστά όσο και των χαρτοφυλακίων για δύο χρονικές περιόδους.
Από αρχή έτους και από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Για τους πελάτες, που είναι ήδη τοποθετημένοι σε ομολογιακά α/κ, ενδεικτικές προσθήκες στο υπάρχον χ/φ με
στόχο την ενίσχυση της διασποράς θα μπορούσαν να ήταν οι εξής :

Ι

ΙΙ
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Αποδόσεις από την έναρξή του έτους (σε τοπικό νόμισμα )

Στοιχεία 14/7/22
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Αποδόσεις από την έναρξή του πολέμου (σε τοπικό νόμισμα )

Στοιχεία 14/7/22
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Αποδόσεις
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Αποδόσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων



Προσοχή!

Το παρόν αφορά αποκλειστικά εσωτερική επικοινωνία και δεν θα πρέπει να κοινοποιείται σε πελάτες εκτός Τράπεζας. 
Επιπλέον, βασική προϋπόθεση είναι αρχικά η συζήτηση και η επικοινωνία με τους πελάτες μας, σχετικά με το επενδυτικό τους προφίλ,

τις επιθυμίες και τις προσωπικές τους ανάγκες, πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε προϊοντική επικοινωνία.

Ημερ. Ισχύος: Έως την επόμενη ανανέωση.


