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Οι βασικοί καταλύτες / παράγοντες ρίσκου με μία ματιά

Νομισματική πολιτική κεντρικών τραπεζών 

Εξελίξεις σχετικά με την ενεργειακή κρίση

Ρυθμός παγκόσμιας ανάπτυξης -μακροοικονομικά στοιχεία

Πληθωριστικές πιέσεις – Πορεία Δομικού δείκτη

Γεωπολιτικές εξελίξεις (Ουκρανία- Ρωσία – Σχέσεις ΗΠΑ/Κίνας- ΕλληνοΤουρκικά)

Κίνα : ελαστικότεροι περιορισμοί δραστηριότητας σε σχέση με την πανδημία
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Επενδυτική Ανασκόπηση – Πορεία Αγορών από αρχή του 2022 σε τοπικό νόμισμα

Total Returns as of 14/11/22
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Επενδυτική Ανασκόπηση

Η μεταβλητότητα στις αγορές παραμένει, με τον πληθωρισμό και τις ενέργειες των κεντρικών τραπεζών να αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις
αγορές. Οι ερμηνείες και οι προσδοκίες από την επενδυτική κοινότητα μεταβάλλονται ανά διαστήματα και ανάλογα αποτυπώνονται τόσο στη πορεία των μετοχών όσο και
των ομολόγων.

Το ΔΝΤ στην νέα του έκθεσή για την παγκόσμια οικονομία αναθεωρεί χαμηλότερα τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη στο 2,7% από 2,9%. Υπογραμμίζει πως η ενεργειακή
κρίση οξύνεται περισσότερο στην Ευρώπη και θα πλήξει καίρια την ανάπτυξη, επιταχύνοντας περαιτέρω τον πληθωρισμό και οδηγώντας παράλληλα σε υψηλότερες
αυξήσεις επιτοκίων από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί. Οι περισσότεροι διεθνείς οίκοι προβλέπουν πως το 2023 οι ανεπτυγμένες οικονομίες είτε θα είναι σε ύφεση είτε θα την
πλησιάζουν, με καίριο ερωτηματικό το πόσο έντονη θα είναι η όποια συρρίκνωση της ανάπτυξης και πόσο θα διαρκέσει. Η Βρετανία και η Ευρωζώνη εκτιμάται ότι
οδηγούνται σε ύφεση ενώ η Αμερικανική οικονομία πολύ πιθανό να την αποφύγει τελικά χάρη στις μεγάλες αντοχές της αγοράς εργασίας. Η επιβράδυνση της Κινέζικης
οικονομίας λόγω των αλλεπάλληλων lockdown και της κρίσης της αγοράς ακινήτων, έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στις άλλες οικονομίες δεδομένου του καθοριστικού
ρόλου που έχει στο παγκόσμιο εμπόριο. Η σταδιακή άρση των περιορισμών, σύμφωνα με την πολιτική της "μηδενικής ανοχής " που έχει υιοθετήσει, αν συνεχισθεί είναι σε
θέση να αλλάξει την αρνητική δυναμική.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο αιφνιδίασαν θετικά τις αγορές καθώς αποδείχθηκαν σημαντικά χαμηλότερα των εκτιμήσεων, ενισχύοντας την
αισιοδοξία των επενδυτών ότι ενδεχομένως η κορύφωσή του να έχει επιτευχθεί. Ο κύριος δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε στο 7,7% σε ετήσια βάση από 8,2% τον
Σεπτέμβριο. Σημάδια επιβράδυνσης στο 6,3% κατέγραψε και ο δομικός δείκτης ύστερα από το 6,6% τον προηγούμενο μήνα, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών. Η
αύξηση επίσης του δείκτη τιμών παραγωγού τον Οκτώβριο ήταν ηπιότερη του αναμενομένου, προσφέροντας επιπρόσθετες ενδείξεις ότι τελικά μπορεί να βρισκόμαστε σε μία
καθοδική πορεία του πληθωρισμού.

Αρκετοί αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ εκφράζουν πλέον ανοιχτά την πεποίθηση πως η Fed θα ήταν σκόπιμο να μετριάσει σύντομα τον ρυθμό αύξησης των
επιτοκίων της, υπογραμμίζοντας πάντως ότι δεν θα πρέπει να σταματήσει. Η κεντρική τράπεζα έχει προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων στις έξι τελευταίες συνεδριάσεις της,
αρχής γενομένης το Μάρτιο, πραγματοποιώντας τις πιο γρήγορες αυξήσεις στα επιτόκια από τη δεκαετία του 1970 και 1980 σε μια προσπάθεια να ελέγξει τον μεγαλύτερο
πληθωρισμό των τελευταίων δεκαετιών. Μετά από τέσσερις διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων, έκαστη κατά 75 μονάδες βάσης, τα επιτόκια της Fed βρίσκονται στο υψηλότερο
επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2008. Τα ενθαρρυντικά στοιχεία αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων οδηγούν σε πτωτική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την
πορεία των επιτοκίων. Η αγορά εκτιμά πλέον, με πιθανότητα 85%, το ενδεχόμενο μικρότερης αύξησης κατά 50 μ.β. στην επόμενη συνεδρίαση ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια
υποδηλώνουν τερματικό επίπεδο για το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο 5%-5,25% το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Fed στις 13-14 Δεκεμβρίου
μεσολαβούν οι επίσημες ανακοινώσεις για τις θέσεις απασχόλησης και τον δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Νοέμβριο που αμφότερες θα επηρεάσουν την απόφαση για το
μέγεθος της νέας αύξησης στα επιτόκια.
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Επενδυτική Ανασκόπηση

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 0,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από -0,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2022).
Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ εμφάνισε στο γ’ τρίμηνο ήπια αύξηση κατά 1,8% (β’ τρίμηνο: 1,8%) και ο μέσος όρος της ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ στα τρία τρίμηνα του 2022 είναι
σχεδόν αντίστοιχος (2,4%) του μέσου όρου τριάντα ετών (2,5%), καταδεικνύοντας σχετικώς ανθεκτική οικονομία, παρά τον υψηλό πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Στα εταιρικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2022, με 476 εταιρείες του S&P 500 να έχουν προβεί σε ανακοινώσεις, το 70% αυτών καταγράφουν υψηλότερα κέρδη από
ότι ανάμεναν οι αναλυτές. Όσον αφορά τις προβλέψεις για την εταιρική κερδοφορία στο σύνολο της χρονιάς, οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών κάνουν λόγο για
αύξηση της τάξης του +5%.

Στο 2,1% διαμορφώθηκε η ανάπτυξη στην ζώνη του ευρώ το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, από 4,3% που
ήταν το δεύτερο τρίμηνο. Σε τριμηνιαία βάση η αύξηση του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 0,2%. Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,8%.

H Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, στην τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε να αυξήσει τα επιτόκια κατά 0.75% όπως και αναμενόταν επηρεάζοντας ελάχιστα τις αγορές. Η
επικεφαλής της ΕΚΤ Christine Lagarde, στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, απέφυγε να δεσμευτεί ρητά για τον ρυθμό και το μέγεθος των αυξήσεων των επιτοκίων,
τονίζοντας παράλληλα όμως πως ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και πώς η σταθεροποίηση των τιμών συνεχίζει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. H επόμενη συνεδρίαση
είναι στις 15 Δεκεμβρίου όπου αναμένονται και περισσότερες λεπτομέρειες για την επικείμενη μείωση των ομολόγων ύψους σχεδόν 5 τρισ. ευρώ που διακρατεί στον ισολογισμό
της. Η ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια κατά τουλάχιστον 75 μονάδες βάσης στο άμεσο μέλλον, ήτοι κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο και 25 μονάδες
βάσης τον Φεβρουάριο. Το τερματικό επιτόκιο εκτιμάται να διαμορφωθεί τελικά στο 2,75% μάλλον στα τέλη Ιουνίου του 2023

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη ανήλθε τον Οκτώβριο σε νέο ιστορικό υψηλό της τάξης του 10,6% από 9,9% τον Σεπτέμβριο.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ενα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν στο 4,1%. Τον Οκτώβριο, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε
από την ενέργεια ενώ ακολούθησαν τρόφιμα και υπηρεσίες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο μειώθηκε σε 11 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 3 και
αυξήθηκε σε 13. Οι τελευταίες εκτιμήσεις της Κομισιόν μεταθέτουν την κορύφωση του πληθωρισμού προς το τέλος του έτους και έχουν ανεβάσει την ετήσια προβολή του
ρυθμού πληθωρισμού στο 8,5% στην ζώνη του ευρώ. Ο δείκτης αναμένεται να μειωθεί το 2023, αλλά θα παραμείνει υψηλός στο 6,1%, πριν μετριαστεί το 2024 στο 2,6%. Σε
σύγκριση με την καλοκαιρινή ενδιάμεση πρόβλεψη, αυτό αντιπροσωπεύει μια αναθεώρηση προς τα πάνω κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα για το 2022 και περισσότερες
από δύο μονάδες το 2023.

Ο ΟΠΕΚ αναθεώρησε πτωτικά τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου, περιορίζοντας την κατά 100.000 βαρέλια την ημέρα από τις αντίστοιχες τόσο για το
2022 όσο και για το 2023 επικαλούμενος τις οικονομικές προκλήσεις συμπεριλαμβανομένων του υψηλού πληθωρισμού και των αυξανόμενων επιτοκίων.Η έκθεση αυτή είναι η
τελευταία πριν τη σύνοδο του ΟΠΕΚ+ στις 4 Δεκεμβρίου για τον ορισμό της πολιτικής τους.
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Επενδυτική Ανασκόπηση – Ελλάδα

Οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για την ελληνική οικονομία. Οι νεότερες εκτιμήσεις δείχνουν υπεραπόδοση της
ελληνικής οικονομίας έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης την τριετία 2022-2024, απότομη επιβράδυνση αλλά όχι ύφεση το 2023 και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού το
2024. Η ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2022 αναθεωρήθηκε στο 6,0% από 4,0% στις καλοκαιρινές προβλέψεις, υπογραμμίζοντας το ρόλο του τουρισμού και των
πρόσθετων μέτρων δημοσιονομικής στήριξης έναντι της ενεργειακής κρίσης ως βασικές αιτίες της υπεραπόδοσης. Παράλληλα, η πρόβλεψη της ετήσιας αύξησης του
πραγματικού ΑΕΠ το 2023 αναθεωρήθηκε χαμηλότερα στο 1,0% από 2,4%. Τέλος, για το 2024 προβλέπεται επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσης στο 2,0%, στηριζόμενη στη
βελτίωση του διεθνούς περιβάλλοντος και στην αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον
Οκτώβριο κινήθηκε στο 9,5%. Υπενθυμίζεται πως ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν στο 12,1% τον Σεπτέμβριο με την κάμψη να οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις
μειώσεις τιμών σε φυσικό αέριο και ρεύμα. Ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 10% τελικά το 2022 και στη συνέχεια να αποκλιμακωθεί στο 6% το 2023 και στο
2,4% το 2024. Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται στο 12,6% για το 2022 και το 2023 (από 14,8% το 2021), ενώ για το 2024 αναμένεται ελαφρά συρρίκνωση στο 12,1%.

Σημαντικά βελτιωμένες είναι και οι εκτιμήσεις για τις δημοσιονομικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, με το λόγο του χρέους ως προς το ΑΕΠ να αποκλιμακώνεται δραστικά
στο 171,1% το 2022 (έναντι 194,5% το 2021), βαίνοντας σημαντικά μειούμενος και τα επόμενα έτη, αγγίζοντας το 161,9% το 2023 και το 156,9% το 2024. Με βάση τις τελευταίες
εκθέσεις των Fitch, Moody’s, S&P και DBRS, αν και η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας έχει βελτιωθεί, η πρόσφατη αύξηση της μακροοικονομικής αβεβαιότητας έχει
οδηγήσει τους οίκους αξιολόγησης σε στάση αναμονής. Δεδομένων των εθνικών εκλογών την επόμενη χρονιά, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θα μπορούσε να συμβεί
το νωρίτερο το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος Standard & Poor's (S&P) και ο DBRS αξιολογούν την ελληνική οικονομία ένα σκαλοπάτι κάτω από την
επενδυτική βαθμίδα, ο Fitch δύο βαθμίδες κάτω από αυτή, ενώ ο Moody's τρεις βαθμίδες χαμηλότερα.

Η ψήφος εμπιστοσύνης επιβεβαιώνεται και από τις αγορές τόσο με τις επιτυχημένες επανεκδόσεις 10ετούς και 5ετούς ομολόγων από τον ΟΔΔΗΧ όσο και από τις πρόσφατες
τραπεζικές εκδόσεις ομολόγων υψηλής εξασφάλισης από την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς.

Έξι συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης παρά τις αντίξοες διεθνείς συνθήκες που επικρατούν. Παρατηρείται μία σταθερά δυναμική βελτίωση των
εταιρικών μεγεθών σε όλους τους κλάδους. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν ένα ακόμα ισχυρό τρίτο τρίμηνο, από τα καλύτερα των τελευταίων πέντε ετών, με
μονοψήφιο μη εξυπηρετούμενο δανεισμό με τη Eurobank να πετυχαίνει καθαρά κέρδη πάνω από €1 δις. και να προσδοκά την έγκριση του SSM για να καταβάλει μέρισμα για
τα αποτελέσματα του 2022. Παράλληλα, άλλοι δεικτοβαρείς τίτλοι, η ΕΕΕ, ο ΟΤΕ, η Helleniq Energy (πρώην ΕΛΠΕ), ο Τιτάν και η Aegean ανακοίνωσαν ικανοποιητικά έως
εξαιρετικά αποτελέσματα 9μηνου μετά από τις αξιοσημείωτες επιδόσεις του Μυτιληναίου και της Autohellas που προηγήθηκαν. Το κλείσιμο των βιβλίων των θεσμικών
επενδυτών στο τέλος του Νοεμβρίου και η οργάνωση του επενδυτικού συνεδρίου της Morgan Stanley και της ΕΧΑΕ στις 28-29 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή του Έλληνα
Πρωθυπουργού, είναι πιθανό να λειτουργήσουν εξίσου υποστηρικτικά. Το διεθνές επενδυτικό κλίμα αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα καθώς οι ξένοι επενδυτές
συμμετέχουν με πάνω από το 60% στις καθημερινές συναλλαγές.
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Επενδυτική Προσέγγιση

Η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου βελτιώθηκε τον προηγούμενο μήνα με την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ να δημιουργεί προσδοκίες για μια λιγότερο
επιθετική νομισματική πολιτική. Τα σχετικώς ικανοποιητικά εταιρικά αποτελέσματα, η διατήρηση της πολιτικής ισορροπίας στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, η συνάντηση του Προέδρου
Μπάιντεν με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι με στόχο την μείωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών σε συνδυασμό με την άρση ορισμένων περιορισμών για την πανδημία στην Κίνα λειτούργησαν
υποστηρικτικά. Παρ’όλα αύτά οι αγορές παραμένουν ευάλωτες. Οι ομολογιακές αξίες δείχνουν να έχουν τιμολογήσει το μεγαλύτερο μέρος των επιθετικών αυξήσεων των επιτοκίων ενώ οι
αποτιμήσεις των μετοχών, αν και ενσωματώνουν αρκετούς αρνητικούς παράγοντες, εκτιμάται ότι δεν αποτυπώνουν πλήρως μία περαιτέρω επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι τρέχουσες συνθήκες των αγορών ενισχύουν την αναγκαιότητα των επαρκώς διαφοροποιημένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων. 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.

Οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί, παραμένουν θετικές μακροπρόθεσμα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή για συμπληρωματική έκθεση σε ένα
χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς αποτελεί η νέα έκδοση της επενδυτικής στρατηγικής αγοράς και διακράτησης [buy & hold] ομολόγων έως την λήξη τους, του GF Τarget Maturity ΙΙ
Ομολογιακού το οποίο προσφέρει την διασπορα και την δυνατότητα να «κλειδώσει» ελκυστικές μεσοπρόθεσμες αποδόσεις σε σχέση με άλλες μορφές επένδυσης σταθερού εισοδήματος,
και παράλληλα διανέμει ετήσιο μέρισμα.

Μία επίσης κατάλληλη για τις τρέχουσες συνθήκες των αγορών επενδυτική στρατηγική αποτελεί το GF Global Protect 90, τo οποίo προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν
στις αγορές και προσφέρει την δυνατότητα συμμετοχής στην άνοδο των αγορών παράλληλα με τον περιορισμό της μέγιστης απώλειας.

Η επαρκής ρευστότητα στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών είναι απαραίτητη, με το α/κ GF Χρηματαγοράς να είναι η ενδεδειγμένη επιλογή καθώς οι θετικές πλέον αποδόσεις των ελληνικών
εντόκων γραμματίων αποτυπώνονται σταδιακά στις τιμές του.

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

Σε συνθήκες αβεβαιότητας και περιορισμένης ορατότητας, εν μέσω σημαντικών προκλήσεων, η ενεργητική διαχείριση αποκτά ακόμα πιο σημαντικό ρόλο και σε συνδυασμό με την
διασπορά που προσφέρουν, τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν την απόλυτη επενδυτική επιλογή, με τα αποτελέσματα να είναι ορατά στην σύγκριση της πορείας των δεικτών των αγορών με
τις αντίστοιχες αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων.
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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 Νοεμβρίου

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 €

5-10%

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

GF
Xρηματαγοράς

10-15 %

GF
Global Protect 90

15-20 %

GF
Target Maturity II

15-20 %
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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

1-5%

(LF) 
Greek Corporate Bond

1-5%
GF

Global Protect 90
10-15 %

GF
Xρηματαγοράς

5-10 %

GF
Target Maturity II

15-20 %
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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

5-10%

GF
Global Protect 90

5-10%

(LF) FOF 
ESG Focus

5-10%

(LF)
Greek Corporate Bond

5-10%

(LF)  FOF 
Global Megatrends

5-10%

GF
Target Maturity II

5-10 %
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(LF) Προφίλ χαμηλού Ρίσκου – Ενδεικτικά χαρτοφυλάκια αμυντικής προσέγγισης 

Στοιχεία 11/11/22

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 14/11/22
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Αποδόσεις από την έναρξή του πολέμου ( σε τοπικό νόμισμα )

Στοιχεία 14/11/22
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Αποδόσεις στη λήξη (YTMs) χαρτοφυλακίων ομολογιακών α/κ

Στοιχεία 11/11/22
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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.


