
Επωνυμία :

Έδρα : Λ. Κηφισίας 274, 15232, Χαλάνδρι

Α.Φ.Μ :

ΓΕ.ΜΗ :

Εποπτική Αρχή : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Άδεια Σύστασης :                                                                                                                            Ε.Κ. 284/04.01.2018

ISIN : GRF000181005

LEI : 2138003XVTTKI1U4JK87

Αμοιβαίο Αμοιβαίο

Κεφάλαιο Κεφάλαιο

2021 0,73% 1-έτους 0,73%

2020 4,38% 3-ετών 15,57%

2019 10,46% 5-ετών

* 2018 7-ετών

* 2017 10-ετών

* 2016

* 2015

* 2014

* 2013

* 2012

PANGAE 2.3 07/20/28 5,27%

GGB 4 01/30/37 3,92%

GGB 3 7/8 03/12/29 3,44%

GGB 3 3/4 01/30/28 3,43%

LAMDAG 3.4 07/21/27 3,11%

GGB 1 7/8 02/04/35 2,95%

GGB 1 1/2 06/18/30 2,90%

TITKGA 2 3/8 11/16/24 2,88%

MYTIL 2 1/2 12/01/24 2,88%

MOHGA 3 05/11/23 2,86%

Κατηγορία:

Έναρξη:

Νόμισμα Αναφοράς: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ 

Νόμισμα Επένδυσης:

Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Ελλάδα 85,04% Κρατικά 31,66%

Θεματοφύλακας: Βέλγιο 5,01% Ενέργεια 12,83%

Λουξεμβούργο 4,58% Τράπεζες 12,74%

Κύπρος 2,69% Μηχανική & Κατασκευές 11,00%

Μεταφορές 9,04%

Αποτίμηση: Καθημερινή

Δημοσίευση Τιμών: Ημερήσιος τύπος

Ελάχιστη Επένδυση:

Ελάχιστη Καταβολή Πάγιας Εντολής:

Καταβολή Εξαγοράς:

Καθαρή Τιμή:

Ενεργητικό με 31/12/2021:

Προμήθεια Διαχείρισης:

Προμήθεια Διάθεσης:

Προμήθεια Εξαγοράς:

0,65%

1%

0%

Δεν υπαρχεί δείκτης αναφοράς

•Τα ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά χρησιμοποιούνται κατά τον
υπολογισμό του σύνθετου δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν
αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου
κεφαλαίου.

50 €

Τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου επηρεάζονται 
ουσιωδώς από τους κάτωθι κινδύνους:

•Κίνδυνος Πληθωρισμού: είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται με τη μείωση
της απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές λόγω της
ανόδου του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή.

•Κίνδυνος Κράτους: είναι ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με το θεσμικό 
και κανονιστικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο επενδύονται στοιχεία
του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

•Η κατηγορία κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν παραμένει
αμετάβλητη, αντίθετα ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Η κατώτατη
κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. 

•Το αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία κινδύνου 4, γιατί στην
διάρκεια των τελευταίων 5 ετών ο δείκτης αναφοράς παρουσίασε
μεσαία μεταβλητότητα. Ο δείκτης αναφοράς περιλαμβάνει ελληνικά
εταιρικά και ελληνικά κρατικά ομόλογα τα οποία έχουν υψηλότερο
κίνδυνο και αποδόσεις σε σύγκριση με τα αντίστοιχα εταιρικά και
κρατικά ομόλογα εξωτερικού.

•Πιστωτικός κίνδυνος: επειδή ένα σημαντικό τμήμα του ενεργητικού
του επενδύεται σε χρεωστικούς τίτλους.

EUR

Χαμηλός

Τράπεζα Eurobank A.E

EUR

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα, χωρίς όμως να υπάρχει χρονική δέσμευση. Το ελάχιστο
συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων είναι τα 3
έτη.

•Το προφίλ κινδύνου και απόδοσης δείχνει τις διακυμάνσεις στην αξία
τις οποίες έχουν υποστεί οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου
κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Ο συνθετικός δείκτης
κινδύνου και απόδοσης έχει υπολογιστεί με βάση αντιπροσωπευτικό
δείκτη αναφοράς, λόγω σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου το 2018
και έλλειψης επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για τα τελευταία
πέντε έτη. Η αναφερόμενη στο παρόν κατηγορία κινδύνου ενδέχεται
να αποκλίνει από την τρέχουσα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ

094285719

1018101000
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Οκτώβριος - 
Δεκέμβριος 2021

31/12/2021

 (*)Οι αποδόσεις έχουν υπολογισθεί με ημερομηνία 
αναφοράς την: 31/12/2021

Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Α/Κ (ΟΣΕΚΑ) και στο « έντυπό βασικές πληροφορίες για τους
επενδυτές » (ΚΙΙD) πριν προβείτε σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

(*) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, λόγω σύστασης του α/κ το 2018

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν υπόκειται σε διαχείριση βάσει δείκτη
αναφοράς. Επενδύει σε διαπραγματεύσιμους ομολογιακούς τίτλους
που εκδίδουν εταιρίες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην
Ελλάδα και τίτλων σταθερού εισοδήματος του Ελληνικού Δημοσίου
και αποτιμώνται σε ευρώ. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν
ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύσει ή έχει επενδύσει άνω του
35% του καθαρού ενεργητικού του, σε κινητές αξίες και μέσα
χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από το ελληνικό
κράτος. Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου δύναται
να επανεπενδύονται ή να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους
κατά την κρίση της εταιρίας διαχείρισης.

Ομολογιακό Εσωτερικού

26/1/2018

50 €

Disclaimer: 1. Όσα αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτροπή για αγορά ή πώληση μεριδίων
ΟΣΕΚΑ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη μπορείτε να αντλήσετε από το
Ενημερωτικό Δελτίο ή από το έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIIDs) που παρέχονται δωρεάν από την εταιρία
διαχείρισης και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο www.europistiaedak.gr στην ελληνική γλώσσα. 2. Οι αποδόσεις έχουν
υπολογισθεί με καθαρές τιμές και επανεπένδυση μερισμάτων. 3. Τα αναφερόμενα στοιχεία προέρχονται από αξιόπιστες πηγές
χωρίς η Εταιρία να εγγυάται την ορθότητά τους. 4. Τα αναφερόμενα στοιχεία δεσμεύουν την Εταιρία μέχρι την ημερομηνία
έκδοσής τους και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 5. Εφαρμόζεται η διεθνώς αναγωρισμένη κλαδική
κατάταξη GICS (Global Industry Classification Standard) 6. Η γεωγραφική διασπορά βασίζεται στη χώρα που έχει καταστατική έδρα η
μητρική εταιρία. 7. Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management και oi υπάλληλοι αυτής, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
απώλεια που ενδεχομένως υποστούν οι αναγνώστες/επενδυτές/υποψήφιοι επενδυτές από τη χρήση αυτού του εντύπου ή τη λήψη
αποφάσεων βάσει αυτού, καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.Παρακαλούμε σημειώστε ότι η επένδυση σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν έχει εγγυημένη
απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. 8. Για πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα αναφορικά
με τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές ή υποψήφιους επενδυτές, καθώς και την δυνατότητα
προσφυγής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης
Διαφορών», μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο  στην  ιστοσελίδα  της Εταιρίας www.europistiaedak.gr

Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες

3,3206 €

7.120.605 €

FACTSHEET
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 
DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (R)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΤΙΜΕΣ

ΕΞΟΔΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ                         
(BENCHMARK)

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ *ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

ΕΤΗΣΙΑ  ΕΞΕΛΙΞΗ 10,000 ΕΥΡΩ

DOMESTIC INCOME

Μετρητά
3,1%

Κρατικά 
ομόλογα

36,3%
Εταρικά 
Ομόλογα

60,6%

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Χαμηλός (4)


