
ΕΙ∆ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 
ΤΜΧ ΣΕ 
ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 
ΣΕ Ξ.Ν

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 
ΣΕ  EURO

ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF 1.175,000 70,0750 82.338,13 68.655,16

ISHARES GLOBAL ENERGY ETF 2.260,000 35,5500 80.343,00 66.991,58

135.646,74

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 135.646,74

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 135.646,74

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ 
ΑΓΟΡΑ

135.646,74

JPMORGAN F-GLB NAT RE-C ACCE 7.045,753 12,8500 90.537,93

CS C/I LX USD-IB 2.040,179 44,8300 91.461,22

181.999,15

PIMCO REAL RETURN FUN-USD 15.100,002 6,7500 101.925,01 84.987,08

PARVEST COMMODITIES-IC 1.712,000 64,1200 109.773,44 91.531,26

176.518,34

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 358.517,49

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 358.517,49

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

358.517,49

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 494.164,23

CITI BANK PLC EUR 4.170,91

CITI BANK PLC USD 17.157,30 14.306,10

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 18.477,01

METLIFE FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ:  5/27.01.2009                         

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:  251/ 25.01.2016                        

ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.∆.Α.Κ.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CITIBANK EUROPE plc
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ 
ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ETF Μετοχικά σε USD

13,39 % 13,48 %

13,07 % 13,15 %

26,46 % 26,63 %

26,46 % 26,63 %

26,46 % 26,63 %

26,46 % 26,63 %

Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α/Κ Μετοχικά σε EURO

17,66 % 17,77 %

17,84 % 17,96 %

35,50 % 35,73 %

Α/Κ Μετοχικά σε USD

16,58 % 16,69 %

17,85 % 17,97 %

34,43 % 34,65 %

69,94 % 70,39 %

69,94 % 70,39 %

69,94 % 70,39 %

96,40 % 97,02 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

0,81 % 0,82 %

2,79 % 2,81 %

3,60 % 3,63 %

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 18.477,01

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 512.641,24

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ -1.382,40

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -1.896,82

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -3.279,22

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 509.362,02

31/12/2017 31/12/2016

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 509.362,02 601.041,04

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 97,02 % 86,72 %

Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 26,63 % 24,96 %

Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 70,39 % 61,76 %

Α. ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ι. Μερίσματα Ξένων Μετοχών 

Β. ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων

Γ. ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ι. Αμοιβή Εταιρίας ∆ιαχείρισης

ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής

ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων

IV. Φόροι

V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα

VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού

∆. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ

Συναλλαγματικές ∆ιαφορές

ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.01.2017 - 31.12.2017

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥΧΩΝ

Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2016

Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2017 - 31/12/2017

Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2017 - 31/12/2017

3,60 % 3,63 %

100,00 % 100,65 %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

-0,27 %

-0,37 %

-0,64 % -0,64 %

100,00 %

(Μερίδια 57.068,329 * 8,9255  EUR)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2017 ΚΑΙ 31.12.2016

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

10,30 %

1,67 %

8,63 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.01.2017 - 31.12.2017

ΑΞΙΑ ΣΕ EUR

2.658,41

2.658,41

-14.813,57

-14.813,57

-16.163,89

-181,23

-29,32

-4.040,84

-382,98

-325,84

-21.124,10

4.342,79

4.342,79

-28.936,47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017 - 31.12.2017

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR

63.831,72 656.434,66

0,00 0,00

-6.763,39 -57.584,57

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2017

Ζημιές Περιόδου 01.01.2017 - 31.12.2017

Σύνολο Αξίας Μεριδίων

II. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς

Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2017 554.295,95

Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2017 494.164,23

Σύνολο Υπεραξίας/Υποαξίας

β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού

Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2017 15.617,67

Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2017 15.197,79

Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού

Σύνολο Υπεραξίας/Υποαξίας & Λοιπών Στοιχείων 
Ενεργητικού/Παθητικού

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΗ 2015

01.01. -31.12.15

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 567.501,69

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ 31/12 7,9692

31.12.2017

Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 135.646,74 162.846,05

Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 358.517,49 368.130,98

Καταθέσεις σε τράπεζες 18.477,01 38.456,59

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 512.641,24 569.433,62

Υποχρεώσεις -3.279,22 -1.931,93

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 509.362,02 567.501,69

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 57.068,329 71.211,770

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 8,9255 7,9692

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο 
χρηματιστήριο αξιών

135.646,74 162.846,05

2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες 
ρυθμιζόμενες αγορές

0,00 0,00

3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των 
οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 

0,00 0,00

4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις 
περιπτώσεις (1), (2) και (3)

0,00 0,00

Σύνολο 135.646,74 162.846,05

57.068,33 598.850,09

-28.936,47

569.913,62

-60.131,72

-419,88

-60.551,60

509.362,02

(Μερίδια 57.068,329 * 8,9255  EUR)

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2017

01.01. -31.12.16 01.01.-31.12.17

601.041,04 509.362,02

9,4160 8,9255

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61-65, Ν.4099/2012)

Κατά την 31/12/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου.

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2017

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

31.12.2016 31.12.2015

150.034,63

371.226,81

83.708,38

0,00

604.969,82

-3.928,78

601.041,04

63.831,716

9,4160

150.034,63

0,00

0,00

0,00

150.034,63

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



01.01.-31.12.17

Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου

Εισόδημα από επενδύσεις -7.812,37 4.156,23

Λοιπά εισοδήματα 0,00 0,00

Έξοδα διαχείρισης -16.163,89 -20.674,91

Έξοδα θεματοφύλακα -181,23 -344,59

Λοιπά έξοδα και φόροι -4.778,98 -1.530,55

Καθαρό εισόδημα -28.936,47 -18.393,82

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων 89.593,12

Εξαγορές μεριδίων -57.584,57 -64.937,20 -92.227,05

∆ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -5.157,98 167.807,36 -136.551,04

Σύνολο -62.742,55 102.870,16 -139.184,97

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) -91.679,02

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ

ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF 0,47 % 0,00 %

ISHARES GLOBAL ENERGY ETF 0,47 % 0,00 %

PIMCO REAL RETURN FUN-USD 0,74 % 0,00 %

CS C/I LX USD-IB 1,40 % 0,00 %

PARVEST COMMODITIES-IC 0,75 % 0,00 %

JPMORGAN F-GLB NAT RE-C ACCE 0,80 % 0,00 %

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2017

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

01.01. -31.12.16 01.01. -31.12.15

-48.006,96

0,00

-17.453,22

-290,89

-3.579,74

-69.330,81

33.539,35 -157.578,79

Κόστος επιβάρυνσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων  Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΑΓΟΡΑΣ

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ’ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας. 
Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς
μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ' αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας
Έκθεσης ∆ιαχείρισης  του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: 
α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls).
β) Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Γ∆ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της
18.7.2015 (Α’ 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που 
διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο
εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Γ∆ΟΠ 0001176
ΕΞ 2017/02.08.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων περιόρισαν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων και για τη χρήση 2017. Σύμφωνα με την υπ’
αριθμόν Γ∆ΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/ 27.02.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 687/28.2.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη
μεταφορά κεφαλαίων» αποφασίστηκε η άρση ορισμένων εκ των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που είχαν θεσπιστεί με την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015.

2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ∆ιοίκησης
της ∆ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.
4. Τα Μερίδια των  Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές στις  29.12.2017.

5.  Τα Μερίδια των διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 29.12.2017.

6. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 31.12.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία,
η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

7. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 494.164,23€ και
σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά
(κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009).
8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ∆ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29.12.2017.

9. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες  του εξωτερικού.

10. Η Εταιρία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.
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Β.ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ

Κ.ΝΤΕΚΕΛΕ

CITIBANK EUROPE plc

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Αθήνα 27.04.2018

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

MetLife Α.Ε.∆.Α.Κ.

Κ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ   

11. Η Εταιρία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής ∆υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). Για τον
υπολογισμό της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) χρησιμοποιούνται δεδομένα ενός έτους, με 99% διάστημα εμπιστοσύνης, διακράτηση ενός μηνός και μέγιστη
επιτρεπόμενη σχετική δυνητική ζημία που δεν θα ξεπερνά το 200% της σχετικής δυνητικής ζημίας του ∆είκτη Αναφοράς, τα οποία ενσωματώνονται σε μεθοδολογία προσομοίωσης,
γνωστή ως Monte Carlo.  
Για τον υπολογισμό της Σχετικής ∆υνητικής Ζημίας, η Εταιρία χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς (benchmark) τον συνδυασμό του ∆είκτη DJ UBS Commodity (Bloomberg ticker
DJUBS) κατά 60%, του δείκτη S&P Global 1200 Materials Sector (Bloomberg ticker SGM) κατά 20% και του δείκτη S&P Global 1200 Energy Sector (Bloomberg ticker SGES) κατά
20%.          
Στις 31.12.2017 το VaR του Α/Κ ήταν 16.699,25 ευρώ και το αντίστοιχο του ∆είκτη Αναφοράς 16.779,33 ευρώ, δηλαδή η Σχετική ∆υνητική Ζημία του Α/Κ ήταν 0,48% μικρότερη από
αυτή του benchmark ή το 99,52% αυτού. Το μεγαλύτερο επίπεδο στο υπό εξέταση διάστημα ήταν το 118,03% στις 20.03.2017 (VaR χαρτοφυλακίου 30.423,95 ευρώ και VaR δείκτη
αναφοράς 25.777,35 ευρώ). Το μικρότερο ανήλθε στο 95,60% στις 14.11.2017 (VAR χαρτοφυλακίου 17.541,25 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς 18.348,01 ευρώ). Η μέση τιμή
διαμορφώθηκε στο 108,83% (μέσο VaR χαρτοφυλακίου 24.089,22 ευρώ και μέσο VaR δείκτη αναφοράς 22.134,53 ευρώ).

12. Η MetLife Α.Ε.∆.Α.Κ., τροποποίησε τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ», σύμφωνα με την 
Απόφαση 266/20.04.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχει άδεια για την εναρμόνιση ως προς τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος 
4416/2016 και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από «MetLife Alico FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ» σε «MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ», την τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την δυνατότητα 
ύπαρξης Μεταβλητής Αμοιβής ∆ιαχείρισης.                                                                                                                                                                                                                                
Η τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει να κάνει με αναδιατύπωσή του που δεν μεταβάλλει ουσιωδώς ούτε τον χαρακτήρα ούτε την ουσία της επενδυτικής 
στρατηγικής του.

13. Στο πλαίσιο εναρμόνισης της MetLife Α.Ε.∆.Α.Κ. σχετικά με την Πολιτική και τις Πρακτικές Αποδοχών που τηρεί σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους Νόμους 4099/2012 &
4416/2016 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιημένοι ισχύουν, η Εταιρία σύμφωνα με την 337/20.02.2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρίας, εφαρμόζει Πολιτική Αποδοχών η οποία θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές με τις οποίες λειτουργεί σχετικά με θέματα αμοιβών που καταβάλλονται στα Ανώτερα
∆ιοικητικά Στελέχη και στο Προσωπικό της και οι οποίες δεν επιβαρύνουν τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων. 
Πληροφορίες σχετικές με τις καταβληθείσες από την Εταιρία αποδοχές για την χρήση 2017:
α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Εταιρία στο προσωπικό της για την χρήση 2017, ανήλθε σε 364.416,99€, εκ των οποίων 338.498,96€ για σταθερές αποδοχές
και 25.918,03€ για μεταβλητές αποδοχές.                                             
β) Ο συνολικός αριθμός δικαιούχων αποδοχών ανέρχεται σε δεκατέσσερα (14) πρόσωπα και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που υπόκεινται στην Πολιτική Αποδοχών είναι
οχτώ (8) πρόσωπα. 
γ) Το συνολικό ποσό αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) ανά κατηγορίες υπαλλήλων / στελεχών της Εταιρίας είναι το εξής:
- Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν αμοιβές.
- Οι ∆ιαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οι Υπεύθυνοι Υπηρεσιών Ελέγχου έλαβαν το συνολικό ποσό των 187.218,15€, εκ των οποίων 170.930,12€ για σταθερές αποδοχές και
16.288,03€ για μεταβλητές αποδοχές.  
- Tα υπόλοιπα στελέχη της Εταιρίας, που δεν αναφέρονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, έλαβαν το συνολικό ποσό των 177.198,84€, εκ των οποίων 167.568,84€ για
σταθερές αποδοχές και 9.630,00€ για μεταβλητές αποδοχές.  
δ) Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται οι παραπάνω αποδοχές και παροχές είναι με βάση τα εξής κριτήρια: Οι Σταθερές Αποδοχές έχουν καθοριστεί μεταξύ των εργαζομένων και
της Εταιρίας κατά το χρόνο πρόσληψης και έκτοτε αναπροσαρμόζονται με βάση την Πολιτική Αυξήσεων που ισχύει για όλους τους εργαζομένους και βασίζεται στην Παγκόσμια
Πολιτική του Ομίλου. Οι Μεταβλητές αποδοχές βασίζονται σε προκαθορισμένο ανώτατο ποσοστό επί των ετήσιων τακτικών αποδοχών ανάλογα με την θέση του εργαζομένου στον
Οργανισμό. Το ποσοστό αυτό δύναται να υπολείπεται του μέγιστου με βάση τον βαθμό επίτευξης των ετήσιων στόχων του εργαζομένου. Η πολιτική αυτή ισχύει για όλους τους
εργαζομένους της Εταιρίας και βασίζεται στην Παγκόσμια Πολιτική του Ομίλου. 
ε) Η Πολιτική Αποδοχών εγκρίνεται και παρακολουθείται για την ορθή εφαρμογή της από τη ∆ιοίκηση και τον Εσωτερικό Εποπτικό Έλεγχο της ∆ιαχειρίστριας Εταιρίας,
επανεξετάζεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και υπήρξε πλήρης συμμόρφωση κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Θεσμικού Πλαισίου για την Πολιτική Αποδοχών. 
ζ) ∆εν υπήρξαν ουσιώδεις τροποποιήσεις της ακολουθούμενης πολιτικής αποδοχών τη χρήση 2017.
Σημειώνεται ότι δεν καταβλήθηκαν ποσά από τα ίδια τα υπό την διαχείριση της Εταιρίας αμοιβαία κεφάλαια και οι ανωτέρω τακτικές και μεταβλητές αποδοχές, καταβλήθηκαν από
την Εταιρία ∆ιαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

  

Προς τη Διοίκηση της “MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

“ΜETLIFE FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ”  

  

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου “METLIFE FUND OF 

FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ”  

  

Γνώμη  

  

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “METLIFE FUND OF 

FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ” (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31ης Δεκεμβρίου 2017, που 

καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρία) η οποία 

περιλαμβάνει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), την Κατάσταση Εξέλιξης των 

Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις 

επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως 

έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, 

περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και 

το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.   

  

Βάση Γνώμης  

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί 

στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην 

παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε 

ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον 

έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει 

είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.  

  

Έμφαση θεμάτων  

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:  

  

1. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα 

με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.  

2. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς 

που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι 

επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.  

 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.  

 

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως  

 

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 

17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές 

δικλίδες ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος.  
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151 25 Μαρούσι  

Αθήνα, Ελλάδα 

 
Τηλ.: +30 210 6781 100 
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www.deloitte.gr  
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Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως  

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό 

της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε 

έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 

αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 

που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.  

  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 

ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

Επίσης:   

 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 

που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 

εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 

των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.   

• Αποκτούμε κατανόηση των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση 

γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου της Εταιρίας.   

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.    

 

Αθήνα, 30 Απριλίου 2018 

 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Δέσποινα Ξενάκη 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ‐ 31.12.2017 

Ο κλάδος της ενέργειας αποτέλεσε τον αδύναμο κρίκο των εμπορευματικών αξιών στο α’ τρίμηνο, με τις τιμές να 

υποχωρούν  σημαντικά.  Η  αύξηση  της  παραγωγής  πετρελαίου  από  αμερικάνικες  εταιρίες  και  η  ενεργοποίηση 

σχιστολιθικών μονάδων ενίσχυσε  τα αποθέματα αργού και  βενζίνης  στις ΗΠΑ,  παρά  την αύξηση  της  ζήτησης.  

Παράλληλα, ο ηπιότερος του αναμενομένου χειμώνας αύξησε τα αποθέματα φυσικού αερίου. Στο 2ο 15νθήμερο 

του Μαρτίου οι τιμές σταθεροποιήθηκαν, καθώς άρχισαν να διαφαίνονται τα αποτελέσματα της περικοπής της 

παραγωγής  από  τον  ΟΠΕΚ  και  παράλληλα  δημοσιοποιήθηκε  η  πρώτη  μείωση  αποθεμάτων  στις  ΗΠΑ.  Τα 

πολύτιμα μέταλλα ευνοήθηκαν στο τρίμηνο, λόγου της πολιτικής αβεβαιότητας στην Ευρώπη (BREXIT, Γαλλικές 

εκλογές), της αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών του Προέδρου των ΗΠΑ, της εξασθένισης 

του δολαρίου και της ενίσχυσης των πληθωριστικών προσδοκιών. Τα βιομηχανικά μέταλλα ενισχύθηκαν έως τα 

τέλη  Φεβρουαρίου  και  υποχώρησαν  ελαφρά  τον  Μάρτιο.  Η  ενίσχυση  οφειλόταν  στην  ανάκαμψη  της 

βιομηχανικής παραγωγής και της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Κίνα, ενώ υπήρξαν στοιχεία για μείωση 

παραγωγής σε χαλκό και αλουμίνιο, λόγω απεργιών και περιβαλλοντικών επιδράσεων στην Κίνα, αντίστοιχα. Η 

υποχώρηση  τον Μάρτιο,  οφειλόταν  σε  μείωση  εισαγωγών  χαλκού  από  την  Κίνα  και  αύξηση  παραγωγής  (π.χ. 

νικελίου). 

Πτωτικές  τάσεις  επικράτησαν  στις  εμπορευματικές  αξίες  στο  β’  τρίμηνο,  με  εξαίρεση  την  διψήφια  θετική 

απόδοση στα κτηνοτροφικά προϊόντα και  τα οριακά κέρδη στα πολύτιμα μέταλλα. Ο κλάδος της ενέργειας    (‐

7,6%)  συνέβαλε  περισσότερο  στην  απομείωση  των  εμπορευμάτων,  αλλά  και  τα  βιομηχανικά  μέταλλα  (‐6,4%) 

«παρέδωσαν» μέρος των κερδών του α’  τριμήνου, με  την εικόνα να διασώζεται εν μέρει από την άνοδο κατά 

+3,4%  του  χρυσού  και  +1,1%  της  πλατίνας.  Αναφορικά  με  το  πετρέλαιο  (υποχώρηση  ‐7,2%)  θα  πρέπει  να 

σχολιάσουμε ότι η παγκόσμια παραγωγή και τα αποθέματα παρέμειναν σε  ιστορικά υψηλά, παρά την μείωση 

της  παραγωγής  από  τον  ΟΠΕΚ  λόγω  αύξησης  παραγωγής  από  τις  ΗΠΑ,  τη  Λιβύη  και  μη  συμμόρφωσης  της 

Βενεζουέλας. 

Ανοδικές  τάσεις καταγράφηκαν στις εμπορευματικές αξίες στο γ’  τρίμηνο,  χωρίς να λείπουν οι  εξαιρέσεις.    Σε 

κλαδικό  επίπεδο,  οι  τιμές  ενέργειας  και  βιομηχανικών  μετάλλων  ενισχύθηκαν  περίπου  9,5%,  ενώ  τα 

πετρελαιοειδή σημείωσαν κέρδη +14,8% στο τρίμηνο. Απώλειες  ‐6,3%  κατέγραψαν τα γεωργικά εμπορεύματα 

και  ακόμα  μεγαλύτερες  τα  σιτηρά  (‐9,7%)  και  ακολούθησαν  τα  ζωικά    εμπορεύματα  (‐7,8%).  Κέρδη  για  τα 

πολύτιμα μέταλλα (+2,5%), λόγω ανόδου της τιμής του χρυσού κατά 3,4% στο τρίμηνο. 

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο οι εμπορευματικές αξίες στο δ’ τρίμηνο, κυρίως αυτές 

που σχετίζονται με την ενέργεια και τα βιομηχανικά μέταλλα. Στα επιμέρους εμπορεύματα, συνεισφορά άνω του 

1% στην άνοδο του δείκτη στο τρίμηνο παρείχαν το Brent, το Αργό Πετρέλαιο και ο Χαλκός. Από την άλλη, την 

μεγαλύτερη  αρνητική  συνεισφορά  είχαν  οι  τιμές  του  Φυσικού  Αερίου  και  του  Σίτου  από  τα  γεωργικά 

εμπορεύματα. Κέρδη για τον χρυσό κατά 1,9% στο τρίμηνο και περίπου 0,23% συνεισφορά στον δείκτη, ενώ το 

ασήμι ενισχύθηκε +2,8% με συνεισφορά 0,11% στον δείκτη. 

Το Α/Κ είχε αρνητική απόδοση στο έτος με απώλειες  ‐5,21%, αλλά είχε    καλύτερη απόδοση από  τον σύνθετο 

δείκτη αναφοράς  του που υποχώρησε  ‐6,52%.   Η  ενίσχυση  της  ισοτιμίας  του ευρώ έναντι  του δολαρίου κατά 

13,8%  από  1/1  έως  31/12/2017  είχε  αρνητικά  επίδραση  στους  ευρω‐επενδυτές.  Το  Α/Κ  ήταν  επενδυμένο  σε 

μετοχικά  funds  και  ETFs  περίπου  96,5%  κατά  μέσο  όρο  στο  2017,  ενώ  στις  31/12/2017  οι  επενδύσεις 

διαμορφώνονταν στο 96,7%. Το A/K ήταν επενδυμένο σε funds των  οίκων  Pimco, Parvest, Credit Suisse και JP 

Morgan  και  σε ETFs  Ishares  της BlackRock.  Το Α/Κ  δεν  είχε  θέση σε αγροτικά  εμπορεύματα στη  διάρκεια  της 

χρήσης.  Στο  τέλος  του έτους  τα  funds που αναπαράγουν εμπορευματικές αξίες αντιπροσώπευαν  το 52,1%,  τα 

funds που επενδύουν στην ενέργεια το 30,8% και τα funds που επενδύουν στα βιομηχανικά μέταλλα το 13,4% 

του καθαρού ενεργητικού, ενώ 3,7% ήταν τα μετρητά.   
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