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Αμοιβαία Κεφάλαια. Επενδύω γιατί γνωρίζω.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Θεσμική προστασία.

Επαγγελματική διαχείριση.

Πλήρης διαφάνεια στις επενδύσεις.

Πρόσβαση σε όλες τις αγορές.

Ποικιλία επιλογών που καλύπτει 
ευρύ φάσμα επενδυτικών προφίλ.

Μείωση κινδύνου μέσω ευρείας 
διασποράς στις επενδύσεις.

Άμεση ρευστότητα.

Συμμετοχή με μικρά ποσά.

Συγκριτικά χαμηλά κόστη.

Καθημερινή δημοσίευση τιμών 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων στον Τύπο.



Η διαφάνεια δεν βρίσκεται στα λόγια,  
ακόμη κι αν αυτά προέρχονται από  
κάποιον γνωστό σου. Γιατί, μια επένδυση 
για να είναι ελεγχόμενη, και ως εκ τούτου 
ασφαλής, πρέπει να λειτουργεί μέσα  
σε ένα αυστηρό θεσμικό και νομοθετικό 
πλαίσιο. Κι αυτό ακριβώς συμβαίνει με  
τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Έτσι, η προστασία 
της επένδυσής σου δεν βασίζεται στην τύχη, 
αλλά στο γράμμα του νόμου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ

ΚΑΛΥΨΗ

Μια επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια
μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά που θέλεις. 
Γιατί, ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ  
και τη διάθεσή σου, μπορείς να επιλέξεις 
ανάμεσα σε πολλά Αμοιβαία Κεφάλαια,  
όπως συντηρητικά, επιθετικά, μικτά  
ή ειδικού τύπου. Έτσι, έχεις στην ουσία  
την ελευθερία να φτιάξεις την επένδυσή σου, 
όπως ακριβώς την έχεις φανταστεί.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΟΥ

Κανένα κεφάλαιο δεν θα γίνει από μόνο  
του μεγάλο, εάν δεν αναγνωρίσεις  
τη δύναμη που κρύβει. Γιατί, όποιο κι αν  
είναι το ποσό που έχεις στη διάθεσή σου,  
εάν το επενδύσεις σωστά, μπορείς να 
εκμεταλλευτείς τη δύναμη των πιο μεγάλων 
επενδυτών και να επωφεληθείς από  
το κέρδος του συνολικού κεφαλαίου.  
Κι αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που  
δεν είναι μικρό!

ΔΥΝΑΜΗ
ΣΕ ΚΑΘΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μπορείς να έχεις τα πιο έμπειρα στελέχη να  
διαπραγματεύονται για εσένα στις αγορές όλου 
του κόσμου, ακόμη και σε αυτές που δεν θα 
μπορούσες να επενδύσεις μόνος σου.  
Γιατί, μπαίνοντας σε Αμοιβαία Κεφάλαια, έχεις 
στη διάθεσή σου τη γνώση και την πολύχρονη  
εμπειρία αξιόπιστων διαχειριστών. Έτσι, μπορείς 
να επενδύσεις, όπου θέλεις και όπως θέλεις, 
χωρίς μάλιστα εσύ να χρειάζεται να κάνεις  
το παραμικρό, γιατί έχεις πάντα κάποιους  
να δουλεύουν για εσένα!

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ

Μέση Απόδοση Κατηγορίας

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ  ΣΥΝΕΠΕΙΑ
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ομολογιακά Ελλάδα

+10,2 %
Ομολογιακά Ελλάδα

+26,8%

Ομολογιακά Κρατικά - 
Αναπτυγμένων Χωρών 

+0,4 %

Μετοχικά Ελλάδα

+40,2%
Μετοχικά Fund of Funds                             

+7,66%

Μετοχικά  
Αναπτυγμένων Αγορών                        

+22,99%
Μετοχικά 

Αναπτυγμένων Αγορών

+7,6 %

Μετοχικά Ελλάδα

+23,4%
Ομολογιακά Ελλάδα

-0,1 %

Μετοχικά  
Αναπτυγμένων Αγορών

+24,8 %

Ομολογιακά Ελλάδα              

+5,86%
Μετοχικά Ευρωζώνης                             

+17,93%

Μετοχικά Fund of Funds

+5,6 %
Μικτά

+17,4%
Ομολογιακά Fund of Funds

-1,1 %
Μικτά

+23,1%
Μικτά Fund of Funds                           

+1,53%
Μετοχικά Ελλάδα                                               

+16,66%

Μικτά

+3,8 %

Μετοχικά 
Αναπτυγμένων Αγορών

+7,5 %

Μικτά Fund of Funds

-4,2%
Ομολογιακά Ελλάδα

+21,9%

Ομολογιακά Κρατικά - 
Αναπτυγμένων Χωρών

 +0,91%

Μετοχικά Funds of Funds                                                    

+16,20%

Μικτά Fund of Funds

+3,3 %
Μετοχικά Ευρωζώνης

+6,3 %
Μικτά

-8,1%
Μετοχικά Ευρωζώνης

+20,5 %
Ομολογιακά Fund of Funds 

+0,72%
Μικτά Fund of Funds                                                  

+8,98%
Ομολογιακά Κρατικά - 
Αναπτυγμένων Χωρών  

+3,0 %

Μετοχικά Fund of Funds

+6,0%

Μετοχικά  
Αναπτυγμένων Αγορών

-8,3 %

Μετοχικά Fund of Funds

+20,3 %

Μετοχικά  
Αναπτυγμένων Αγορών                                                     

-0,10%

Μικτά                                                          

+8,22%

Ομολογιακά Fund of Funds

+2,9 %
Μικτά Fund of Funds

+1,9%
Μετοχικά Fund of Funds

-8,8%
Μικτά Fund of Funds

+11,5%
Μικτά                                                 

-0,63%
Ομολογιακά Fund of Funds                                  

+0,09%

Μετοχικά Ελλάδα

+0,5 %

Ομολογιακά Κρατικά - 
Αναπτυγμένων Χωρών 

+1,0 %

Μετοχικά Ευρωζώνης

-14,6 %

Ομολογιακά Κρατικά - 
Αναπτυγμένων Χωρών

+6,7%

Μετοχικά Ευρωζώνης                                                

-5,04%
Ομολογιακά Ελλάδα                    

-0,09%

Μετοχικά Ευρωζώνης

-4,3 %
Ομολογιακά Fund of Funds

-1,9 %
Μετοχικά Ελλάδα

-16,8 %
Ομολογιακά Fund of Funds

+4,5 %
Μετοχικά Ελλάδα                                    

-7,97%

Ομολογιακά Κρατικά - 
Αναπτυγμένων Χωρών      

-0,09%


