Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της:
Amundi Funds
(5 Απριλίου 2019)
Παράρτημα II: Λεπτομερής σύγκριση μεταξύ απορροφώμενων και
απορροφώντων υποκεφαλαίων

Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω Υποκεφάλαια είναι καταχωρημένα για δημόσια διανομή στη χώρα
σας ή είναι σε διαδικασία καταχώρησης με στόχο να εξουσιοδοτηθούν πριν από την πραγματική
ημερομηνία συγχώνευσης.
Καταχωρημένα:











































Absolute Volatility Arbitrage
Absolute Volatility Euro Equities
Absolute Volatility World Equities
BFT Optimal Income
Bond Asian Local Debt
Bond Euro Aggregate
Bond Euro Corporate
Bond Euro Corporate Short Term
Bond Euro Government
Bond Euro High Yield
Bond Euro High Yield Short Term
Bond Euro Inflation
Bond Europe
Bond Global
Bond Global Aggregate
Bond Global Corporate
Bond Global Emerging Blended
Bond Global Emerging Corporate
Bond Global Emerging Hard Currency
Bond Global Emerging Local Currency
Bond Global High Yield
Bond Global Inflation
Bond Global Total Return
Bond US Corporate
Cash EUR
Cash USD
Convertible Conservative
Convertible Europe
Convertible Global
CPR Global Agriculture
CPR Global Gold Mines
CPR Global Lifestyles
CPR Global Resources
Equity ASEAN
Equity Asia Concentrated
Equity Emerging Conservative
Equity Emerging Focus
Equity Emerging World
Equity Euro Concentrated
Equity Euroland Small Cap
Equity Europe Concentrated
Equity Europe Conservative
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Equity Europe Small Cap
Equity Global Concentrated
Equity Global Conservative
Equity Greater China
Equity India Infrastructure
Equity Japan Target
Equity Japan Value
Equity Korea
Equity Latin America
Equity MENA
Equity Thailand
Equity US Relative Value
Global Macro Bonds & Currencies
Global Macro Bonds & Currencies Low Vol
Global Macro Forex
Global Perspectives
Income Partners China Aggregate Bond
Multi Asset Conservative
Protect 90
SBI FM Equity India
SBI FM Equity India Select
US Aggregate
Wells Fargo US Mid Cap

Σε διαδικασία καταχώρησης:






















Absolute Return European Equity
Absolute Return Multi-Strategy
China Equity
Emerging Europe and Mediterranean Equity
Emerging Markets Bond
Emerging Markets Corporate High Yield Bond
Emerging Markets Local Currency Bond
Emerging Markets Short Term Bond
Euro Strategic Bond
Euroland Equity
European Equity Small Cap
European Equity Target Income
European Equity Value
Global Ecology ESG
Global Equity Target Income
Global Multi-Asset Target Income
Japan Equity
Optimal Yield
Pioneer Global Equity
Pioneer Global High Yield Bond
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Pioneer Income Opportunities
Pioneer Strategic Income
Pioneer US Bond
Pioneer US Equity Fundamental Growth
Pioneer US Equity Mid Cap Value
Pioneer US Equity Research
Pioneer US Equity Research Value
Pioneer US High Yield Bond
Pioneer US Short Term Bond
Pioneer Us Bond
Top European Players
US Pioneer Fund
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Παράρτημα II
Λεπτομερής σύγκριση μεταξύ απορροφώμενων και απορροφώντων υποκεφαλαίων
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις κυριότερες διαφορές μεταξύ των απορροφώμενων και
των απορροφώντων υποκεφαλαίων. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των απορροφώμενων και
απορροφώντων υποκεφαλαίων είναι τα ίδια.
Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds II –
Absolute Return Currencies

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds
Global Macro Forex
Στόχος

Η επίτευξη θετικής απόδοσης σε οποιονδήποτε
τύπο συνθηκών αγοράς όταν υπολογίζεται κατά
τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου
διακράτησης.

Η
επίτευξη
θετικής
απόδοσης
σε
οποιονδήποτε τύπο συνθηκών αγοράς
(στρατηγική απόλυτης απόδοσης). Ειδικότερα,
το υποκεφάλαιο επιδιώκει υπεραπόδοση
(μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του
δείκτη EONIA (compounded daily) κατά τη
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου
διακράτησης, προσφέροντας παράλληλα
ελεγχόμενη έκθεση σε κίνδυνο. Ενδεικτικά, με
δεδομένο το προφίλ κινδύνου, η απόδοση
προβλέπεται να υπερβαίνει (πριν από τις
ισχύουσες προμήθειες) τον δείκτη EONIA κατά
+3% ετησίως.
Στόχος του υποκεφαλαίου είναι να μην
υπερβεί μια δυνητική ζημία (VaR) της τάξης
του 6% (εκ των προτέρων 12άμηνη VaR της
τάξης του 95%).

Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ
φάσμα νομισμάτων από όλο τον κόσμο. Το
υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει επίσης σε
ομόλογα (κυρίως βραχυπρόθεσμα), σε μέσα
χρηματαγοράς
και
καταθέσεις.
Το
υποκεφάλαιο επιδιώκει να εκμεταλλευθεί τις
μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών
και
δύναται
να
αντισταθμίζει
τη
συναλλαγματική
έκθεση.
Η
διάρκεια
επιτοκίου του υποκεφαλαίου δεν υπερβαίνει
τους 12 μήνες. Το υποκεφάλαιο δύναται να
επενδύει σε όλα τα ελεύθερα και μη ελεύθερα
μετατρέψιμα νομίσματα. Το Υποκεφάλαιο
μπορεί να επενδύει μέχρι και το 10% του
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση
παραγώγων για τη μείωση διάφορων κινδύνων
και για την αποδοτική διαχείριση του
χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο απόκτησης
έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή ροές

Το υποκεφάλαιο επενδύει συνήθως το
μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του σε
μέσα
χρηματαγοράς
και
ομόλογα
επενδυτικού βαθμού, ενώ η απόδοσή του
προέρχεται κυρίως από την κατανομή των
επενδύσεων μεταξύ διαφόρων στρατηγικών
αρμπιτράζ σε συνάλλαγμα. Στόχος είναι η
εξασφάλιση αξίας από την εξαιρετικά ρευστή
και κυμαινόμενη αγορά συναλλάγματος.
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει
τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του σε
μέσα
χρηματαγοράς
και
ομόλογα
επενδυτικού βαθμού όλου του κόσμου που
είναι εισηγμένα σε χώρες του ΟΟΣΑ.
Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω
πολιτικές, το υποκεφάλαιο δύναται επίσης
να επενδύει και σε καταθέσεις, ενώ δύναται
επίσης να επενδύει έως και το 10% του
καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.
Οι εν λόγω επενδύσεις δεν έχουν

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
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εισοδήματος. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει
υψηλού επιπέδου μόχλευση. Ειδικότερα, το
υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει σε
προθεσμιακές συμβάσεις και δικαιώματα
προαίρεσης. Ανά πάσα στιγμή, οι ανοδικές
θέσεις του υποκεφαλαίου θα είναι επαρκώς
ρευστοποιήσιμες για την κάλυψη των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις
πτωτικές του θέσεις.

περιορισμούς όσον αφορά το νόμισμα. Το
υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση παραγώγων
για τη μείωση διάφορων κινδύνων και για την
αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου,
καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης
(ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες
επενδυτικές
ευκαιρίες
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων
που εστιάζουν σε συνάλλαγμα).

Βασικό νόμισμα
EUR

EUR
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
παρόμοια κεφάλαια.
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
περίοδο κατοχής.
περίοδο κατοχής.
Κύριοι κίνδυνοι
• Συλλογικές Επενδύσεις
• Αντισυμβαλλόμενος
• Αντισυμβαλλόμενος
• Πίστωση
• Πίστωση
• Νόμισμα
• Νόμισμα
• Αθέτηση υποχρεώσεων
• Παράγωγα (εκτεταμένη χρήση)
• Παράγωγα
• Αναδυόμενες αγορές
• Emerging Markets
• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Επιτόκιο
• Επιτόκιο
• Μόχλευση
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Ρευστότητα
• Μόχλευση
• Αγορά
• Ρευστότητα
• Επενδύσεις στην αγορά χρήματος
• Διαχείριση
• Λειτουργία
• Αγορά
• Σύντομες θέσεις
• Λειτουργία
• Προπληρωμή και επέκταση
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
3 έτη
1 έτος
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Απόλυτη αξία σε κίνδυνο
Απόλυτη αξία σε κίνδυνο
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
700%
1200%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
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Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 15%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 90%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Equity Asia Concentrated
μετονομασία σε «Amundi Funds Asia Equity
Concentrated»

Στόχος
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής
Επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης
σας κατά τη συνιστώμενη περίοδο κατοχής.
υπεραξίας επί του κεφαλαίου. Ειδικότερα, το
υποκεφάλαιο επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις
ισχύουσες προμήθειες) έναντι του δείκτη MSCI AC
Asia ex Japan κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης
περιόδου διακράτησης.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ
Το υποκεφάλαιο επενδύει σε ασιατικές
φάσμα μετοχών εταιρειών που εδρεύουν ή
μετοχές (εξαιρουμένων των ιαπωνικών).
δραστηριοποιούνται κυρίως σε χώρες της Ασίας
Ειδικότερα,
το
υποκεφάλαιο
επενδύει
εκτός Ιαπωνίας, κάποιες εκ των οποίων
τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του σε
μπορούν να θεωρηθούν ως αναδυόμενες
μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών εταιρειών
αγορές.
που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην
Το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και
Ασία (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας και
το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και
συμπεριλαμβανομένης της Κίνας). Οι επενδύσεις
ΟΣΕΚΑ. Το υποκεφάλαιο δύναται κατά καιρούς
σε
κινέζικες
μετοχές
μπορούν
να
να επενδύει και να έχει άμεση πρόσβαση σε
πραγματοποιούνται είτε μέσω εγκεκριμένων
κινεζικές μετοχές κατηγορίας A μέσω του Stock
αγορών στο Χονγκ Κονγκ είτε μέσω του Stock
Connect, με έκθεση έως και το 10% του
Connect. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει
καθαρού ενεργητικού του.
έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί
κινεζικές μετοχές κατηγορίας Α και Β
παράγωγα για τη μείωση διάφορων κινδύνων ή
(συνδυαστικά).
Δεν
υπάρχει
κανένας
για
την
αποδοτική
διαχείριση
του
περιορισμός όσον αφορά το νόμισμα στις εν
χαρτοφυλακίου.
λόγω επενδύσεις.
Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω πολιτικές,
το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και
σε άλλες μετοχές, τίτλους εξαγοράς μετοχών,
μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα
χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται
επίσης να επενδύει έως και το 10% του καθαρού
ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί
παράγωγα για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου
και αποδοτικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου.
Βασικό νόμισμα
EUR

USD
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
8

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

χάσει μέρος ή το σύνολο του
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
περίοδο κατοχής.
περίοδο κατοχής.
Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
Κύριοι κίνδυνοι
Συλλογικές Επενδύσεις
• Συγκέντρωση
Συγκέντρωση
• Αντισυμβαλλόμενος
Νόμισμα
• Κίνδυνος χώρας - Κίνα
Αναδυόμενες αγορές
• Νόμισμα
Μετοχή
• Αθέτηση υποχρεώσεων
Επένδυση σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας
• Παράγωγα
A μέσω του Stock Connect
• Αναδυόμενες αγορές
Ρευστότητα
• Μετοχή
Αγορά
• Αντιστάθμιση κινδύνων
Λειτουργία
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Ρευστότητα
• Διαχείριση
• Αγορά
• Λειτουργία
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
5 έτη
5 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Σχετική δυνητική ζημιά (VaR)
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δείκτης MSCI AC Asia ex Japan
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
30%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 10%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 20%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 90%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds II – Emerging Markets Equity

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Equity Emerging World
μετονομασία σε «Amundi Funds Emerging
World Equity»
Στόχος

Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της επένδυσής
σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης
περιόδου διακράτησης.

Επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης
υπεραξίας επί του κεφαλαίου. Ειδικότερα, το
υποκεφάλαιο επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά
τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του δείκτη
MSCI Emerging Markets Free κατά τη
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου
διακράτησης.

Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ
φάσμα μετοχών εταιρειών που εδρεύουν ή
δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναδυόμενες
αγορές.
Το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και
το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και
ΟΣΕΚΑ.
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί
παράγωγα για τη μείωση διάφορων κινδύνων ή
για
την
αποδοτική
διαχείριση
του
χαρτοφυλακίου.
Το υποκεφάλαιο δύναται κατά καιρούς να
επενδύει και να έχει άμεση πρόσβαση σε
κινεζικές μετοχές κατηγορίας A μέσω του Stock
Connect, με έκθεση έως και το 10% του
καθαρού ενεργητικού του.

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές
αναδυόμενων αγορών.
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει
τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του σε
μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών
εταιρειών
που
εδρεύουν
ή
δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναδυόμενες
χώρες της Αφρικής, της Αμερικής, της Ασίας
και της Ευρώπης. Οι επενδύσεις σε κινέζικες
μετοχές μπορούν να πραγματοποιούνται είτε
μέσω εγκεκριμένων αγορών στο Χονγκ Κονγκ
είτε μέσω του Stock Connect. Το
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε
συμμετοχικούς τίτλους
(P-Notes) για
σκοπούς
αποδοτικής
διαχείρισης
χαρτοφυλακίου. Η συνολική επενδυτική
έκθεση του υποκεφαλαίου σε κινεζικές
μετοχές κατηγορίας Α και Β (συνδυαστικά) θα
είναι μικρότερη του 30% του καθαρού
ενεργητικού του. Δεν υπάρχει κανένας
περιορισμός όσον αφορά το νόμισμα στις εν
λόγω επενδύσεις.
Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω
πολιτικές, το υποκεφάλαιο δύναται επίσης
να επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα,
ομόλογα,
μέσα
χρηματαγοράς
και
καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης να επενδύει
έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού του
σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί
παράγωγα για σκοπούς αντιστάθμισης
κινδύνου και αποδοτικής διαχείρισης του
χαρτοφυλακίου.
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Βασικό νόμισμα
EUR

USD
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
παρόμοια κεφάλαια.
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
περίοδο κατοχής.
περίοδο κατοχής.
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
Κύριοι κίνδυνοι
• Συλλογικές Επενδύσεις
• Αντισυμβαλλόμενος
• Συγκέντρωση
• Κίνδυνος χώρας: Κίνα
• Αντισυμβαλλόμενος
• Νόμισμα
• Αναδυόμενες αγορές
• Αθέτηση υποχρεώσεων
• Μετοχή
• Παράγωγα
• Επένδυση σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας
• Αναδυόμενες αγορές
A μέσω του Stock Connect
• Μετοχή
• Ρευστότητα
• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Αγορά
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Λειτουργία
• Ρευστότητα
• Ρωσία
• Διαχείριση
• Αγορά
• Λειτουργία
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
6 έτη
5 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Σχετική δυνητική ζημιά (VaR)
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δείκτης MSCI Emerging Markets
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
100%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 10%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 20%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 5%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 90%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Bond Euro Aggregate
μετονομασία σε «Amundi Funds Euro
Aggregate Bond»
Στόχος

Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής
σας και να εξασφαλίσει εισόδημα κατά τη
συνιστώμενη περίοδο κατοχής.

Επιδιώκει την επίτευξη ενός συνδυασμού
εισοδήματος και υπεραξίας επί του
κεφαλαίου (συνολική απόδοση).
Συγκεκριμένα, το Υποκεφάλαιο επιδιώκει να
υπερβεί σε απόδοση (μετά την αφαίρεση
των ισχυουσών προμηθειών) τον δείκτη
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) στην
προτεινόμενη περίοδο κατοχής.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε
Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε
ευρωπαϊκά ομόλογα επενδυτικού βαθμού
χρεώγραφα ( ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς)
εκφρασμένα σε ευρώ, από ένα ευρύ φάσμα
που είναι εκφρασμένα σε ευρώ. Οι επενδύσεις
εκδοτών, συμπεριλαμβανομένων κρατικών και
ενδέχεται να περιλαμβάνουν τιτλοποιημένο
εταιρικών ομολόγων, καθώς και ομολόγων που
στεγαστικό δάνειο (MBS).
εκδίδονται από υπερεθνικές οντότητες. Το
Συγκεκριμένα, το Υποκεφάλαιο επενδύει
υποκεφάλαιο δεν επενδύει σε μετοχές ή
τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού σε μέσα
μετατρέψιμους τίτλους.
σε ευρώ. Αυτά είναι:
Το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και
- χρεώγραφα που έχουν εκδοθεί από
το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και
κυβερνήσεις της Ευρωζώνης ή κρατικούς
ΟΣΕΚΑ.
οργανισμούς, ή υπερεθνικούς οργανισμούς,
Το υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση
όπως η Παγκόσμια Τράπεζα
παραγώγων για τη μείωση διάφορων κινδύνων
- εταιρικά χρεώγραφα επενδυτικής ποιότητας
και για την αποδοτική διαχείριση του
χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο
- MBS (μέχρι 20% του καθαρού ενεργητικού
απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση)
της).
σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή
Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 50%
ροές εισοδήματος.
του καθαρού ενεργητικού σε ομόλογα
Η χρήση παραγώγων από το υποκεφάλαιο
εκφρασμένα σε ευρώ.
μπορεί να δημιουργήσει υψηλό επίπεδο
Αν και συμμορφώνεται με τις παραπάνω
μόχλευσης. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο
πολιτικές, το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
δύναται να επενδύει σε βραχυπρόθεσμες και
επενδύει σε άλλους τύπους χρεωγράφων, σε
μεσοπρόθεσμες
συμφωνίες
ανταλλαγής
καταθέσεις και ως ακολούθως μέχρι τα
επιτοκίων. Ανά πάσα στιγμή, οι ανοδικές
ποσοστά αυτά καθαρού ενεργητικού:
θέσεις του υποκεφαλαίου θα είναι επαρκώς
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
ρευστοποιήσιμες για την κάλυψη των
- μετοχές και τίτλοι εξαγοράς μετοχών: 10%
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις
πτωτικές του θέσεις.
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%
Η έκθεση του Υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση
μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10%
του καθαρού ενεργητικού.
Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη
μείωση των διαφόρων κινδύνων και για την
αποδοτική
διαχείριση
χαρτοφυλακίου
διαχείριση χαρτοφυλακίου. Το Υποκεφάλαιο
μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα
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(έως 40% του καθαρού ενεργητικού).
Βασικό νόμισμα
EUR

EUR
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
παρόμοια κεφάλαια.
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.
κατοχής.
Κύριοι κίνδυνοι
• Συλλογικές Επενδύσεις
• Αντισυμβαλλόμενος
• Συγκέντρωση
• Πίστωση
• Αντισυμβαλλόμενος
• Νόμισμα
• Πίστωση
• Αθέτηση υποχρεώσεων
• Νόμισμα
• Παράγωγα
• Παράγωγα (εκτεταμένη χρήση)
• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Υψηλή Απόδοση
• Επιτόκιο
• Επιτόκιο
• Μόχλευση
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Ρευστότητα
• Ρευστότητα
• Αγορά
• Διαχείριση
• Επενδύσεις στην αγορά χρήματος
• Αγορά
• Λειτουργία
• MBS/ABS
• Σύντομες θέσεις
• Λειτουργία
• Προπληρωμή και επέκταση
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
3 έτη
3 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Σχετική δυνητική ζημιά (VaR)
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δείκτης Bloomberg Barclays Euro-Aggregate
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
450%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 5%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 10%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 40%
Αναμενόμενο: 30%
Μέγιστο: 75%
Μέγιστο: 100%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds II – Euro Bond

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Bond Euro Government
μετονομασία σε «Amundi Funds Euro
Government Bond»

Στόχος
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής σας
Επιδιώκει την επίτευξη ενός συνδυασμού
και να εξασφαλίσει εισόδημα κατά τη συνιστώμενη
εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου
περίοδο κατοχής.
(συνολική
απόδοση).
Συγκεκριμένα,
το
υποκεφάλαιο επιδιώκει να ξεπεράσει (μετά την
αφαίρεση των ισχυουσών προμηθειών) το
δείκτη αξιολόγησης της επένδυσης του
κυβερνητικού χαρτοφυλακίου JP Morgan για την
περίοδο υποβολής προσφορών.
Επενδυτική Πολιτική
Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα που
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα
εκδίδονται από κυβερνήσεις στην Ευρωζώνη.
εκφρασμένα σε ευρώ που εκδίδονται από
Συγκεκριμένα, το Υποκεφάλαιο επενδύει
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Το υποκεφάλαιο
τουλάχιστον το 51% του ενεργητικού σε ομόλογα
δύναται επίσης να επενδύει έως το 30% του
που είναι εκφρασμένα σε ευρώ και εκδίδονται ή
ενεργητικού του σε εταιρικά ομόλογα που
εγγυώνται από οποιοδήποτε κράτος μέλος της
εκδίδονται από ευρωπαϊκές εταιρείες,
Ευρωζώνης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί
εκφρασμένα σε ευρώ ή σε άλλα νομίσματα,
αξιολόγησης ή νομίσματος σε αυτές τις
με την προϋπόθεση ότι αυτά αντισταθμίζονται
επενδύσεις.
κυρίως έναντι του ευρώ. Το υποκεφάλαιο δεν
επενδύει σε μετοχές ή μετατρέψιμους τίτλους.
Αν και συμμορφώνεται με τις παραπάνω
Το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και
πολιτικές, το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και
επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, σε μέσα
ΟΣΕΚΑ.
χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως
ακολούθως μέχρι τα ποσοστά αυτά καθαρού
Το υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση
ενεργητικού:
παραγώγων για τη μείωση διάφορων κινδύνων
και για την αποδοτική διαχείριση του
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο απόκτησης
- μετοχές και τίτλοι εξαγοράς μετοχών: 10%
έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή ροές
Στόχος είναι οι επενδύσεις που δεν εκφράζονται
εισοδήματος.
σε ευρώ να αντισταθμίζονται έναντι του ευρώ.
Η χρήση παραγώγων από το υποκεφάλαιο
Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη
μπορεί να δημιουργήσει υψηλό επίπεδο
μείωση των διαφόρων κινδύνων, για αποδοτική
μόχλευσης. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο
διαχείριση χαρτοφυλακίου και ως τρόπο για να
δύναται να επενδύει σε βραχυπρόθεσμες και
αποκτήσει
έκθεση
(μακροπρόθεσμα
ή
μεσοπρόθεσμες
συμφωνίες
ανταλλαγής
βραχυπρόθεσμα) σε διάφορα περιουσιακά
επιτοκίων. Ανά πάσα στιγμή, οι ανοδικές
στοιχεία, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες
θέσεις του υποκεφαλαίου θα είναι επαρκώς
(συμπεριλαμβανομένων
παραγώγων
που
ρευστοποιήσιμες για την κάλυψη των
επικεντρώνονται στα επιτόκια, τη μεταβλητότητα
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις
και τον πληθωρισμό ). Το Υποκεφάλαιο μπορεί
πτωτικές του θέσεις.
να χρησιμοποιεί κυβερνητικά συμβόλαια
ασφάλισης πιστωτικού κινδύνου (μέχρι 40% του
καθαρού ενεργητικού).
Βασικό νόμισμα
EUR

EUR
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Προφίλ επενδυτή
Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.

Κύριοι κίνδυνοι
• Αντισυμβαλλόμενος
• Πίστωση
• Αθέτηση υποχρεώσεων
• Παράγωγα
• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Επιτόκιο
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Ρευστότητα
• Διαχείριση
• Αγορά
• Λειτουργία
• Προπληρωμή και επέκταση

Συλλογικές Επενδύσεις
Συγκέντρωση
Αντισυμβαλλόμενος
Πίστωση
Νόμισμα
Παράγωγα (εκτεταμένη χρήση)
Αντιστάθμιση κινδύνων
Επιτόκιο
Μόχλευση
Αγορά
Επενδύσεις στην αγορά χρήματος
Λειτουργία
Σύντομες θέσεις
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
3 έτη
3 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Σχετική δυνητική ζημιά (VaR)
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δείκτης JP Morgan GBI EMU
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
450%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 60%
Αναμενόμενο: 35%
Μέγιστο: 75%
Μέγιστο: 100%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds II – Euro Corporate Bond

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Bond Euro Corporate
μετονομασία σε «Amundi Funds Euro
Corporate Bond»

Στόχος
Επιδιώκει την επίτευξη ενός συνδυασμού
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής
εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου
σας και να εξασφαλίσει εισόδημα κατά τη
(συνολική απόδοση). Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο
συνιστώμενη περίοδο κατοχής.
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες
προμήθειες) έναντι του δείκτη Bloomberg Barclays
Euro-Agg Corporates (E) κατά τη διάρκεια της
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε εταιρικά
ομόλογα επενδυτικού βαθμού, εκφρασμένα σε
ευρώ. Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να
επενδύει σε ομόλογα εκδοτών αναδυόμενων
αγορών και, σε συμπληρωματική βάση, σε
κρατικά ομόλογα.
Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει
έως και το 10% του ενεργητικού του σε υπό
αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (CoCo).
Το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και
το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και
ΟΣΕΚΑ.
Το υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση
παραγώγων για τη μείωση διάφορων κινδύνων
και για την αποδοτική διαχείριση του
χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο
απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση)
σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή
ροές εισοδήματος.
Η χρήση παραγώγων από το υποκεφάλαιο
μπορεί να δημιουργήσει υψηλό επίπεδο
μόχλευσης. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο
δύναται να επενδύει σε βραχυπρόθεσμες και
μεσοπρόθεσμες
συμφωνίες
ανταλλαγής
επιτοκίων.

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε εταιρικά
και κρατικά ομόλογα επενδυτικού βαθμού,
εκφρασμένα σε ευρώ.
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει
τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του σε
ομόλογα επενδυτικού βαθμού εκφρασμένα
σε ευρώ που εκδίδονται ή φέρουν την
εγγύηση κυβερνήσεων της Ευρωζώνης, ή
εκδίδονται από εταιρείες σε όλον τον κόσμο
που είναι εισηγμένες σε ευρωπαϊκή αγορά.
Αν και συμμορφώνεται με τις παραπάνω
πολιτικές, το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, σε
μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως
ακολούθως μέχρι τα ποσοστά αυτά καθαρού
ενεργητικού:
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
- μετοχές και τίτλοι εξαγοράς μετοχών: 10%
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%
Η έκθεση του Υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση
μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10%
του καθαρού ενεργητικού.
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί
παράγωγα για σκοπούς αντιστάθμισης
κινδύνου και αποδοτικής διαχείρισης του
χαρτοφυλακίου.
Το Υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί
πιστωτικά παράγωγα (έως 40% του καθαρού
ενεργητικού).

Βασικό νόμισμα
EUR

EUR
Προφίλ επενδυτή
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Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.

Κύριοι κίνδυνοι
Συλλογικές Επενδύσεις
• Αντισυμβαλλόμενος
Συγκέντρωση
• Πίστωση
Υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα
• Νόμισμα
Αντισυμβαλλόμενος
• Αθέτηση υποχρεώσεων
Πίστωση
• Παράγωγα
Νόμισμα
• Αντιστάθμιση κινδύνων
Παράγωγα (εκτεταμένη χρήση)
• Υψηλή Απόδοση
Αναδυόμενες αγορές
• Επιτόκιο
Αντιστάθμιση κινδύνων
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Επιτόκιο
• Ρευστότητα
Μόχλευση
• Διαχείριση
Ρευστότητα
• Αγορά
Αγορά
• Λειτουργία
Επενδύσεις στην αγορά χρήματος
• Προπληρωμή και επέκταση
Λειτουργία
Σύντομες θέσεις
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
3 έτη
3 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Σχετική δυνητική ζημιά (VaR)
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
95% Δείκτης ICE BofA ML EMU Corporate
Δεν εφαρμόζεται
Bonds Large Cap, 5% Δείκτης JP Morgan 1
Month Euro Cash
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
400%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 5%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 10%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 10%
Αναμενόμενο: 5%
Μέγιστο: 75%
Μέγιστο: 100%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds II – Global Aggregate Bond

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Bond Global Aggregate
μετονομασία σε «Amundi Funds Global
Aggregate Bond»

Στόχος
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής σας
Επιδιώκει την επίτευξη ενός συνδυασμού
και να εξασφαλίσει εισόδημα κατά τη συνιστώμενη
εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου
περίοδο κατοχής.
(συνολική
απόδοση).
Συγκεκριμένα,
το
Υποκεφάλαιο επιδιώκει να ξεπεράσει (μετά την
αφαίρεση των ισχυουσών προμηθειών) τον
δείκτη Bloomberg Barclays Global Aggregate
Hedged (USD, δολάριο ΗΠΑ) κατά τη
συνιστώμενη περίοδο κατοχής.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα
Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε χρεώγραφα
επενδυτικού βαθμού κάθε τύπου, καθώς και σε
επενδυτικού βαθμού (ομόλογα και μέσα
μέσα χρηματαγοράς, από ένα ευρύ φάσμα
χρηματαγοράς) εκδοτών από όλο τον κόσμο,
εκδοτών, συμπεριλαμβανομένων κρατικών και
συμπεριλαμβανομένων
των
αναδυόμενων
τοπικών αρχών, υπερεθνικών οντοτήτων, διεθνών
αγορών. Οι
επενδύσεις
μπορούν να
δημοσίων οργανισμών και εταιρειών σε όλο τον
περιλαμβάνουν τιτλοποιημένα στεγαστικά
κόσμο. Τα ομόλογα αυτά εκφράζονται σε
δάνεια (MBS) και τίτλους εξασφαλισμένους με
νομίσματα του ΟΟΣΑ ή σε άλλα νομίσματα που
περιουσιακά στοιχεία (ABS).
είναι ελεύθερα μετατρέψιμα.
Συγκεκριμένα, το Υποκεφάλαιο επενδύει
Το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και το
τουλάχιστον 67% του ενεργητικού σε
10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
χρεώγραφα που έχουν εκδοθεί ή εγγυηθεί
από χώρες του ΟΟΣΑ ή έχουν εκδοθεί από
Το υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση παραγώγων
εταιρικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων
για τη μείωση διάφορων κινδύνων και για την
MBS και ABS μη επενδυτικού βαθμού. Δεν
αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς
υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά το
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική
νόμισμα στις εν λόγω επενδύσεις. Το
θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή
Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει λιγότερο
ροές εισοδήματος.
από το 25% του καθαρού ενεργητικού σε
Η χρήση παραγώγων από το υποκεφάλαιο μπορεί
κινεζικά ομόλογα εκφρασμένα σε τοπικό
να δημιουργήσει υψηλό επίπεδο μόχλευσης.
νόμισμα και οι επενδύσεις μπορούν να
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει
γίνουν έμμεσα ή άμεσα (δηλ. Μέσω Άμεσης
σε βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες
Πρόσβασης CIBM) σε κινεζικές ομολογίες. Τα
συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων. Ανά πάσα
ενυπόθηκα δάνεια που παρέχονται ως
στιγμή, οι ανοδικές θέσεις του υποκεφαλαίου θα
ασφάλεια στα MBS μπορούν να είναι
είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμες για την κάλυψη
εμπορικά ή στεγαστικά και τα MBS μπορούν
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις
να έχουν ή να μην έχουν οποιαδήποτε
πτωτικές του θέσεις.
μορφή κρατικής πιστωτικής στήριξης.
Η έκθεση του Υποκεφαλαίου σε MBSs και ABS
περιορίζεται στο 40% των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων. Αυτό περιλαμβάνει την
έμμεση έκθεση που αποκτάται μέσω των τίτλων
που αναμένεται να ανακοινωθούν (TBA), η
οποία περιορίζεται στο 20% του καθαρού
ενεργητικού.
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Το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80%
του ενεργητικού σε τίτλους επενδυτικής
ποιότητας.
Αν και συμμορφώνεται με τις παραπάνω
πολιτικές, το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
επενδύει σε άλλους τύπους χρεωγράφων, σε
καταθέσεις και ως ακολούθως μέχρι τα ποσοστά
αυτά καθαρού ενεργητικού:
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
- μετοχές και τίτλοι εξαγοράς μετοχών: 10%
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%
Η έκθεση του Υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση
μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10% του
καθαρού ενεργητικού.
Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη
μείωση των διαφόρων κινδύνων, για αποδοτική
διαχείριση χαρτοφυλακίου και ως τρόπο
απόκτησης (μακροχρόνιας ή βραχυπρόθεσμης)
έκθεσης σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία,
αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που
επικεντρώνονται στα επιτόκια και τα
συναλλαγματικά διαθέσιμα ). Το Υποκεφάλαιο
μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα
(έως 40% του καθαρού ενεργητικού).
Βασικό νόμισμα
EUR

USD
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.

•
•
•
•
•
•
•

Συλλογικές Επενδύσεις
Αντισυμβαλλόμενος
Πίστωση
Νόμισμα
Παράγωγα (εκτεταμένη χρήση)
Αναδυόμενες αγορές
Αντιστάθμιση κινδύνων

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.

Κύριοι κίνδυνοι
• Αντισυμβαλλόμενος
• Κίνδυνος χώρας - Κίνα
• Πίστωση
• Νόμισμα
• Αθέτηση υποχρεώσεων
• Παράγωγα
• Αναδυόμενες αγορές
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•
•
•
•
•
•
•

Επιτόκιο
Μόχλευση
Ρευστότητα
Αγορά
Επενδύσεις στην αγορά χρήματος
Λειτουργία
Σύντομες θέσεις

• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Υψηλή Απόδοση
• Επιτόκιο
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Μόχλευση
• Ρευστότητα
• Διαχείριση
• Αγορά
• MBS/ABS
• Λειτουργία
• Προπληρωμή και επέκταση
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
4 έτη
3 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Σχετική δυνητική ζημιά (VaR)
Σχετική δυνητική ζημιά (VaR)
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δείκτης Bloomberg Barclays Global Aggregate
Bloomberg Barclays Global Aggregate) Δείκτης
(αντισταθμισμένο δολάριο ΗΠΑ)
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
600%
700%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 5%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 10%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 10%
Αναμενόμενο: 5%
Μέγιστο: 75%
Μέγιστο: 100%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds II – Global Inflation-Linked
Short-Term

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Bond Global Inflation
μετονομασία σε «Amundi Funds Global
Inflation Bond»

Στόχος
Επιδιώκει την αύξηση, σε πραγματικούς όρους, της
Επιδιώκει την επίτευξη ενός συνδυασμού
αξίας της επένδυσής σας και την εξασφάλιση
εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου
εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης
(συνολική
απόδοση).
Ειδικότερα,
το
περιόδου διακράτησης.
υποκεφάλαιο επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις
ισχύουσες προμήθειες) έναντι του δείκτη
Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro
Hedged κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης
περιόδου διακράτησης.
Επενδυτική Πολιτική
Το
υποκεφάλαιο
επενδύει
κυρίως
σε
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε διεθνή
τιμαριθμοποιημένα ομόλογα επενδυτικού βαθμού
τιμαριθμοποιημένα ομόλογα.
που εκδίδονται από τις κυβερνήσεις ή τις τοπικές
Ειδικότερα,
το
υποκεφάλαιο
επενδύει
αυτοδιοικήσεις χωρών του ΟΟΣΑ, από
τουλάχιστον το 50% του καθαρού ενεργητικού του
υπερεθνικές οντότητες, καθώς και από διεθνείς
σε τιμαριθμοποιημένα ομόλογα επενδυτικού
δημόσιους οργανισμούς, εκφρασμένα σε ευρώ ή
βαθμού εκφρασμένα σε νόμισμα κράτους
σε άλλα νομίσματα, υπό την προϋπόθεση ότι θα
μέλους του ΟΟΣΑ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
αντισταθμίζονται κυρίως έναντι του ευρώ. Το
Αν και συμμορφώνεται με τις παραπάνω
υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα με
πολιτικές, το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
εναπομείνασα διάρκεια μικρότερη των 60 μηνών.
επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, σε μέσα
Το υποκεφάλαιο δεν επενδύει σε μετοχές ή
χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως
μετατρέψιμους τίτλους.
ακολούθως μέχρι τα ποσοστά αυτά καθαρού
Το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και το
ενεργητικού:
10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
Το υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση παραγώγων
- μετοχές και τίτλοι εξαγοράς μετοχών: 10%
για τη μείωση διάφορων κινδύνων και για την
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%
αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς
Στόχος είναι οι επενδύσεις που δεν εκφράζονται
και ως μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική
σε ευρώ να αντισταθμίζονται έναντι του ευρώ.
θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη
ροές εισοδήματος.
μείωση διάφορων κινδύνων και για την αποδοτική
Αυτό μπορεί να δημιουργήσει υψηλού επιπέδου
διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και ως
μόχλευση. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο δύναται
μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική
να
επενδύει
σε
βραχυπρόθεσμες
και
θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή
μεσοπρόθεσμες
συμφωνίες
ανταλλαγής
άλλες
επενδυτικές
ευκαιρίες
επιτοκίων. Ανά πάσα στιγμή, οι ανοδικές θέσεις
(συμπεριλαμβανομένων
των
παραγώγων
που
του υποκεφαλαίου θα είναι επαρκώς
εστιάζουν
σε
πιστωτικά
μέσα,
επιτόκια,
ρευστοποιήσιμες για την κάλυψη των
συνάλλαγμα και πληθωρισμό). Το Υποκεφάλαιο
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις πτωτικές
μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα
του θέσεις
(έως 40% του καθαρού ενεργητικού).
Βασικό νόμισμα
EUR

EUR
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
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•

•

•

Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
παρόμοια κεφάλαια.
Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.

•

•

•

Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
σε παρόμοια κεφάλαια.
Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.

Κύριοι κίνδυνοι
Συλλογικές Επενδύσεις
• Αντισυμβαλλόμενος
Αντισυμβαλλόμενος
• Πίστωση
Πίστωση
• Αθέτηση υποχρεώσεων
Παράγωγα (εκτεταμένη χρήση)
• Παράγωγα
Αντιστάθμιση κινδύνων
• Αντιστάθμιση κινδύνων
Επιτόκιο
• Επιτόκιο
Μόχλευση
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Ρευστότητα
• Ρευστότητα
Αγορά
• Διαχείριση
Επενδύσεις στην αγορά χρήματος
• Αγορά
Λειτουργία
• Λειτουργία
Σύντομες θέσεις
• Προπληρωμή και επέκταση
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
3 έτη
3 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Σχετική δυνητική ζημιά (VaR)
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δείκτης Bloomberg Barclays World Government
Δεν εφαρμόζεται
Inflation-Linked Bonds 1-5 Yrs (hedged to EUR)
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
350%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 30%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 100%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi SICAV II – Euro Aggregate Bond

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Bond Euro Aggregate
μετονομασία σε «Amundi Funds Euro
Aggregate Bond»
Στόχος

Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής σας
και να εξασφαλίσει εισόδημα κατά τη
συνιστώμενη περίοδο κατοχής.

Επιδιώκει την επίτευξη ενός συνδυασμού
εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου
(συνολική απόδοση). Συγκεκριμένα, το
Υποκεφάλαιο επιδιώκει να υπερβεί σε
απόδοση (μετά την αφαίρεση των ισχυουσών
προμηθειών) τον δείκτη Bloomberg Barclays
Euro Aggregate (E) στην προτεινόμενη περίοδο
κατοχής.
Επενδυτική Πολιτική
Το Υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει το στόχο
Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε
του, επενδύοντας σε Κεφάλαια Amundi II χρεώγραφα ( ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς)
Κύριο Υποκεφάλαιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων
που είναι εκφρασμένα σε ευρώ. Οι επενδύσεις
Ευρώ.
ενδέχεται να περιλαμβάνουν τιτλοποιημένο
Το Κύριο Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε
στεγαστικό δάνειο (MBS).
ευρωπαϊκά ομόλογα επενδυτικής ποιότητας σε
Συγκεκριμένα, το Υποκεφάλαιο επενδύει
ευρωπαϊκό επίπεδο από ένα ευρύ φάσμα
τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού σε μέσα
εκδοτών, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων,
σε ευρώ. Αυτά είναι:
εταιρειών και υπερεθνικών οντοτήτων. Το Κύριο
- χρεώγραφα που έχουν εκδοθεί από
Υποκεφάλαιο δεν επενδύει σε μετοχές ή
κυβερνήσεις της Ευρωζώνης ή κρατικούς
μετατρέψιμους τίτλους.
οργανισμούς, ή υπερεθνικούς οργανισμούς,
Το Κύριο Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι
όπως η Παγκόσμια Τράπεζα
και το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ
- εταιρικά χρεώγραφα επενδυτικής ποιότητας
και ΟΣΕΚΑ.
Το Κύριο Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί εκτεταμένα
- MBS (μέχρι 20% του καθαρού ενεργητικού της).
τα παράγωγα για τη μείωση των διαφόρων
Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 50%
κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση
του καθαρού ενεργητικού σε ομόλογα
χαρτοφυλακίου και ως τρόπος απόκτησης (είτε
εκφρασμένα σε ευρώ.
μακράς ή βραχείας) έκθεσης σε διάφορα
Αν και συμμορφώνεται με τις παραπάνω
περιουσιακά στοιχεία, αγορές ή εισοδηματικές
πολιτικές, το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
ροές.
επενδύει σε άλλους τύπους χρεωγράφων, σε
Η χρήση των παραγώγων από το Κύριο
καταθέσεις και ως ακολούθως μέχρι τα
Υποκεφάλαιο μπορεί να δημιουργήσει υψηλό
ποσοστά αυτά καθαρού ενεργητικού:
επίπεδο μόχλευσης Συγκεκριμένα, το Κύριο
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε
- μετοχές και τίτλοι εξαγοράς μετοχών: 10%
βραχυπρόθεσμες
και
μεσοπρόθεσμες
συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων. Κάθε χρόνο,
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%
οι μακρές θέσεις του Κύριου Υποκεφαλαίου θα
Η έκθεση του Υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση
είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμες για να
μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10%
καλύψουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
του καθαρού ενεργητικού.
τις βραχείες θέσεις του.
Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη
μείωση των διαφόρων κινδύνων και για την
αποδοτική
διαχείριση
χαρτοφυλακίου
διαχείριση χαρτοφυλακίου. Το Υποκεφάλαιο
μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα
(έως 40% του καθαρού ενεργητικού).
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Βασικό νόμισμα
EUR

EUR
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να χάσει
μέρος ή το σύνολο του επενδεδυμένου
κεφαλαίου.
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής
σας και να εξασφαλίσει εισόδημα κατά τη
συνιστώμενη περίοδο κατοχής.

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.
Κύριοι κίνδυνοι
• Συλλογικές Επενδύσεις
• Αντισυμβαλλόμενος
• Συγκέντρωση
• Πίστωση
• Αντισυμβαλλόμενος
• Νόμισμα
• Πίστωση
• Αθέτηση υποχρεώσεων
• Νόμισμα
• Παράγωγα
• Παράγωγα (εκτεταμένη χρήση)
• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Υψηλή Απόδοση
• Επιτόκιο
• Επιτόκιο
• Μόχλευση
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Ρευστότητα
• Ρευστότητα
• Αγορά
• Διαχείριση
• Επενδύσεις στην αγορά χρήματος
• Αγορά
• Λειτουργία
• MBS/ABS
• Σύντομες θέσεις
• Λειτουργία
• Προπληρωμή και επέκταση
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
3 έτη
3 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου του Κύριου Υποκεφαλαίου
Σχετική δυνητική ζημιά (VaR)
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δείκτης Bloomberg Barclays Euro-Aggregate
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση του Κύριου Υποκεφαλαίου
450%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σε επίπεδο κύριου αμοιβαίου
κεφαλαίου)
Αναμενόμενο: 5%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 10%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (σε επίπεδο κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου)
Αναμενόμενο: 40%
Αναμενόμενο: 30%
Μέγιστο: 75%
Μέγιστο: 100%
Διαχειριστής επενδύσεων του Κύριου Υποκεφαλαίου
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi SICAV II – Euro Bond

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Bond Euro Government
μετονομασία σε «Amundi Funds Euro
Government Bond»

Στόχος
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής σας
Επιδιώκει την επίτευξη ενός συνδυασμού
και να εξασφαλίσει εισόδημα κατά τη συνιστώμενη
εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου
περίοδο κατοχής.
(συνολική
απόδοση).
Συγκεκριμένα,
το
υποκεφάλαιο επιδιώκει να ξεπεράσει (μετά την
αφαίρεση των ισχυουσών προμηθειών) το
δείκτη αξιολόγησης της επένδυσης του
κυβερνητικού χαρτοφυλακίου JP Morgan για την
περίοδο υποβολής προσφορών.
Επενδυτική Πολιτική
Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα που
Το Υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει το
εκδίδονται από κυβερνήσεις στην Ευρωζώνη.
στόχο του επενδύοντας στο Αμοιβαίο
Συγκεκριμένα, το Υποκεφάλαιο επενδύει
Κεφάλαιο Amundi II - το Υποκεφάλαιο Euro
τουλάχιστον το 51% του ενεργητικού σε ομόλογα
Bond Master.
που είναι εκφρασμένα σε ευρώ και εκδίδονται ή
Το Κύριο Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε
εγγυώνται από οποιοδήποτε κράτος μέλος της
ομόλογα σε ευρώ που εκδίδονται από
Ευρωζώνης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί
ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις.
Το
Κύριο
αξιολόγησης ή νομίσματος σε αυτές τις
Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει μέχρι
επενδύσεις.
30% του ενεργητικού του σε εταιρικά ομόλογα
Αν και συμμορφώνεται με τις παραπάνω
που εκδίδονται από ευρωπαϊκές εταιρείες που
πολιτικές, το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
είτε είναι εκφρασμένες σε ευρώ είτε σε άλλα
επενδύει σε άλλους τύπους ομολόγων, σε μέσα
νομίσματα , με την προϋπόθεση ότι αυτά
χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, και ως
αντισταθμίζονται κυρίως στο ευρώ. Το Κύριο
ακολούθως μέχρι τα ποσοστά αυτά καθαρού
Υποκεφάλαιο δεν επενδύει σε μετοχές ή
ενεργητικού:
μετατρέψιμους τίτλους. Το Κύριο Υποκεφάλαιο
μπορεί να επενδύει μέχρι και το 10% του
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
- μετοχές και τίτλοι εξαγοράς μετοχών: 10%
Το
Κύριο
Υποκεφάλαιο
χρησιμοποιεί
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%
εκτεταμένα τα παράγωγα για να μειώσει τους
Στόχος είναι οι επενδύσεις που δεν εκφράζονται
διάφορους
κινδύνους,
για
αποδοτική
σε ευρώ να αντισταθμίζονται έναντι του ευρώ.
διαχείριση χαρτοφυλακίου και ως τρόπο να
Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη
κερδίσει
έκθεση
(μακροπρόθεσμα
ή
μείωση των διαφόρων κινδύνων, για αποδοτική
βραχυπρόθεσμα) σε διάφορα περιουσιακά
διαχείριση χαρτοφυλακίου και ως τρόπο για να
στοιχεία, αγορές ή έσοδα εισοδήματος.
αποκτήσει
έκθεση
(μακροπρόθεσμα
ή
Η χρήση των παραγώγων από το Κύριο
βραχυπρόθεσμα) σε διάφορα περιουσιακά
Υποκεφάλαιο μπορεί να δημιουργήσει υψηλό
στοιχεία, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες
επίπεδο μόχλευσης Συγκεκριμένα, το Κύριο
(συμπεριλαμβανομένων
παραγώγων
που
Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε
επικεντρώνονται στα επιτόκια, τη μεταβλητότητα
βραχυπρόθεσμες
και
μεσοπρόθεσμες
και τον πληθωρισμό ). Το Υποκεφάλαιο μπορεί
συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων. Κάθε
να χρησιμοποιεί κυβερνητικά συμβόλαια
χρόνο, οι μακρές θέσεις του Κύριου
ασφάλισης πιστωτικού κινδύνου (μέχρι 40% του
Υποκεφαλαίου
θα
είναι
επαρκώς
καθαρού ενεργητικού).
ρευστοποιήσιμες για να καλύψουν τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις βραχείες
θέσεις του.
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Βασικό νόμισμα
EUR

EUR
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.

Κύριοι κίνδυνοι
Συλλογικές Επενδύσεις
• Αντισυμβαλλόμενος
Συγκέντρωση
• Πίστωση
Αντισυμβαλλόμενος
• Αθέτηση υποχρεώσεων
Πίστωση
• Παράγωγα
Νόμισμα
• Αντιστάθμιση κινδύνων
Παράγωγα (εκτεταμένη χρήση)
• Επιτόκιο
Αντιστάθμιση κινδύνων
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Επιτόκιο
• Ρευστότητα
Μόχλευση
• Διαχείριση
Αγορά
• Αγορά
Επενδύσεις στην αγορά χρήματος
• Λειτουργία
Λειτουργία
• Προπληρωμή και επέκταση
Σύντομες θέσεις
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
3 έτη
3 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου του Κύριου Υποκεφαλαίου
Σχετική δυνητική ζημιά (VaR)
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δείκτης JP Morgan GBI EMU
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση του Κύριου Υποκεφαλαίου
450%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σε επίπεδο κύριου
αμοιβαίου κεφαλαίου)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (σε επίπεδο κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου)
Αναμενόμενο: 60%
Αναμενόμενο: 35%
Μέγιστο: 75%
Μέγιστο: 100%
Διαχειριστής επενδύσεων του Κύριου Υποκεφαλαίου
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi SICAV II – Global Aggregate Bond

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Bond Global Aggregate
μετονομασία σε «Amundi Funds Global
Aggregate Bond»

Στόχος
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής σας
Επιδιώκει την επίτευξη ενός συνδυασμού
και να εξασφαλίσει εισόδημα κατά τη συνιστώμενη
εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου
περίοδο κατοχής.
(συνολική
απόδοση).
Συγκεκριμένα,
το
Υποκεφάλαιο επιδιώκει να ξεπεράσει (μετά την
αφαίρεση των ισχυουσών προμηθειών) τον
δείκτη Bloomberg Barclays Global Aggregate
Hedged (USD, δολάριο ΗΠΑ) κατά τη
συνιστώμενη περίοδο κατοχής.
Επενδυτική Πολιτική
Το Υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει το στόχο
Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε χρεώγραφα
του επενδύοντας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Amundi
επενδυτικού βαθμού (ομόλογα και μέσα
II - Παγκόσμιο Κύριο Υποκεφάλαιο Αθροιστικών
χρηματαγοράς) εκδοτών από όλο τον κόσμο,
Ομολόγων.
συμπεριλαμβανομένων
των
αναδυόμενων
αγορών.
Οι
επενδύσεις
μπορούν
να
Το Κύριο Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε
περιλαμβάνουν τιτλοποιημένα στεγαστικά
ομόλογα επενδυτικού βαθμού οποιουδήποτε
δάνεια (MBS) και τίτλους εξασφαλισμένους με
τύπου και σε τίτλους χρηματαγοράς από ένα ευρύ
περιουσιακά στοιχεία (ABS).
φάσμα
εκδοτών,
συμπεριλαμβανομένων
κυβερνήσεων, τοπικών αρχών, υπερεθνικών
Συγκεκριμένα, το Υποκεφάλαιο επενδύει
οντοτήτων, διεθνών δημόσιων φορέων και
τουλάχιστον 67% του ενεργητικού σε
εταιρειών από οπουδήποτε στον κόσμο. Τα
χρεώγραφα που έχουν εκδοθεί ή εγγυηθεί
ομόλογα αυτά εκφράζονται σε νομίσματα του
από χώρες του ΟΟΣΑ ή έχουν εκδοθεί από
ΟΟΣΑ ή σε άλλα νομίσματα που είναι ελεύθερα
εταιρικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων
μετατρέψιμα.
MBS και ABS μη επενδυτικού βαθμού. Δεν
υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά το
Το Κύριο Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι
νόμισμα στις εν λόγω επενδύσεις. Το
και το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και
Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει λιγότερο
ΟΣΕΚΑ.
από το 25% του καθαρού ενεργητικού σε
Το Κύριο Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί εκτεταμένα τα
κινεζικά ομόλογα εκφρασμένα σε τοπικό
παράγωγα για να μειώσει τους διάφορους
νόμισμα και οι επενδύσεις μπορούν να
κινδύνους,
για
αποδοτική
διαχείριση
γίνουν έμμεσα ή άμεσα (δηλ. Μέσω Άμεσης
χαρτοφυλακίου και ως τρόπο να κερδίσει έκθεση
Πρόσβασης CIBM) σε κινεζικές ομολογίες. Τα
(μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα) σε διάφορα
ενυπόθηκα δάνεια που παρέχονται ως
περιουσιακά στοιχεία, αγορές ή έσοδα
ασφάλεια στα MBS μπορούν να είναι
εισοδήματος.
εμπορικά ή στεγαστικά και τα MBS μπορούν
Η χρήση των παραγώγων από το Κύριο
να έχουν ή να μην έχουν οποιαδήποτε
Υποκεφάλαιο μπορεί να δημιουργήσει υψηλό
μορφή κρατικής πιστωτικής στήριξης.
επίπεδο μόχλευσης Συγκεκριμένα, το Κύριο
Η έκθεση του Υποκεφαλαίου σε MBSs και ABS
Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε
περιορίζεται στο 40% των καθαρών
βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες συμφωνίες
περιουσιακών στοιχείων. Αυτό περιλαμβάνει την
ανταλλαγής επιτοκίων. Κάθε χρόνο, οι μακρές
έμμεση έκθεση που αποκτάται μέσω των τίτλων
θέσεις του Κύριου Υποκεφαλαίου θα είναι
που αναμένεται να ανακοινωθούν (TBA), η
επαρκώς ρευστοποιήσιμες για να καλύψουν τις
οποία περιορίζεται στο 20% του καθαρού
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις βραχείες
ενεργητικού.
θέσεις του.
Το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80%
του ενεργητικού σε τίτλους επενδυτικής
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ποιότητας.
Αν και συμμορφώνεται με τις παραπάνω
πολιτικές, το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
επενδύει σε άλλους τύπους χρεωγράφων, σε
καταθέσεις και ως ακολούθως μέχρι τα ποσοστά
αυτά καθαρού ενεργητικού:
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
- μετοχές και τίτλοι εξαγοράς μετοχών: 10%
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%
Η έκθεση του Υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση
μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10% του
καθαρού ενεργητικού.
Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη
μείωση των διαφόρων κινδύνων, για αποδοτική
διαχείριση χαρτοφυλακίου και ως τρόπο
απόκτησης (μακροχρόνιας ή βραχυπρόθεσμης)
έκθεσης σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία,
αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που
επικεντρώνονται στα επιτόκια και τα
συναλλαγματικά διαθέσιμα ). Το Υποκεφάλαιο
μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα
(έως 40% του καθαρού ενεργητικού).
Βασικό νόμισμα
EUR

USD
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συλλογικές Επενδύσεις
Αντισυμβαλλόμενος
Πίστωση
Νόμισμα
Παράγωγα (εκτεταμένη χρήση)
Αναδυόμενες αγορές
Αντιστάθμιση κινδύνων
Επιτόκιο
Μόχλευση

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.

Κύριοι κίνδυνοι
• Αντισυμβαλλόμενος
• Κίνδυνος χώρας - Κίνα
• Πίστωση
• Νόμισμα
• Αθέτηση υποχρεώσεων
• Παράγωγα
• Αναδυόμενες αγορές
• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Υψηλή Απόδοση
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•
•
•
•
•

Ρευστότητα
Αγορά
Επενδύσεις στην αγορά χρήματος
Λειτουργία
Σύντομες θέσεις

• Επιτόκιο
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Μόχλευση
• Ρευστότητα
• Διαχείριση
• Αγορά
• MBS/ABS
• Λειτουργία
• Προπληρωμή και επέκταση
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
4 έτη
3 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου του Κύριου Υποκεφαλαίου
Σχετική δυνητική ζημιά (VaR)
Σχετική δυνητική ζημιά (VaR)
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δείκτης Bloomberg Barclays Global Aggregate
Bloomberg Barclays Global Aggregate) Δείκτης
(αντισταθμισμένο δολάριο ΗΠΑ)
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση του Κύριου Υποκεφαλαίου
600%
700%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σε επίπεδο κύριου
αμοιβαίου κεφαλαίου)
Αναμενόμενο: 5%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 10%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (σε επίπεδο κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου)
Αναμενόμενο: 10%
Αναμενόμενο: 5%
Μέγιστο: 75%
Μέγιστο: 100%
Διαχειριστής επενδύσεων του Κύριου Υποκεφαλαίου
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
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CONTACT INFORMATION
Amundi Funds
5, Allée Scheﬀer,
L - 2520 Λουξεμβούργο,
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

