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Αποποίηση ευθύνης: 
Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε επένδυση, συμβουλευτείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) του Επενδυτικού Τμήματος (sub-
fund). Τα παραπάνω έγγραφα καθώς και οι εξαμηνιαίες – ετήσιες εκθέσεις του Επενδυτικού Τμήματος (sub-fund) διατίθενται δωρεάν στα σημεία διάθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς και στη 
διεύθυνση www.adepa.com. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική 
προειδοποίηση. Η παρούσα ενημέρωση δεν αποτελεί παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δεν συνεπάγεται την προώθηση επενδυτικών προϊόντων και δεν πρέπει να εκληφθεί ως τέτοια από τους 
παραλήπτες. Η ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά υποστεί οποιοσδήποτε λάβει επενδυτικές αποφάσεις στη βάση των πληροφοριών 
που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. 
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Στοιχεία 28/04/2023 

ATHOS (LF) Global Navigator – Class A, EUR 
Επενδυτικό Τμήμα (sub-fund) του ΟΣΕΚΑ Incometric Fund             
ISIN: LU1846656038        

Επενδυτικός σκοπός 
Ο επενδυτικός σκοπός του Επενδυτικού Τμήματος είναι η επίτευξη θετικής συνολικά απόδοσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα προερχόμενη κυρίως από υπεραξία 
κεφαλαίου και εισόδημα από τόκους κατά τη διάρκεια ενός πλήρους οικονομικού κύκλου. 
Το Επενδυτικό Τμήμα εφαρμόζει πολιτική διαφοροποιημένης κατανομής περιουσιακών στοιχείων σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων χωρίς γεωγραφικούς και 
κλαδικούς περιορισμούς και χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένους δείκτες αναφοράς. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων απαρτίζεται από εισηγμένες μετοχές και τίτλους 
σταθερού εισοδήματος σε διεθνείς αναπτυγμένες αγορές ενώ δύναται να κατέχει υψηλού κινδύνου και χωρίς επενδυτική διαβάθμιση τίτλους και/ή Ο.Σ.Ε. και ETFs μέχρι 
25% και 30% του ενεργητικού του αντίστοιχα.  
Το Επενδυτικό Τμήμα εφαρμόζει ενεργητική διαχείριση. Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι το Επενδυτικό Τμήμα θα πετύχει τον επενδυτικό του στόχο και δεν υπάρχει 
εγγύηση κεφαλαίου για τα περιουσιακά του στοιχεία. Το Επενδυτικό Τμήμα έχει σχεδιαστεί για επενδυτές που αναζητούν ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο σε μετοχές 
και τίτλους σταθερού εισοδήματος χωρίς περαιτέρω ανάγκη επένδυσης σε άλλους ΟΣΕΚΑ. Απευθύνεται σε μέσο-μακροπρόθεσμους επενδυτές και δεν έχει καμία 
χρονική δέσμευση διακράτησης. 

Στοιχεία Επενδυτικού Τμήματος – Class A 
Ενεργητικό 13.202.021,92€ Αμοιβή διαχείρισης 1,50% 
Καθαρή τιμή μεριδίου 10,204€ 

Αμοιβή επίδοσης 
15% της υπέρ-απόδοσης έναντι του 

ανώτερου σημείου απόδοσης (HWM) Ημερομηνία συγκρότησης 01/11/2019 
Κωδικός CSSF  237/19.7.2017 Προμήθειες διάθεσης/εξαγοράς 0,00% 
Νόμισμα αναφοράς EUR Τρέχουσες επιβαρύνσεις 2,82% 

Δείκτης κινδύνου 
 

1 2 3 4 5 6 7 
    

 
 
Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη. 
Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα παρόμοια προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι 
το προϊόν να χάσει αξία λόγω μεταβλητότητας των αγορών. Έχουμε ταξινομήσει αυτό το προϊόν στη βαθμίδα 3 από 7, η οποία είναι η μεσαία-χαμηλή κατηγορία 
κινδύνου. Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημιές από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο μεσαίο-χαμηλό και δυσμενείς συνθήκες της αγοράς είναι απίθανο να έχουν 
αντίκτυπο στην ικανότητα του προϊόντος να σας πληρώσει. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς επομένως θα 
μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες για τους κινδύνους ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.athosam.com. 

Ιστορικές αποδόσεις 
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές για τις μελλοντικές αποδόσεις . 

 
 
 
 

 
 
 

 

 Σωρευτικές αποδόσεις Ετησιοποιημένες αποδόσεις 
 YTD 1 έτος 3 έτη  Έναρξη 3 έτη Έναρξη 

ATHOS (LF) Global Navigator 1,61% 3,59% 19,78% 2,04% 6,59% 0,58% 

 Ετήσιες αποδόσεις 
 2022 2021 2020 
ATHOS (LF) Global Navigator -2,52% 9,34% -5,23% 
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Σχόλιο Διαχειριστή επενδύσεων 
Μια επιβράδυνση του παγκόσμιου ρυθμού ανάπτυξης είναι σχεδόν βεβαία. Το ερώτημα είναι εάν θα πρόκειται για μια ομαλή προσγείωση, μια έντονη 
ύφεση, ή κάτι εν τω μεταξύ. Σε κάθε περίπτωση, η αγορά αναμένει πτώση των επιτοκίων και προσδοκά αυτό να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις μετοχές. 
Αλλά εάν ο πληθωρισμός δεν τιθασευτεί και οι κεντρικές τράπεζες διατηρήσουν τα επιτόκια υψηλά, τότε μπορεί να κτυπηθούν τα κέρδη των εισηγμένων 
εταιρειών – ή να βελτιωθούν με ρυθμούς χαμηλότερους του αναμενόμενου. Εν κατακλείδι, μπορούμε να δούμε αξία στις μετοχές στα τρέχοντα επίπεδα 
μόνο εάν επιβεβαιωθεί ένα τέλειο περιβάλλον όπου όλες οι συνιστώσες της αγοράς λειτουργήσουν ιδανικά. 

Ανάλυση χαρτοφυλακίου 

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου Κατανομή με βάση τη ληκτότητα 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά χαρτοφυλακίου 

 

 

 

 

 

2,1%

9,1%

10,7%

13,4%

28,4%

10+ years

7 - 10 years

5 - 7 years

3 - 5 years

Up to 3 years

Μεγαλύτερες θέσεις 

Δείκτης Sharpe  0,12 
Τυπική απόκλιση (ετησ.) (Std deviation annual.) 6,93% 
Τροποποιημένη διάρκεια (Modified duration) 5,92 
Τρέχουσα απόδοση (Current yield) 5,05% 
Μερισματική απόδοσης (Dividend yield) 3,35% 

24,8%

19,5%

45,8%

19,5%

15,2%

Μετοχές Κρατικά ομόλογα Εταιρικά ομόλογα

Διαθέσιμα Παράγωγα (net)

2,1%

10,1%

8,5%

16,5%

27,7%

10+ έτη

7 - 10 έτη

5 - 7 έτη

3 - 5 έτη

έως 3 έτη

15,78%

10,24%

2,14%

1,95%

1,89%

1,59%

1,54%

1,52%

1,52%

1,51%

1,49%

US 10YR NOTE future JUN 23

EURO-BOND 10YR future JUN 23

Republic of Austria 0% 20/04/25

Republic of Romania 2,125% 07/03/28

TOTAL 1,625% Perp

NATIONAL BANK OF GREECE 8,25%…

ALPHA BANK 7,5% 16/06/27

GLENCORE 1,875% 13/9/23

NISSAN 1,94% 15/9/23

GOLDMAN SACHS 3,375% 27/03/25

MEDTRONIC 2,625% 15/10/25
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