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

 Το νέο περιβάλλον που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε 

 Έπειτα από το 2008, οι αναπτυγμένες οικονομίες ανά την υφήλιο 
έχουν βιώσει μια πρωτόγνωρη περίοδο χαμηλών επιτοκίων. 

Οι κεντρικές τράπεζες μείωσαν τα βασικά προεξοφλητικά 
επιτόκια σε μηδενικά επίπεδα και τα διατήρησαν χαμηλά 
επί μακρόν, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την 
οικονομική κρίση, τονώνοντας την καταναλωτική ζήτηση και 
προσφέροντας στις επιχειρήσεις φθηνό χρήμα για να 
πραγματοποιήσουν επενδύσεις τόσο σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό 
όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. 

Επιπρόσθετα, οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου, σε 
μια συντονισμένη προσπάθεια διοχέτευσης ρευστότητας στην 
αγορά, επιδόθηκαν σε αγορές τόσο κρατικών όσο και εταιρικών 
ομολόγων εκτοξεύοντας τις τιμές τους και στέλνοντας στο ναδίρ 
τις αποδόσεις τους. Παραμένει ιστορική η ρήση του πρώην 
κεντρικού τραπεζίτη κ. Μάριο Ντράγκι το 2012, ότι η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα θα κάνει "whatever it takes" ("ό,τι χρειασθεί") 
για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και 
να θωρακίσει το ευρώ. Απόρροια της νομισματικής χαλάρωσης 
είναι το παράδοξο να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως ομόλογα 
ονομαστικής αξίας περί των 11 τρισεκατομμυρίων ευρώ που 
παρουσιάζουν αρνητικές αποδόσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι 
επενδυτές στην ουσία πληρώνουν φύλακτρα στους εκδότες των 
τίτλων για να διαφυλάξουν τα κεφάλαιά τους. 

 Οι καταθέσεις στην Ελλάδα 

Ειδικότερα στην Ελλάδα, το τοπίο στις τραπεζικές καταθέσεις 
φαίνεται να αλλάζει από τον Ιανουάριο του 2020 και η πολιτική 
των Eλληνικών Tραπεζών να ευθυγραμμίζεται με αυτή των 
υπόλοιπων Eυρωπαϊκών, καθώς τα επιτόκια των τρεχούμενων 
λογαριασμών σχεδόν μηδενίζονται και των προθεσμιακών 
καταθέσεων κινούνται οριακά πάνω από το μηδέν. Τα 
μηδενικά επιτόκια αποτελούν πλέον τη νέα πραγματικότητα που 
όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. 

 Η συνετή επιλογή 

Γίνεται λοιπόν φανερό πως, σε αυτό το περιβάλλον, οι 
ιδιώτες πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικούς 
τρόπους για να επενδύσουν αποδοτικότερα τις 
αποταμιεύσεις τους. Ένας τέτοιος είναι η διαμόρφωση 
ενός χαρτοφυλακίου με ευρεία διασπορά μέσω της 
επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια. Τα αμοιβαία 
κεφάλαια αποτελούν τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο για να 
επενδύσει ένας ιδιώτης επενδυτής τις αποταμιεύσεις 
του σε κινητές αξίες μέσω της κεφαλαιαγοράς, απολαμ-
βάνοντας σημαντικά φορολογικά οφέλη και μεγάλη 
ρευστότητα. 

Οι επενδύσεις μας σε Α/Κ 

Είναι αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με έρευνα που 
εκπόνησε το ΙΟΒΕ, οι χώρες που έχουν ανεπτυγμένες 
κεφαλαιαγορές τείνουν να έχουν υψηλότερο βιοτικό 
επίπεδο. Όμως οι επενδύσεις των αποταμιεύσεων 
των ελληνικών νοικοκυριών σε κινητές αξίες μέσω 
αμοιβαίων κεφαλαίων, εμφανίζουν ένα από τα 
χαμηλότερα ποσοστά. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό 
ενεργητικό των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων 
αντιπροσωπεύει μόλις το 4,2% του ΑΕΠ στην Ελλάδα και η 
χώρα μας καταλαμβάνει την προτελευταία θέση στην 
κατάταξη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Πηγή: ΙΟΒΕ, «Ενίσχυση της αποταμίευσης και ανάπτυξη με 
μοχλό την κεφαλαιαγορά» Νοέμβριος 2019). 

Νέο περιβάλλον 

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για τη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου των Eλλήνων και την οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας, να γίνει αντιληπτό ότι μέρος των  
αποταμιεύσεων που βρίσκεται τοποθετημένο σε 
καταθέσεις με μηδενική απόδοση, είναι εύλογο να 
κατευθυνθεί προς πιο προσοδοφόρες μακροπρό-
θεσμα επενδύσεις, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια. Έτσι 
οι ιδιώτες, βλέποντας τις καταθέσεις τους να μη μπορούν 
πλέον να τους προσφέρουν ούτε ένα μικρό εισόδημα, 
μπορούν, σε συνεργασία με τον επενδυτικό τους 
σύμβουλο και πάντα σε συνάρτηση με την επενδυτική 
τους φυσιογνωμία και το χρονικό τους ορίζοντα, να 
πορευθούν με επιτυχία στο νέο περιβάλλον που έχει 
διαμορφωθεί. 
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ALPHA TRUST Αμοιβαία Κεφάλαια: Θετικά το 2019 αλλά και στα χρόνια της κρίσης

Θετικές αποδόσεις στο σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων 
κατέγραψε η Alpha Trust το 2019, ολοκληρώνοντας μία 
εξαιρετική επενδυτικά χρονιά. Παράλληλα, έκλεισε ο σχεδόν 
10ετής κύκλος της παρουσίας του ΔΝΤ στην Ελλάδα 
σηματοδοτώντας και το τυπικό τέλος της εποπτείας της 
ελληνικής οικονομίας. 

Κάτω από τις δύσκολες, αναμφισβήτητα, συνθήκες που 
επικράτησαν στην ελληνική κεφαλαιαγορά, τα αμοιβαία 
κεφάλαια της Alpha Trust κατάφεραν όχι μόνο να 
διαφυλάξουν τα κεφάλαια των επενδυτών, αλλά και να 
επιτύχουν θετικές αποδόσεις στο σύνολό τους. Αποτελεί 
μάλιστα σημαντική επιτυχία ότι τα περισσότερα 
υπεραπόδωσαν των αντίστοιχων δεικτών αναφοράς τους, 
αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο 
επαγγελματικής διαχείρισης που ασκείται με συνέπεια 
κατά την τριακονταετή και πλέον διαδρομή της εταιρείας.

Το Α/Κ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND–R κατέγραψε 
κατά την περίοδο από 31/12/2010 έως 31/12/2019 απόδοση 
18,62% έναντι -35,17% του Γενικού Δείκτη, επιτυγχάνοντας 
σημαντική υπεραπόδοση της τάξης του 53,79%. 

Ομοίως, το Α/Κ ALPHA TRUST NEW STRATEGY 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. 
Κεφαλ.: 512/23.8.2007), με θετική απόδοση 14,99% 
υπεραπόδωσε του δείκτη αναφοράς FTSE/Χ.Α. Large Cap 
κατά 80,34% ο οποίος στα χρόνια του ΔΝΤ (31/12/2010 – 
31/12/2019) έχει απώλειες -65,34%. 

Κορυφαίες αποδόσεις  σε παγκόσμιο 
επίπεδο εξακολουθεί να καταγράφει το Α/Κ 

(1)ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ–R .

 Από τη χρονιά του PSI (2012) μέχρι το τέλος του 
2019 καταγράφει απόδοση 587,37%, με μέση 
ετήσια απόδοση της τάξης του 27,25%. 

Κατηγορία Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διάκριση

Μικτά

Μετοχικό 

Ελλάδας

Ομολογιακό 

Ελλάδας
2017-2019
199 -20195

(1)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνεται ότι: Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου κατά την 31/12/2019 υπερέβαιναν το 65% του καθαρού ενεργητικού , 
(2) Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 35% του καθαρού ενεργητικού. 

Σωρευτικές Αποδόσεις Α/Κ: ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND– R: 1 έτος (31/12/2018 – 31/12/2019): 39,96%, 3 έτη (31/12/2016 – 31/12/2019): 44,13%| ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : 1 έτος 
(31/12/2018 – 31/12/2019): 32,11%, 3 έτη (31/12/2016 – 31/12/2019): 32,29%| ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ– R : 1 έτος (31/12/2018 – 31/12/2019): 32,98%, 3 έτη (31/12/2016 – 31/12/2019): 86,91% | 

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND- R : 1 έτος (31/12/2018 – 31/12/2019): 13,57%, 3 έτη (31/12/2016 – 31/12/2019): 29,53% | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ: 1 έτος (31/12/2018 – 31/12/2019): 
25,78%, 3 έτη (31/12/2016 – 31/12/2019): 52,48%.

Πηγή Στοιχείων: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών Χρηματιστήριο Αθηνών, Alpha Trusthttp://www.ethe.org.gr/ ,  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανασκόπηση αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική 
ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον. H παρούσα έχει σκοπό ενημερωτικό και δεν επιτρέπεται η µε οποιοδήποτε τρόπο, μερική ή ολική 
αναπαραγωγή ή δημοσίευσή της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ALPHA TRUST. Μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται 
καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση 
συναλλαγών. Η ALPHA TRUST δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς οι αγορές χρήματος και 
κεφαλαίου υπόκεινται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις και η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. 
Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τα 
σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω 
διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R
(Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α ,ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995)

(1)ALPHA TRUST  ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  –  R  
(Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994)

ALPHA TRUST   – RECLECTIC BALANCED FUND
(Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995)

(2)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚ Ν ΜΟΛΟ  Μ ΙΚΤΟ   Ο Ο ΓΩΝ
 (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008)
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