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Κθφιςιά,  Ιοφνιοσ 2014 
 
 
 
Νέα Υψηλή Πανεςπωπαϊκή Διάκπιση για το Α/Κ τος Ε.Τ.Α.Ο. από τη  Morningstar 

 
 
 
Τν ακνηβαίν θεθάιαην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μηθηό Εζσηεξηθνύ 
δηαθξίζεθε  κε σςνολική αξιολόγηση «4 αστέπων» ζηελ θαηεγνξία ησλ EUR MODERATE 
ALLOCATION

Σεκ.
 από ην δηεζλή νίθν αμηνινγήζεσλ Morningstar® θαηά ηελ αμηνιόγεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παλεπξσπατθή βάζε κε ζηνηρεία 30.04.2014.  

 

Η Morningstar
®
 είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο αλεμάξηεηνπο νίθνπο αμηνινγήζεσλ 

Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ παγθνζκίσο. Ιδξύζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, εδξεύεη 
ζηελ Ακεξηθή θαη δηαηεξεί γξαθεία ζε όιν ηνλ θόζκν. 

 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί  όηη ζηελ αληίζηνηρε αμηνιόγεζε, ην Α/Κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μηθηό Εζσηεξηθνύ έιαβε ζε επίπεδν 3ετίαρ ηελ αλώηαηε αμηνιόγεζε 
ησλ «5 αστέπων» θαηαιακβάλνληαο κάιηζηα θαη ηελ 1

ε
 ζέζε ζε ζύλνιν 510 Ακνηβαίσλ 

Κεθαιαίσλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. 
 

Οη δηαθξίζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηε ζπζηεκαηηθή κέηξεζε ηεο ζρέζεο απόδνζεο / θηλδύλνπ 
ηνπ θάζε Α/Κ ζε κεληαία βάζε θαη ζηε ζύγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνύ κε ηα αληίζηνηρα 
Α/Κ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ζε παλεπξσπατθό επίπεδν. 
 
Σύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο ηεο Morningstar

®
, πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεληαία 

βάζε, αμηνιόγεζε ησλ Α/Κ πνπ δηαζέηνπλ ηζηνξηθόηεηα ζηνηρείσλ ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ. Κάζε 
Α/Κ αμηνινγείηαη ζηελ θαηεγνξία πνπ θαηαηάζζεηαη, κε βάζε ηα ζηνηρεία επέλδπζεο ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ ηνπ. Τα Ακνηβαία Κεθάιαηα ηεο ηδίαο θαηεγνξίαο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηελ 
κέηξεζε απόδνζεο /θηλδύλνπ ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο, 5εηίαο θαη 10εηίαο ζε θζίλνπζα ζεηξά. Τν 
πςειόηεξν 10% παίξλεη 5 αζηέξηα, ην επόκελν 22,5% 4 αζηέξηα, 3 αζηέξηα ην 35% θαη 2 θαη 1 
αζηέξη αληίζηνηρα γηα ην 22,5% θαη 10%. Η ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ππνινγίδεηαη σο ν 
ζηαζκηζκέλνο κέζνο ησλ δηαζέζηκσλ αμηνινγήζεσλ αλά πεξίνδν 3, 5, 10 έηε.  
 
H ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. δηαρεηξίδεηαη ην Α/Κ Επαγγεικαηηθό Τακείν Οηθνλνκνιόγσλ από 

ηελ έλαξμή ηνπ, ην 2008. Ο πξσηαγσληζηηθόο ξόινο πνπ θαηέρνπλ ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα ηεο 

ALPHA TRUST, ιακβάλνληαο  παξαδνζηαθά πςειόηαηεο δηαθξίζεηο από ηε Morningstar
®
 

απνηεινύλ επηβεβαίσζε ηεο δπλακηθήο θαη επηηπρεκέλεο καθξόρξνλεο δηαδξνκήο ηεο   

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. ζηελ ειιεληθή αγνξά.  

 
Γηα ελεκέξσζή ζαο, αθνινπζεί πίλαθαο κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο Morningstar

®
 ζηνηρεία 

30.04.2014 γηα ην Α/Κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μηθηό Εζσηεξηθνύ, 
ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε ALPHA TRUST από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 2008. 
 
 
 

                                                           
Σθμ. EUR MODERATE ALLOCATION – Σε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα πνπ επελδύνπλ ζε  

εύξνο επελδπηηθώλ νξίσλ αλά είδνο επέλδπζεο θαη απεπζύλεηαη ζε επελδπηέο ζε Επξώ.  
Τν κεηνρηθό κέξνο ηεο επέλδπζεο ησλ Ακνηβαίσλ ζε απηή ηε θαηεγνξία, θπκαίλεηαη ζπλήζσο κεηαμύ 35% θαη 65%. 
Δείθηεο Αλαθνξάο: 50% Barclays Euro Agg Bond TR & 50% FTSE AW Dv Europe TR. 
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    Αξιολογήσειρ  30.04.2014 
 

 
 
 
©2014 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πλθροφορίεσ που περιζχονται εδώ:   
(1) αποτελοφν ιδιοκτθςία τθσ Morningstar και τθσ ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.,  
(2) δεν επιτρζπεται θ αντιγραφι τουσ ι θ διανομι τουσ και (3) δε δίδεται εγγφθςθ για τθν ακρίβεια, πλθρότθτα ι επικαιρότθτά τουσ. H 
Morningstar® και θ ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ., δεν ευκφνονται για τυχόν ηθμίεσ ι απώλειεσ που μπορεί να προκλθκοφν από τθν κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο χριςθ των πλθροφοριών. Οι προθγοφμενεσ αποδόςεισ δεν εγγυώνται τισ μελλοντικζσ.  
Η αξιολόγθςθ πραγματοποιικθκε με ςτοιχεία 30.04.2014 ςε πανευρωπαϊκι βάςθ και αφοροφςε ςτισ περιόδουσ τριετίασ, πενταετίασ και 
δεκαετίασ, ενώ πραγματοποιικθκε και ςε επίπεδο ςυνολικισ αξιολόγθςθσ. Η διάκριςθ των 5 αςτζρων δίνεται από τθν Morningstar μόλισ ςτο 
10% των καλφτερων αμοιβαίων κεφαλαίων κάκε κατθγορίασ τθσ Morningstar, πιςτοποιώντασ με αυτόν τον τρόπο τθν ποιότθτα και ςυνζπεια 
τθσ διαχείριςθσ που αςκείται.   
Πθγι:   www.morningstar.com 
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