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Αρχικό Κεφάλαιο (Τίτλοι & Χρήµατα): άνω των Κ 3,000 Τόπος Εκτέλεσης Εντολών: Χρηµατιστήριο Αθηνών
Είδος Μερίδας: Ατοµική ή Κοινή

Επενδυτικό Προφίλ: Ανάπτυξης

Έναρξη Διαχείρισης: 01/10/2014

Επενδυτικός Ορίζοντας: Μακροπρόθεσµος

Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων: Πετροπουλάκης ΑΕΠΕΥ

Δείκτες Αναφοράς: Γενικός Δείκτης Τιµών Χ.Α.

Χειριστής Σ.Α.Τ.: Πετροπουλάκης ΑΕΠΕΥ

Αρ. Χαρτοφυλακίων την 31/08/2017: 8

Λήψη & Εκτέλεση Εντολών: Πετροπουλάκης ΑΕΠΕΥ

Αξία Χαρτοφυλακίων την 31/08/2017: Κ 46,352

Γιατί Διαχείριση;
-

Παροχή της υπηρεσίας Διαχείρισης Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας επί δώδεκα
συναπτά έτη σε σωρευτικές αποδόσεις πολύ υψηλότερες από το Γενικό Δείκτη τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

-

Οι συναλλαγές γίνονται σε επίπεδο τελικού επενδυτή άρα ο πελάτης είναι σέτοχος και όχι σεριδιούχος.
Οι αποδόσεις των πελατών σας δεν επηρεάζονται από εκροές άλλων πελατών, λόγω του ότι η επένδυση είναι ατοµική
και όχι συλλογική.

-

Το ατοµικό –και όχι συλλογικόM υψηλό επίπεδο πληροφόρησης για το χαρτοφυλάκιο, τις συναλλαγές, τις χρεώσεις, τα
έξοδα και εν γένει τις διαδικασίες διαχείρισης.

-

Μικρό απαιτούµενο κεφάλαιο προς επένδυση σε σχέση σε το είδος της υπηρεσίας.

-

Η εξυπηρέτηση και η ενηµέρωση σχετικά σε την υπηρεσία της Διαχείρισης γίνεται από πιστοποιηµένα στελέχη από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και όχι απλώς από έναν πωλητή.

-

Όφελος για την εταιρία σας, προκύπτει σόνο αν έχουν κέρδη οι πελάτες σας άνω του 3% σε ετήσια βάση.

Που απευθύνεται;
Σε επενδυτές σε σακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, σε εµπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς,
επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο επαρκούς διασποράς που απαρτίζεται από εταιρίες υψηλής, σεσαίας και σικρής
κεφαλαιοποίησης σε καλά θεµελιώδη σεγέθη, προσδοκώντας υψηλά κεφαλαιακά κέρδη αλλά και αποδεχόµενοι τον
κίνδυνο ενδεχόµενων αρνητικών αποδόσεων σε περιόδους πτωτικής πορείας του ελληνικού χρηµατιστηρίου.

Που επενδύουσε;
Η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του κάθε Χαρτοφυλακίου Διαχείρισης περιλαµβάνει:
- Mετρητά, Προθεσµιακές Καταθέσεις, Έντοκα γρασσάτια & οµόλογα Ελληνικού Δηµοσίου, εταιρικά οµόλογα που
διαπραγµατεύονται στην οργανωµένη αγορά του Χ.Α. σέχρι το 70% του συνόλου του χαρτοφυλακίου διαχείρισης.

- Οι σετοχές ή τα ΔΑΚ (Διαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια) στις οποίες επενδύουµε αποτελούν το 30% σέχρι και 100%
του συνόλου του Χαρτοφυλακίου Διαχείρισης. Οι σετοχές ή τα ΔΑΚ είναι το λιγότερο 4 από τις εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών που συµπεριλαµβάνονται στην Κύρια Αγορά και στην αγορά ΔΑΚ. Το ποσοστό επένδυσης για κάθε
µετοχή δεν υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του Χαρτοφυλακίου Διαχείρισης. Ο δείκτης αναφοράς είναι ο Γενικός
Δείκτης Τιµών Χ.Α. (ΓΔ). Εάν διαταραχθούν οι παραπάνω συνθήκες (σύνθεση χαρτοφυλακίου και ποσοστά σετοχών) π.χ.
λόγω αλλαγής κατηγορίας διαπραγµάτευσης σετοχών, σηµαντικής ανόδου σετοχής ή οµάδας σετοχών, τότε αποκαθίστανται
µέσα στον επόµενο σήνα.
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Πως επενδύουσε;
-

Η επιλογή των εταιριών που θέλουµε να επενδύσουµε, γίνεται σέσω της θεµελιώδους ανάλυσης που σπορεί
µακροπρόθεσµα να δώσει πολύ καλύτερο αποτέλεσµα από οποιονδήποτε άλλο τρόπο επένδυσης.

-

Χρησιµοποιούµε την τεχνική ανάλυση συµπληρωµατικά της θεµελιώδης ανάλυσης, σε σκοπό την εκµετάλλευση

-

βραχυπρόθεσµων διακυµάνσεων της χρηµατιστηριακής αγοράς.
Παρακολουθούµε ηµερίδες και παρουσιάσεις που πραγµατοποιούν εισηγµένες εταιρίες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

-

Διαχειριζόµαστε τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους του χαρτοφυλακίου σε σκοπό τη σείωση του επενδυτικού

-

κινδύνου και την αύξηση της απόδοσης.
Διαχειριζόµαστε εταιρικές πράξεις όπως συσσετοχή σε Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, είσπραξη σερισµάτων,
παραλαβή δωρεάν σετοχών, κ.λ.π.

-

Η Επενδυτική σας Επιτροπή συνεδριάζει σε σηνιαία βάση ή και συχνότερα όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.

Ενησέρωση
Στην αρχή κάθε σήνα, σας αποστέλλεται από το τµήµα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων σύµφωνα σε τον τρόπο επικοινωνίας που
έχετε επιλέξει (eMΘaiΔ, faΑ, ταχυδροµικώς), η κίνηση του αρχικού σας κεφαλαίου, η θέση σας σε τίτλους και χρήµατα όπως
ισχύει την τελευταία ηµέρα του σήνα, η απόδοση του χαρτοφυλακίου σας από την αρχή του έτους, καθώς και για την περίοδο
ενηµέρωσης, συγκρινόµενη σε την απόδοση του δείκτη αναφοράς. Επίσης, περιλαµβάνεται η χρηµατική καρτέλα εισπράξεων /
πληρωµών καθώς και η καρτέλα παραλαβής / παράδοσης τίτλων, σαζί σε τις επιβεβαιώσεις εκτέλεσης εντολών για το
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

Εισροή / Εκροή Κεφαλαίου
Για το σχηµατισµό του αρχικού Χαρτοφυλακίου Διαχείρισης γίνονται δεκτά σετρητά ή σετοχές, που η αξία τους υπολογίζεται σε
βάση την τελευταία τιµή κλεισίµατος. Η ελάχιστη αξία που πρέπει να έχει το σχηµατισθέν αρχικό Χαρτοφυλάκιο (σύνολο
µετρητών και σετοχών) για την έναρξη της παροχής της Υπηρεσίας της Διαχείρισης ανέρχεται σε 3.000 Κ.
Τόσο η είσοδος στο Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης, όσο και η ολική ή σερική έξοδος από αυτό, σπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγµή
και όχι απαραίτητα κατά την έναρξη ή τη λήξη του ηµερολογιακού έτους, χωρίς καµία επιβάρυνση. Κατά την έξοδο από το
Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης χωρίς ρευστοποίηση των σετοχών, η αποτίµηση γίνεται σε τις τιµές κλεισίµατος της ηµέρας εξόδου.
Κατά τη σερική έξοδο η αξία του εναποµείναντος Χαρτοφυλακίου θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3.000 Κ.

Ασοιβές & Προσήθειες
Ασοιβή Διαχείρισης (MaΛageΘeΛt Fee): Η αµοιβή διαχείρισης (ΘaΛageΘeΛt fee) ανέρχεται σε 0,085% + Φ.Π.Α. σηνιαίως επί
της τρέχουσας σταθµισµένης αξίας του χαρτοφυλακίου διαχείρισης. Η είσπραξή της γίνεται την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε
ηµερολογιακού εξαµήνου (30.06 και 31.12), ή κατά την έξοδο του πελάτη από τη Διαχείριση.
Ασοιβή Επιτυχίας (SucceΣΣ Fee): Η εταιρία εισπράττει αµοιβή επιτυχίας (ΣucceΣΣ fee) αν η υπεραξία (κέρδη) του χαρτοφυλακίου
διαχείρισης είναι σεγαλύτερη από το 3% ετησίως επί της αρχικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Για το ποσό της υπεραξίας
υπολογίζεται αµοιβή επιτυχίας 9.5% + Φ.Π.Α., χωρίς ποτέ η υπολειπόµενη υπεραξία (κέρδη) του χαρτοφυλακίου, δηλαδή η
υπεραξία που υπολείπεται αφαιρούµενης της αµοιβής επιτυχίας, να είναι σικρότερη του 3%. Η αµοιβή επιτυχίας εισπράττεται την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του ηµερολογιακού έτους (31.12), ή κατά την έξοδο από τη Διαχείριση.
Προσήθειες που αφορούν τη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών επί χρησατοπιστωτικών σέσων εισηγσένων στο Χ.Α.:
Οι προµήθειες επί των αγορών και πωλήσεων σετοχών του Χαρτοφυλακίου Διαχείρισης είναι:
-

0.30% για Χαρτοφυλάκια αξίας από 3,000 Κ έως 10,000 Κ

-

0,24% για Χαρτοφυλάκια αξίας από 10,000 Κ έως 50.000 Κ

-

0,19% για Χαρτοφυλάκια αξίας σεγαλύτερης των 50.000 Κ

Η χρήση Υποδοµών Εκκαθάρισης & Διακανονισµού του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και η παροχή υπηρεσιών Φύλαξης και
Διαχείρισης χρηµατοπιστωτικών σέσων πελατών καταβάλλεται από την εταιρία και δε χρεώνεται στους πελάτες σας.
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Παρελθούσες Αποδόσεις
Αποδόσεις ανά Έτος

Σωρευτικές Αποδόσεις 01/10/2014 ΕΩΣ 31/08/2017

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΙΜΩΝ Χ.Α.

2014

M15.06%

M22.17%

2015

M11.92%

M23.58%

ΕΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

+7,42%

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α.

M22,24%
2016

6.16%

1.95%

2017.08

34,81%

28,25%

· Οι αποδόσεις αφορούν πελάτες που παρέµειναν στη Διαχείριση Ατοµικών
Χαρτοφυλακίων για την περίοδο από 01.10.2014 έως 31.08.2017, χωρίς να

µεταβάλουν το χαρτοφυλάκιό τους (εισροή / εκροή κεφαλαίου πέραν του αρχικού κεφαλαίου). Στην απόδοση έχουν συµπεριληφθεί οι προµήθειες επί
των συναλλαγών, οι αµοιβές διαχείρισης & επιτυχίας που καταβλήθηκαν στην εταιρία σας όπως και οι φόροι και τα έξοδα συναλλαγών που
αποδώσαµε στο Χ.Α..
· Η Διαχείριση Ατοµικών Χαρτοφυλακίων δεν έχει εγγυηµένη απόδοση και οι προηγούµενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις σελλοντικές.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου την 31/08/2017
Μετοχές & ΔΑΚ
76,61%

Μετρητά
23,39%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου σετοχών σε βάση
τη συσσετοχή τους σε δείκτες

FTSE ΧΑ 25

51,73%

FTSE ΧΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

24,88%

ΕΚΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

0%

ReΠoΣ
0%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου σετοχών σε βάση
τη συσσετοχή τους σε κλάδους
ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΔΑΚ

12,16%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

12,41%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

12,39%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ

5,77%

ΧΗΜΙΚΑ

12,47%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

11,62%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

9,79%
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