Σεπτέμβριος
2020

BOC European Equity Funds of Funds
Απόδοση (Indexed)

Επενδυτικός Σκοπός
Ο επενδυτικός σκοπός του European Equity Fund of Funds είναι
η επίτευξη υψηλών αποδόσεων από την διαχείριση επενδύσεων
κυρίως σε μερίδια μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία
επενδύουν στην Ευρώπη, πρωτίστως μέσω κεφαλαιακών
κερδών αλλά και εισοδήματος, σε μακροπρόθεσμο χρονικό
ορίζοντα. Η Εταιρεία Διαχείρισης επιδιώκει την ενεργή διαχείριση
των επενδύσεων του BOC European Equity Fund of Funds για
την επίτευξη του στόχου του μέσα από μια διεξοδική και
αυστηρή διαδικασία επιλογής ΟΣΕΚΑ ή και ΟΣΕ, κατά κύριο
λόγο στις Ευρωπαϊκές μετοχικές αγορές.
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Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
BOC European Equity Fund of Funds

ΟΣΕΚΑ

BOC Common Funds Umbrella Scheme

Επενδυτικό Τμήμα

BOC European Equity Fund of Funds

Απόδοση (%)

Εταιρία Διαχείρισης BOC Asset Management Ltd
Θεματοφύλακας

Bank of Cyprus

Προμήθεια
Διαχείρισης

1,00%

Δείκτης Αναφοράς

90% MSCI Europe Index + 10% Euribor 1m

BOC European Equity Fund of
Funds

Σεπτ. 2020

Γ’ Τρίμηνο
2020

Από την
αρχή του
έτους

-0,89%

0,84%

-11,22%

Από
ημερομηνία
έναρξης

1 έτος

5 έτη

-9,12%

-7,63%

Δ/ε

2019

2018

18,62%

-13,71%

Αποτίμηση-Διάθεση
Ημερήσια (cut off time 13:00)
Εξαγορά Μεριδίων

Σωρευτικές Αποδόσεις

Ελάχιστη Επένδυση Όχι
Κωδικός
Bloomberg

BOCEEFF CY

Κωδικός ISIN

CYF000000762

Ημερομηνία
έναρξης

01/01/2018

Ημερομηνία αξίας
διάθεσης
Ημερομηνία αξίας
εξαγοράς

BOC European Equity Fund of
Funds

Τ

Ετήσιες Αποδόσεις

Τ+4

Προφίλ Κινδύνου Και Απόδοσης
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Κατά κανόνα χαμηλότερες αποδόσεις
1

2

BOC European Equity Fund of
Funds

Υψηλότερος Κίνδυνος
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Κατά κανόνα υψηλότερες αποδόσεις
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Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Γεωγραφική Κατανομή (%)*
3,5%

Κατανομή ανά κλάδο (%)*
2,5% 1,7%

Ηνωμένο Βασίλειο

2,3%

3,8%

Ελβετία

4,2%

5,1%

Γαλλία

19,1%
5,1%

18,1%

5,7%

Γερμανία
Ολλανδία

5,9%

Δανία

5,2%

8,4%

Άλλες χώρες

18,9%

9,0%

Έκθεση ανά περιοχή

17,8%

Σουηδία

Ιταλία

9,1%

Ισπανία

13,1%

Φιλλανδία

11,5%

15,8%

Κεφαλαιοποίηση μετοχών (%)*

Μεγαλύτερες τοποθετήσεις

0,5%

26,6%

Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης

Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης
Μικρής Κεφαλαιοποίησης
72,9%

14,2%

Καταναλωτικά Αγαθά
Υγεία
Βιομηχανίες
Χρηματοοικονομικά
Πρώτες Ύλες
Καταναλωτικές Υπηρεσίες
Τεχνολογία
Eπικοινωνίες
Κοινής Ωφελείας
Ενέργεια
Άλλα

1

PICTET QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - EUR

16,23%

2

VANGUARD EUROP. STK INDEX FD

14,60%

3

AMUNDI FUNDS-EQTY EUROPE CONSERVATIVE-EUR

13,90%

4

SGA EUROPE MANAGED VOLATIL - EUR

12,21%

5

STATE STREET EUROPE INDEX EQTY FUND

11,94%

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

7,07%

Επικοινωνία
BOC Asset Management
Διεύθυνση: Λεωφ. Λεμεσού 134 | 2015 | Λευκωσία
Τηλ: (+357) 22 121790
Email: bocam@bankofcyprus.com
Ιστοσελίδα: http://am.bankofcyprus.com.cy

Αποποίηση Ευθυνών
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο, παρέχονται ως γενική πηγή πληροφοριών. Παρά το γεγονός ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της
πληρότητας του παρεχόμενου υλικού, η BOC Asset Management Limited ("BOCAM") και τα συνδεδεμένα της πρόσωπα δεν εγγυώνται ούτε παρέχουν οποιεσδήποτε εγγυήσεις ούτε
προβαίνουν σε οποιεσδήποτε παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών. Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες θεωρούνται αληθείς και ορθές κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης τους, οποιεσδήποτε αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στις περιστάσεις μετά από τη δημοσίευση τους δυνατόν να επηρεάσουν την ακρίβεια των πληροφοριών.
Καθότι οι εν λόγω αλλαγές δυνατόν να συμβούν χωρίς προειδοποίηση, η BOCAM δεν θα φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας που εκτυπώνεται
και αποθηκεύεται από ένα χρήστη. Η BOCAM διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει, να αφαιρέσει, να διαφοροποιήσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στο
έγγραφο αυτό και/ή στην ιστοσελίδα της, ανά πάσα στιγμή. Η BOCAM και τα συνδεδεμένα της πρόσωπα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την ενημέρωση, την αξιοπιστία
και την ορθότητα οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται στο έγγραφο που παρέχεται από τρίτους, ούτε για την ακρίβεια, ενημέρωση, αξιοπιστία και ορθότητα των πληροφοριών που
προέρχονται από τρίτες πηγές, ούτε για τους συνδέσμους ή αναφορές σε πηγές πληροφόρησης (συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων) που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της BOCAM.Δεν θα
πρέπει να θεωρήσετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες στο παρόν έγγραφο είναι ακριβείς ή πλήρεις. Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να τύχουν εξέτασης και διαπίστωσης μέσω
ανεξάρτητων πηγών και θα πρέπει να λάβετε τις δικές σας αποφάσεις όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την ορθότητα των πληροφοριών αυτών. Θα πρέπει να λάβετε μόνοι σας
απόφαση κατά πόσον θα συμμετάσχετε ή όχι σε οποιαδήποτε συναλλαγή, με βάση τη δική σας ανεξάρτητη αξιολόγηση και ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές σας δεσμεύσεις.
Τίποτα το οποίο περιέχεται στο παρόν έγγραφο δεν αποτελεί οικονομική, νομική, φορολογική ή άλλου είδους συμβουλή και οποιαδήποτε απόφαση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε
συναλλαγή δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο περιεχόμενο του εγγράφου αυτού. Θα πρέπει να λάβετε ανεξάρτητη συμβουλή από έναν εξειδικευμένο εμπειρογνώμονα
προτού να προβείτε σε οποιαδήποτε απόφαση.Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται σχετικά με την προηγούμενη απόδοση του BOC European Equity Funds of Funds δεν αποτελεί
εγγύηση για τη μελλοντική του απόδοση. Ως εκ τούτου, η επένδυση σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν πρέπει να βασίζετε σε προηγούμενες αποδόσεις ως εγγύηση για τις μελλοντικές τους αποδόσεις.
Η BOCAM και τα συνδεδεμένα της πρόσωπα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από την στήριξη στις πληροφορίες που περιέχονται
στο έγγραφο αυτό. Στο μέγιστο δυνατόν βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ούτε η BOCAM ούτε τα συνδεδεμένα της πρόσωπα δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε απώλειες,
αποζημιώσεις, δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων) ή έξοδα ή ζημίες (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ειδικές) που προκύπτουν λόγω (i) του ότι οποιοδήποτε πρόσωπο
χρησιμοποίησε ή στηρίχθηκε στις πληροφορίες και στο υλικό που περιέχεται στο παρόν έγγραφο, ή (ii) οποιουδήποτε σφάλματος ή έλλειψης όσον αφορά τα γεγονότα ή λόγω έλλειψης
επιμέλειας κατά την προετοιμασία ή δημοσίευση των πληροφοριών και του υλικού που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. Το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί
προσφορά ή διαφήμιση οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που δυνατόν να περιγράφονται στο παρόν.

*Morningstar Direct. All Rights Reserved.
Για τις πληροφορίες που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν ισχύουν τα κατωτέρω:
(1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται
καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφοροίες σας γνωστικοποιούνται από την BOC Asset Management Ltd. Η Morningstar και η BOC Asset
Management Ltd δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιανδήποτε απώλεια ή ζημιά που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η BOC Asset Management Ltd σας
ενημερώνει επιπλέων ότι (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων
Αμοιβαίων Καφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.
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Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

