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Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη θετικών αποδόσεων με τη
χρήση μίας ευέλικτης επενδυτικής στρατηγικής που θα στηρίζεται στην ενεργό κατανομή των
κεφαλαίων βάσει συνδυασμού ανάλυσης μακροοικονομικών και μικροοικονομικών παραγόντων.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Υπό-
Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει χωρίς κανένα γεωγραφικό και οικονομικό περιορισμό:
- Το 10% τουλάχιστον και μέχρι το 85% του συνολικού ενεργητικού του σε μετοχικές κινητές αξίες
και άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες.
- Το 10% τουλάχιστον και μέχρι το 85% του συνολικού ενεργητικού του σε ομολογιακούς τίτλους,
ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και τα μέσα
χρηματαγοράς).

Επιπλέον, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει, επίσης, μέχρι το 30% του συνολικού
ενεργητικού του σε Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ ή ETFs), τα οποία
εξομοιώνονται με ΟΣΕΚΑ ή αντιστοίχως με ΟΣΕ, τα οποία μπορεί να αντιπροσωπεύουν έναν
κλάδο ή ένα δείκτη της αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 41 (1) παρ. (ε) και του άρθρου 46 του
Νόμου 2002, και / ή μέχρι 10% του ενεργητικού του σε Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια
(ΔΑΚ ή ETFs) σε βασικά εμπορεύματα (ETC) κατά την έννοια του άρθρου 41 (1) παρ. (ε) και 46 του
Νόμου 2002.

Τέλος, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, προκειμένου για την επίτευξη του επενδυτικού του σκοπού,
μπορεί να χρησιμοποιεί σε τακτική βάση διαπραγματεύσιμα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
με σκοπό την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου, του επιτοκιακού κινδύνου, του
κινδύνου αγοράς και για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και
απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν μέσω μία μακροπρόθεσμης επένδυσης προοπτικές
επίτευξης εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών.

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό Προφίλ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
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Στρατηγική Χαρτοφυλακίου

Επενδυτική Ανασκόπηση

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 πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η
EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από
τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον 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 Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να
μειώνεται ή να αυξάνεται.

Τα υψηλού ρίσκου προϊόντα συνέχισαν το ράλι που ξεκίνησαν κατά το 1ο τρίμηνο και κατά τη διάρκεια του 2ου επεκτείνοντας έτσι το bull
market το οποίο ξεκίνησε πριν 8 χρόνια. Τα ισχυρά εταιρικά κέρδη, τα γενικώς θετικά μακροοικονομικά δεδομένα και τα σημάδια μείωσης
του πολιτικού ρίσκου λειτούργησαν υποστηρικτικά στη συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτικών κατηγοριών δημιουργώντας στις αγορές
ένα επενδυτικό υπόβαθρο υπέρμετρης επενδυτικής αισιοδοξίας. Κατά την πρόσφατη ιστορία ποτέ δείκτες "φόβου" όπως ο VIX για τον
S&P500 δεν έχουν παραμείνει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτά τα πλαίσια οι αγορές
κατάφεραν να αντέξουν κάποια αρνητικά σενάρια που αναπτύχτηκαν κατά το τέλος του τριμήνου συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης
πιθανότητας οι Κεντρικές Τράπεζες να υιοθετήσουν πιο περιοριστική νομισματική πολιτική, των αμφιβολιών για την ικανότητα της
κυβέρνησης Τραμπ να περάσει τη φιλόδοξη πολιτική της ατζέντα και τα μακροοικονομικά στοιχεία της αμερικανικής οικονομίας που
πιθανόν να προδιαθέτουν για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης.
Όπως ήταν αναμενόμενο οι μετοχές ήταν ο μεγάλος κερδισμένος αυτού του τριμήνου, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να αυξήσουν την
έκθεση τους στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων. Οι αμερικανικές μετοχές ενισχύθηκαν βασιζόμενες στα ισχυρά εταιρικά κέρδη,
οδηγώντας όλους τους αμερικανικούς δείκτες σε νέα ιστορικά υψηλά. Συγκεκριμένα ο S&P500 ενισχύθηκε περίπου 2,55% σε τριμηνιαία
βάση, ενώ η ετήσια απόδοση ανήλθε στο 8,25% μόλις 1,25% από τα ιστορικά υψηλά. Οι κλάδοι της υγείας, της βιομηχανίας και των
χρηματοοικονομικών ήταν ανάμεσα στους κλάδους που υπεραπόδοσαν. Στον αντίποδα οι κλάδοι της ενέργειας (οι τιμές του πετρελαίου
συνέχισαν την καθοδική τους πορεία και αυτό το τρίμηνο) και των τηλεπικοινωνιών δεν αντέδρασαν και παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα.
Κατά το 2ο τρίμηνο οι επενδυτές διατήρησαν το ενδιαφέρον τους για μετοχές αναπτυσσόμενων εταιριών κάτι που αντικατοπτρίζεται
κυρίως στην απόδοση του NASDAQ 100, καθώς η τεχνολογία θεωρείται ο κλάδος με τις ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης σύμφωνά με
τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης αυτός έχοντας αυξημένη τεχνολογική βαρύτητα ενισχύθηκε κατά 3,90% στο
τρίμηνο οδηγώντας σε ετήσια άνοδο της τάξης του 16,10%. Οι ευρωπαϊκές μετοχές ενισχύθηκαν επίσης εν μέσω μίας βελτιούμενης
ευρωπαϊκής οικονομίας και μείωσης της πολιτικής αβεβαιότητας μετά τη νίκη Μακρόν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές και παρά τις
ενδείξεις της ΕΚΤ για περιορισμό του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Γενικά ο δείκτης MSCI EMU ενισχύθηκε κατά 1,8%, κατά τη
διάρκεια του τριμήνου, αυξάνοντας την ετήσια απόδοση του στο 9,13%. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ευρώπη οι περιφερειακές αγορές
(Ελλάδα, Πορτογαλία) ξεχώρισαν καταγράφοντας ισχυρά διψήφια κέρδη, καθώς το αντίστοιχο ρίσκο των χωρών αυτών έχει μειωθεί
δραστικά και η εμπιστοσύνη των επενδυτών έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι ιαπωνικές μετοχές, μετά από ένα απογοητευτικό 1ο
τρίμηνο αρνητικών αποδόσεων, κατάφεραν να ενισχυθούν ανοδικά κατά το 2ο τρίμηνο και να καταγράψουν μία από τις καλύτερες
τριμηνιαίες αποδόσεις (6%) ανάμεσα στις αναπτυγμένες αγορές. Υπάρχει αυξημένη αισιοδοξία για τις προοπτικές της ιαπωνικής
οικονομίας, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις για τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα, τα οποία βοήθησαν τον NIKKEI225 να τερματίσει με
μία ετήσια απόδοση της τάξης του 4,8%. Τέλος οι αναδυόμενες αγορές εκτός από τη θετική συσχέτιση τους με τις βελτιωμένες προοπτικές
παγκόσμιας ανάπτυξης ωθήθηκαν και από την αποδυνάμωση του δολαρίου αποδίδοντας έτσι στο τρίμηνο κατά 5,5%. Ως εκ τούτου ο MSCI
EM ενίσχυσε την ετήσια απόδοση του στο 17,20%.
Σε ότι αφορά τις αγορές σταθερού εισοδήματος τα θετικά οικονομικά στοιχεία και ο μέχρι στιγμής ελεγχόμενος πληθωρισμός.
δημιούργησαν ένα σταθερό υπόβαθρο για τα ομόλογα. Ο δείκτης Bloomberg Barclays Global Aggregate ενισχύθηκε κατά 4,4%. Στα
πλαίσια της αγοράς σταθερού εισοδήματος η ζήτηση για αποδόσεις σε συνδυασμό με τους ισχυρούς εταιρικούς ισολογισμούς και ένα
αποδυναμωμένο δολάριο, συνέχισε να ευνοεί τις αγορές εταιρικών ομολόγων παγκοσμίως και ιδιαιτέρως αυτές των υψηλών αποδόσεων
όπως φαίνεται και από το δείκτη Bloomberg Barclays Global High Yield, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 3,2% φτάνοντας σε απόδοση έτους το
6,45%. Μεταξύ των κύριων κρατικών ομολόγων οι αποδόσεις ήταν ανάμικτες. Από τη μία μεριά τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα
κατάφεραν να καταγράψουν θετικό τρίμηνο, παρά την τελευταία αύξηση επιτοκίων από τη FED, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να
αμφισβητούν την μελλοντική περιοριστική πολιτική και αναμένουν τον πληθωρισμό να παραμείνει υπό έλεγχο. Από την άλλη μεριά τα
κρατικά ομόλογα του ευρωπαϊκού πυρήνα υπέστησαν σημαντικές ρευστοποιήσεις στο τέλος του τριμήνου εν μέσω υπονοιών από την ΕΚΤ
ότι ενδεχομένως να ξεκινήσει τον περιορισμό του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον.
Κοιτώντας μπροστά, οι αγορές είχαν υποστήριξη από την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη και τα ισχυρά εταιρικά κέρδη, σταδιακά όμως
θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αρκετές προκλήσεις. Πρωτίστως μία μεγάλη αλλαγή στην πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών. Οι Κεντρικές
Τράπεζες στην προσπάθεια τους να αναβιώσουν την παγκόσμια οικονομία παρείχαν στο σύστημα άπλετη ρευστότητα και μέρος αυτής
διοχετεύτηκε στις αγορές. Κάποια στιγμή στο μέλλον οι Κεντρικές Τράπεζες θα πρέπει να περιορίσουν τους ισολογισμούς τους και να
μειώσουν την ρευστότητα όταν θα έχουν φτάσει τους οικονομικούς τους στόχους. Δεδομένης της θετικής συσχέτισης μεταξύ του
μεγέθους του ισολογισμού των Κεντρικών Τραπεζών και των αγορών, οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι σε αυτή την περίπτωση. Μία πρώτη
γεύση πήραμε προς το τέλος του τριμήνου όταν ξεκίνησαν συζητήσεις για τον περιορισμό του ισολογισμού της FED. Όπως ήταν
αναμενόμενο οι αγορές κλονίστηκαν και χρειάστηκε μία καθησυχαστική κατάθεση της Yellen στο Κογκρέσο για να επανέλθει η ηρεμία. Την
ίδια στιγμή οι αποτιμήσεις βρίσκονται αρκετά πάνω από τους μακροχρόνιους μέσους όρους τους και οι ρυθμοί ανάπτυξης των εταιρικών
κερδών πιθανόν να έχουν κορυφωθεί, καθώς ειδικά στις ΗΠΑ, έχουν φτάσει στα ιστορικά υψηλά τους. Αυτό υπονοεί ότι μία εξομάλυνση
των αποτιμήσεων θα είναι δυσκολότερη να επιτευχθεί μέσω επέκτασης των κερδών (οι εταιρίες δεν μπορούν να διατηρούν υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης για εκτεταμένες περιόδους). Τέλος αν υπολογίσουμε τον εφησυχασμό των επενδυτών και το γεγονός ότι η
μεταβλητότητα αναπόφευκτα θα συγκλίνει σε υψηλότερα επίπεδα, τότε καταλήγουμε σε ένα επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο για το
υπόλοιπο του έτους θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί από τους επενδυτές.

Το αμοιβαίο αύξησε ελαφρά τη συνολική του έκθεση στην αγορά κατά το 2ο τρίμηνο του έτους, με στόχο την
εκμετάλλευση των θετικών ρυθμών ανάπτυξης διεθνώς, όπως και το βελτιωμένο κλίμα των αγορών. Λαμβάνοντας υπόψη
το γεγονός ότι οι μετοχικές αποτιμήσεις είναι αρκετά υψηλές και ότι οι τίτλοι δεν έχουν υποστεί καμία σημαντική
υποχώρηση για αρκετό καιρό, η αύξηση του επενδυτικού κινδύνου του αμοιβαίου έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε το
χαρτοφυλάκιο να είναι σε θέση να αντέξει την αρνητική επίδραση μιας κατάστασης σημαντικής μείωσης του κινδύνου
από τις αγορές, όπως έγινε στα τέλη του τριμήνου, όταν η μεταβλητότητα αυξήθηκε και σημειώθηκε ένα σημαντικό κύμα
πωλήσεων στις αγορές. Η επίδοση του αμοιβαίου δεν επηρεάστηκε, καθότι η αύξηση του συστηματικού κινδύνου
εξομαλύνθηκε από την υπεραπόδοση μεμονωμένων τίτλων. Σε αυτό το πλαίσιο διατηρήσαμε τη μετοχική έκθεση του
χαρτοφυλακίου στο 30,5% περίπου, μειώνοντας όμως την αντιστάθμιση στο 50% των μετοχικών θέσεων. Αναφορικά με
τη γεωγραφική κατανομή του χαρτοφυλακίου, τηρήσαμε αυξημένες τοποθετήσεις στην Ευρώπη έναντι των ΗΠΑ, διότι τα
εταιρικά κέρδη στην Ευρώπη βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο επέκτασης. Από την άλλη, η αύξηση των εταιρικών κερδών
στις ΗΠΑ εμφανίζει μειωμένο ρυθμό, υποδεικνύοντας ότι πιθανώς να βρίσκονται σε κορυφή. Σε επίπεδο κλάδων το
χαρτοφυλάκιο μετατόπισε τη στόχευσή του από τις τεχνολογικές και αναπτυξιακές εταιρείες, σε εταιρείες αξίας, μικρής
κεφαλαιοποίησης, μη βασικών καταναλωτικών αγαθών, ενέργειας, υλικών και χρηματοοικονομικές, οι οποίες τείνουν να
υπεραποδίδουν σε περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων και πληθωρισμού. Η διεθνής οικονομική δραστηριότητα
επιταχύνεται, γεγονός υποστηρικτικό των τιμών των εμπορευμάτων, αλλά και αυξημένης πιθανότητας ολοκλήρωσης της
πτωτικής τάσης της τιμής του πετρελαίου με συνέπεια την βάσιμη πιθανότητα αύξησης του πληθωρισμού στους
επόμενους μήνες, σε αντίθεση με τις προσδοκίες της αγοράς.
Η συνολική ομολογιακή έκθεση του αμοιβαίου περιορίστηκε ελαφρώς στο 44,5% περίπου, αλλά η σταθμισμένη διάρκεια,
όπως και o πιστωτικός κίνδυνος αυξήθηκαν λίγο με τη λήψη θέσεων κυρίως μέσω ETF's. Διατηρήθηκαν οι θέσεις σε
κρατικά ομόλογα της ευρωπαϊκής περιφέρειας, ενώ ανοίχτηκαν θέσεις σε χρέος αναδυόμενων αγορών, αλλά και
ομόλογα υψηλής απόδοσης. Οι τοποθετήσεις σε χρεόγραφα με αυξημένη ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων
μειώθηκαν και σε αυτό το πλαίσιο θέσεις σε αμερικανικά κρατικά, αλλά και επενδυτικής διαβάθμισης εταιρικά ομόλογα,
είναι πλέον μικρότερες. Τέλος, όσο αφορά στα ομόλογα, το χαρτοφυλάκιο διατήρησε τη θέση του σε τίτλους
κυμαινόμενου επιτοκίου και πληθωρισμού, μέσω ETF's. Όσο αφορά στη νομισματική έκθεση του αμοιβαίου, η θέση σε
δολάριο ΗΠΑ παραμένει πλήρως αντισταθμισμένη, ενώ η τοποθέτηση σε βρετανική λίρα παραμένει μη αντισταθμισμένη
καθώς η βρετανική οικονομία φαίνεται ότι σταθεροποιείται και προσαρμόζεται στη νέα εποχή πιθανώς εκτός της Ε.Ε..
Περί τα τέλη του τριμήνου οι θέσεις σε ρευστά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε 25% περίπου του ενεργητικού. Συνολικά το
αμοιβαίο υιοθέτησε μια λιγότερο αμυντική στρατηγική, σε τακτική βάση, συγκρινόμενη με το πρώτο τρίμηνο, αλλά
αρκετά αμυντικής στο σύνολό της ώστε να περιοριστεί ο καθοδικός κίνδυνος. Η διεθνής οικονομική ανάπτυξη και τα
εταιρικά κέρδη μπορεί να βρίσκονται σε σταθερή πορεία, αλλά οι αγορές βρίσκονται σε σημείο καμπής, καθώς οι
πολιτικές των Κεντρικών Τραπεζών, έρχονται για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο. Μια ενδεχόμενη στροφή των
νομισματικών πολιτικών, ύστερα από χρόνια φιλικής στάσης προς τις αγορές, είναι ικανή να στρέψει τους επενδυτές σε
επιλογές χαμηλότερου κινδύνου. Δεδομένου του εξαιρετικά υψηλού εφησυχασμού των επενδυτών και της πολύ χαμηλής
μεταβλητότητας, η μεταστροφή αυτή μπορεί να λάβει χώρα με πολύ απότομο τρόπο δικαιολογώντας μια πιο αμυντική
στάση σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.

http://www.eurobankam.gr/


Τυπική Απόκλιση 3,33% Σωρευτικές Αποδόσεις ανά Σειρά Μεριδίων

VaR 1,57%

Απόδοση στη λήξη (Yield Maturity) 1,54% Σειρές Μεριδίων Από Αρχή Έτους 1 έτος 3 έτη 5 έτη

Duration (έτη) 2,59 Prelium A -0,59% 1,86% 10,34% 24,29%

Prelium B -0,09% 2,90% 13,75% 30,53%

5,75%

3,40%

2,39%

2,29%

2,19%

2,14%

2,13%

2,03%

1,94%

1,92%

Επικοινωνία

  Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
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  Ή καλέστε το Europhone Banking  +30 210 95 55 000 or +30 801 111 1144

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

TD LUX  18/10-18/10 1.48% ING Bank N.V.

EUROBANK EQUITIES INVEST FIRM MARGIN USD

ISHARES CORE GBP CORP

OBRIGACOES DO TESOURO, 17/10/2022

ISHARES EURO INFL

OBRIGACOES DO TESOURO

(LF) TOTAL RETURN FUND 06 17

US TREASURY 30/11/2020

US TREASURY 31/01/2022 1.875%

T Dep  03/05-17/10 -.38% ING Bank N.V.

CASH IN USD (EUROBANK LUX)

Πορεία Α/ΚΣτατιστικοί Δείκτες

FUND OF FUNDS

Διάρθρωση Xaρτοφυλακίου

Ο υπολογισμός της Tυπικής Aπόκλισης έχει πραγματοποιηθεί με δεδομένα των τελευταίων
12 μηνών. Ο υπολογισμός του VaR έχει πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ιστορικής
προσομείωσης (historical simulation) χρησιμοποιώντας ως επίπεδο εμπιστοσύνης το 99%
και δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Τα επίπεδα του VaR αναφέρονται σε VaR
ενός μήνα.

Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις (%)

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥΜΕΤΟΧΙΚΑ

Κλαδική Κατανομή Μετοχικού Χ/Φ

ΜΙΚΤΑABSOLUTE RETURNΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Γεωγραφική Κατανομή Μετοχικού Χ/Φ

Ενέργεια 7,49%

Τράπεζες 6,34%

Χημικά 5,88%

Λογισμικό 5,67%

Μέταλλα & Ορυχεία 5,62%

Τηλεπικοινωνίες 5,10%

Υγεία & Προσωπική Υγιεινή 4,16%

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 3,57%

Τρόφιμα & Οικιακά είδη 3,15%

Διαδίκτυο 2,96%

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 2,96%

Φαρμακευτικός Κλάδος 2,87%

Κατασκευές & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 2,75%

Αναψυχή & Τουρισμός 2,73%

Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα & Όργανα 2,70%

Τεχνολογία & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 2,15%

Υπηρεσίες Υγείας 2,14%

Ασφάλειες 1,92%

Διανομή Τροφίμων & Ψιλικά Είδη 1,80%

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 1,77%

Λοιποί κλάδοι 26,26%

http://www.eurobankam.gr/
http://www.eurobank.gr/

