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Capital INVEST
Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές
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Το Capital Invest είναι ένα ασφαλιστικό unitlinked πρόγραμμα συνδεδεμένο με επενδύσεις,
που σας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε τις
ευκαιρίες στις παγκόσμιες αγορές, με επενδυτικές
επιλογές από τους πιο αξιόπιστους διεθνείς
οίκους. Λειτουργεί ως επενδυτικό προϊόν εφάπαξ
καταβολής, με ελάχιστο ποσό επένδυσης €2.000.
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Capital Invest:
Απογειώνει τις επιλογές σας!
Για την αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων σας, η
INTERAMERICAN σας προσφέρει σήμερα το Capital, το
οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Αποταμίευσης &
Επένδυσης.
Το Capital Invest έχει σχεδιαστεί με τα υψηλότερα ποιοτικά
κριτήρια και σας ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες.
Οι πιο αξιόπιστοι διεθνείς οίκοι, όπως η BlackRock, η JP
Morgan, η Pictet, η Pioneer, αλλά και οι ελληνικοί, όπως η
Eurobank, Πειραιώς και Alpha Trust βρίσκονται πλέον κοντά
σας, προσφέροντάς σας εξαιρετικά επενδυτικά προϊόντα για
να επιλέξετε. Με κορυφαίες επενδυτικές επιλογές, ποιοτικές
υπηρεσίες, άριστη ενημέρωση και ευελιξία, το Capital Invest
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πιο έμπειρων επενδυτών.
Το Capital Invest αποτελεί μια επιλογή εξαιρετικά υψηλού
επιπέδου. Είναι ένα μοναδικό “εργαλείο”, ένα αποτελεσματικό
μέσο, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους
οικονομικούς σας στόχους, όποιοι και αν είναι αυτοί.

Κάποιος κάθεται
σήμερα στη σκιά γιατί
φύτεψε ένα δέντρο
πολλά χρόνια πριν
Warren Buffet
Αμερικανός Επιχειρηματίας
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Capital Invest:
Συνδυάζει κορυφαίους διαχειριστές του κόσμου
Διαχειριστές εξωτερικού

• Αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο διαχειριστή του κόσμου.
• Η εταιρία ιδρύθηκε το 1988 με το όνομα Blackstone Financial
Management και μετονομάστηκε σε BlackRock το 1992.
• Σημαντικό σταθμό στην πορεία της αποτέλεσε η συγχώνευσή της
με την Merrill Lynch το 2006.
• Διαχειρίζεται κεφάλαια που φθάνουν τα 4,6 τρισ. ευρώ (στοιχεία
31.12.2015).
• Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου της εταιρίας αφορά μετοχικά και ομολογιακά Α/Κ.
• Η εταιρία έχει έδρα τη Νέα Υόρκη, απασχολεί πάνω από 12.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο και διατηρεί παρουσία σε 30 χώρες.

• Από το 2000 ανήκει στον Ιταλικό Τραπεζικό Όμιλο Unicredit, ενώ
δραστηριοποιείται στον επενδυτικό χώρο από το 1928.
• Σήμερα διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 224 δισ. ευρώ και έχει παρουσία σε 28 χώρες στον κόσμο (στοιχεία 31.12.2015).
• Απασχολεί 2.090 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 360 είναι εξειδικευμένα στελέχη επενδύσεων.
• Στο χαρτοφυλάκιό της διαθέτει Αμοιβαία Κεφάλαια, Συνταξιοδοτικά Προγράμματα, Στρατηγικές Θεσμικών Επενδυτών.
• Τα περισσότερα εκ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με έδρα το Λουξεμβούργο έχουν αξιολόγηση τεσσάρων αστέρων από τη
Morningstar®.

Διαχειριστές Ελλάδας

• Με ιστορία που ξεκινά το 1987, αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο διαχειριστή εκτός συστημικών τραπεζών.

• Ιδρύθηκε το 1999 και αποτελεί 100% θυγατρική του διευρυμένου
ομίλου της EUROBANK.

• Επί σειρά ετών λαμβάνει την ανώτατη αξιολόγηση των πέντε
αστέρων από τη Morningstar® για τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδος, με
πολυετές ιστορικό αποδόσεων.

• Από το 2004 έχει αναλάβει τη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
INTERAMERICAN.

• Μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, διαχειρίζεται συνολικά, 167 εκ.
ευρώ (στοιχεία 31.12.2015).
• Προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε θεσμικούς επενδυτές,
είτε με τη μορφή εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων, είτε με τη
μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως το Τ.Ε.Α. INTERAMERICAN
Global Balanced Fund of Funds.

• Διαχειρίζεται 66 Αμοιβαία Κεφάλαια ύψους €3,35 δισ., κατέχοντας
ηγετική θέση στην Ελλάδα (στοιχεία 31.12.2015).
• Ίδρυσε, το 2006, τη EUROBANK EFG Fund Management Company
(Lux) S.A. στο Λουξεμβούργο, με καινοτόμα Αμοιβαία Κεφάλαια.
• Τα Αμοιβαία Κεφάλαιά της έχουν λάβει πολλές ανώτατες διακρίσεις
από τη Morningstar®.
• Έχει ως θεσμικούς πελάτες ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές
εταιρίες, ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
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• Έχει επενδυτική παρουσία από το 1865.

• Ένας από τους παλαιότερους διαχειριστές κεφαλαίων του κόσμου.

• Αποτελεί μέρος του παγκόσμιου ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών JP Morgan Chase & Co.

• Ιδρύθηκε το 1805 στην Ελβετία και είναι μια ανεξάρτητη, μη εισηγμένη επενδυτική τράπεζα.

• Μια από τις κορυφαίες εταιρίες του κόσμου με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 1,56 τρισ. ευρώ (στοιχεία 31.12.2015).

• Σήμερα διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 139 δισ. ευρώ (στοιχεία
31.12.2015).

• Έχει μια μοναδική δομή με 942 εξειδικευμένα επενδυτικά στελέχη, τα οποία εδρεύουν σε Λονδίνο, Χονγκ Κονγκ, Νέα Υόρκη και
Κολόμπους.

• Εξειδικεύεται ιδιαίτερα σε θεματικά Αμοιβαία Κεφάλαια.

• Καλύπτει όλες τις κατηγορίες επένδυσης σε όλες τις αγορές παγκοσμίως.

• Το 2008, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής
κρίσης, αποτέλεσε την πρώτη εταιρία σε καθαρές εισροές κεφαλαίων στην Ευρώπη.

• Εμφανίζει τις μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων στις μετοχικές
επενδύσεις.

• Ιδρύθηκε το 2006 και ανήκει στον Όμιλο ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
• Διαχειρίζεται 22 Αμοιβαία Κεφάλαια με συνολικό ενεργητικό €435 εκ.
(στοιχεία 31.12.2015).
• Τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται προσφέρουν τη δυνατότητα επένδυσης στο σύνολο των κεφαλαιαγορών.
• Αποτελεί εταιρία με διαφάνεια, διεθνή εμπειρία και προηγμένη τεχνογνωσία.
• Έχει ως θεσμικούς επενδυτές ασφαλιστικά ταμεία, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου καθώς και ασφαλιστικές εταιρίες.

• Διακρίνεται για την εξαιρετική της ποιότητα και τους πολύ υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας.

Συνολικά οι διαχειριστές
του Capital INVEST
διαχειρίζονται κεφάλαια
ύψους πάνω από 6,5 τρισ.
ευρώ παγκοσμίως (σχεδόν
35 φορές το ελληνικό
Α.Ε.Π.)!
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Επιλέξτε το χαρτοφυλάκιο
που ταιριάζει στο επενδυτικό σας προφίλ
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής των αναγκών σας και προσδιορισμού των στόχων σας, το επενδυτικό σας
προφίλ αντιστοιχίζεται με το χαρτοφυλάκιο του Capital που ταιριάζει καλύτερα με το προφίλ και τις ανάγκες σας.

Τα 4 ενδεικτικά χαρτοφυλάκια
του Capital

Ενδεικτικά Χαρτοφυλάκια
Επενδυτικού Προφίλ

Αποταμιευτικό Χαρτοφυλάκιο
Σχεδιασμένο για τους αποταμιευτές, oι οποίοι είναι ιδιαίτερα συντηρητικοί και
δεν επιθυμούν να έχουν απώλειες κεφαλαίου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
Μέσω του χαρτοφυλακίου αυτού επιδιώκουν την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων
από τις κλασικές τραπεζικές τοποθετήσεις, όπως προθεσμιακές καταθέσεις,
έχοντας ταυτόχρονα άμεση ρευστότητα. Για το σκοπό αυτό ένα μικρό μέρος του
χαρτοφυλακίου τους (20%) επενδύεται και σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

20%

80%
Μέση ετήσια απόδοση 3,9%

Συντηρητικό χαρτοφυλάκιο
Έχει σχεδιαστεί για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο χρόνο επένδυσης, οι οποίοι
αναλαμβάνοντας λίγο υψηλότερο ρίσκο, μέσω της τοποθέτησης μικρού μέρους
των χρημάτων τους σε ομολογιακά (10%) και μετοχικά (20%) αμοιβαία κεφάλαια,
επιθυμούν να πετύχουν υψηλότερες αποδόσεις για το κεφάλαιό τους. Με τον τρόπο
αυτό προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τη σχέση επενδυτικού κινδύνου – απόδοσης,
αποδεχόμενοι μικρές διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα.

10%
20%

70%
Μέση ετήσια απόδοση 4,8%

Ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο
Είναι σχεδιασμένο για επενδυτές, οι οποίοι επιδιώκουν την επίτευξη σχετικά υψηλών
αποδόσεων για το κεφάλαιό τους μακροπρόθεσμα, επενδύοντας σε ένα απόλυτα
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεσαίου ρίσκου. Οι τοποθετήσεις του περιλαμβάνουν
σε ίδιο ποσοστό (1/3) αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων, ομολογιακά και μετοχικά, με
στόχο αφενός την ισορροπημένη διασπορά, αφετέρου την αξιοποίηση των ευκαιριών
σε κάθε κατηγορία επένδυσης σε βάθος χρόνου.

33%

34%

33%
Μέση ετήσια απόδοση 5,9%

Επιθετικό χαρτοφυλάκιο
Το Επιθετικό Χαρτοφυλάκιο αφορά επενδυτές οι οποίοι συνδυάζουν επενδυτική
εμπειρία, αποδοχή υψηλού κινδύνου, επιθυμία επίτευξης πολύ υψηλών αποδόσεων και
μακροχρόνιο ορίζοντα. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του (70%) βρίσκεται σε
μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Μέσω του χαρτοφυλακίου αυτού ένας επενδυτής έχει τη
δυνατότητα να αξιοποιήσει επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε διάφορες
μετοχικές αγορές του κόσμου, αποδεχόμενος παράλληλα υψηλή διακύμανση για το
κεφάλαιό του.

20%

10%

70%
Μέση ετήσια απόδοση 8%
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Κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων είναι ιδανική επιλογή για επενδύσεις χαμηλού ρίσκου ή βραχυπρόθεσμου ορίζοντα, επιδιώκοντας την
επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων σε σύγκριση με τους λογαριασμούς καταθέσεων, με μηδαμινό επενδυτικό κίνδυνο.

 Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια
Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων από τις παραδοσιακές τοποθετήσεις στο
χώρο των επιτοκίων, με σχετικά ελεγχόμενο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.

 Μικτά & Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια
Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν τη δυνατότητα επίτευξης υψηλών αποδόσεων σε βάθος χρόνου, με ταυτόχρονη μείωση του
επενδυτικού κινδύνου σε σχέση με τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια. Επίσης, πετυχαίνουν ικανοποιητική διασπορά με μία τοποθέτηση. Τα
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι κατάλληλα για επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν
την απόδοση των χρημάτων τους, μέσω των υπεραξιών και των μερισματικών αποδόσεων και να αναλάβουν αντίστοιχα υψηλό
επενδυτικό κίνδυνο.

Σύγκριση μέσων ετησίων αποδόσεων
$1 επενδεδυμένο σε Μετοχές, Ομόλογα και Καταθέσεις από το 1928 έως το 2015

$2.941 ΜΕΤΟΧΕΣ
MEA: 9,5%
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Σημειώσεις:
• Πηγή: A. Damodaran, Professor of Finance, New York University Stern School of Business, http://people.stern.nyu.edu/adamodar/
Καταθέσεις: 3 month US Treasury Bill. ΟΜΟΛΟΓΑ: 10 year Treasury Bond icluding coupon and price appreciation. ΜΕΤΟΧΕΣ: S&P 500
• MEA=Mέση Ετήσια Απόδοση
• Λογαριθμική κλίμακα
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Ο χάρτης επενδυτικών επιλογών του Capital invest
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ
• INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

ΕΛΛΑΔΑ
• INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό
• Alpha Trust Eurostar Μικτό

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
• INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve
• Alpha Trust Euro Money Market Fund - Short Term
• Pioneer Funds - Euro Liquidity

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
• INTERAMERICAN (LF) FoF – Balanced Blend Global
• INTERAMERICAN (LF) FoF – Tactical Allocation
• Alpha Trust Eclectic Fund of Funds – Balanced
• Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ
• INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό
Εσωτερικού
• Alpha Trust Ομολογιών Εσωτερικού
• Πειραιώς Ομολόγων Εσωτερικού

ΕΛΛΑΔΑ
• INTERAMERICAN Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετ.
Εσωτ.
• INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού
• Alpha Trust Hellenic Equity Fund
• Alpha Trust New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού
• Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού
• Πειραιώς Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετ. Εσωτερικού

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
• INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό
• Alpha Trust Strategic Bond Fund
• Πειραιώς Total Return Fund of Funds
• BGF Euro Bond Fund
• JPM Global High Yield Bond
• Pictet-Global Emerging Debt
• Pictet-Global Bonds
• Pioneer Funds - Euro Bond
• Pioneer Funds - Strategic Income

Διαχειριστές εξωτερικού:

BlackRock, JPMorgan, Pictet
και Pioneer
Διαχειριστές Ελλάδας:

Eurobank Asset Management,
Πειραιώς Asset Management
και AlphaTrust

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
• INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετ. Εξωτ.
• INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού
• INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe
• INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities
• INTERAMERICAN (LF) FoF – Real Estate
• INTERAMERICAN (LF) FoF – Global Emerging Markets
• S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό
• Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού
• Πειραιώς US Μετοχικό Εξωτερικού
• Πειραιώς China Growth Μετοχικό Εξωτερικού
• Πειραιώς Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού
• BGF Asian Dragon Fund
• BGF Emerging Markets Fund
• BGF European Focus Fund
• BGF US Basic Value Fund
• JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
• JPMorgan Funds - Global Focus Fund
• JPMorgan Funds - JPM Global Healthcare
• JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund
• Pictet-Digital Communication
• Pictet-Global Megatrend Selection
• Pictet-Japanese Equity Opportunities
• Pioneer Funds - Top European Players
• Pioneer Funds - U.S. Research
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Tο Capital Invest σας προσφέρει
μοναδικά πλεονεκτήματα

London

1. Πρόσβαση σε οποιαδήποτε αγορά του κόσμου, με τη δυνατότητα να
εκμεταλλεύεστε τις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται.*

2. Επιλογή αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται κορυφαίοι
επαγγελματίες του κόσμου, όπως η BlackRock, η JP Morgan, η Pictet και
η Pioneer, αλλά και της Ελλάδας, όπως η Eurobank, η Πειραιώς και η
Alpha Trust.

3. Ελεύθερη επιλογή αμοιβαίων κεφαλαίων για έμπειρους επενδυτές.

paris

4. Δυνατότητα επιλογής «έτοιμων χαρτοφυλακίων» - Fund of Funds, με
ιδιαίτερες τεχνικές ενεργούς διαχείρισης από τους επενδυτικούς οίκους.

5. Διασπορά επενδύσεων τόσο σε επίπεδο κατηγοριών επένδυσης
(διαθέσιμα, ομόλογα ή μετοχές), όσο και σε γεωγραφικό επίπεδο.

6. Αυτόματη αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου (rebalancing) ανά τρίμηνο.
7. Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικής πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή.
8. Άμεση ρευστότητα της επένδυσής σας μετά από τρεις (3) μήνες.
9. Ελάχιστο ποσό επένδυσης €2.000, με δυνατότητα έκτακτων καταβολών
οποιαδήποτε στιγμή.

new york

10. Υψηλό ποσοστό επένδυσης με ιδιαίτερα χαμηλές χρεώσεις.

*Η επένδυση σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ), εφόσον
περιλαμβάνει μεταφορές κεφαλαίων εκτός Ελλάδας, υπόκειται στους
περιορισμούς για την ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων,
όπως ισχύουν κάθε φορά.

tokYo
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Με τo Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης Capital, η διαδικασία αποταμίευσης
και επένδυσης είναι απλή και κατανοητή. Ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος θα
σας βοηθήσει να προσδιορίσετε με ακρίβεια τους στόχους σας, να καταγράψετε
τις ανάγκες σας, και να προχωρήσετε στη δημιουργία του χαρτοφυλακίου που
ταιριάζει στο δικό σας επενδυτικό προφίλ.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής πρέπει να είναι
πιστοποιημένος από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο ασφαλιστικός σύμβουλός σας
είναι υποχρεωμένος να σας παραδώσει, είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή,
το ειδικό έντυπο «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ», το οποίο επιβεβαιώνει την
ταυτότητά του, τη σχέση του με ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς και θέματα
πιστοποίησής του.
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Είμαστε κοντά σας με κάθε τρόπο!

Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών:
Τηλ.: 210 946 2000, Fax: 210 946 1008
Επισκεφτείτε μας στο:
www.interamerican.gr
Βρείτε μας στα Social Media:
Facebook.com/interamerican
Twitter.com/interamericangr
Youtube.com/interamericangr
LinkedIn.com/company/interamerican
Υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας:
1010 Τηλεφωνική Γραμμή Υγείας
1158 Οδική Βοήθεια
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Συζητήστε από κοντά με το συνεργάτη μας

