
 1/2                                PIMCO Global Core Asset Allocation Fund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Στόχος Στόχος του αµοιβαίου κεφαλαίου είναι η µεγιστοποίηση της 
συνολικής απόδοσης της επένδυσής σας µέσω της τακτικής διαχείρισης 
της έκθεσής του σε ένα ευρύ φάσµα στοιχείων ενεργητικού από 
ολόκληρο τον κόσµο, βάσει των αρχών συνετής διαχείρισης των 
επενδύσεων.  
Επενδυτική Πολιτική Το αµοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη 
αυτού του στόχου επενδύοντας σε ένα ευρύ φάσµα στοιχείων 
ενεργητικού από όλο τον κόσµο. Το αµοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί µια 
ευέλικτη προσέγγιση στην κατανοµή ενεργητικού βάσει της εξέτασης 
διάφορων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων από τον σύµβουλο 
επενδύσεων σχετικά µε τις παγκόσµιες οικονοµίες και τις προσδοκίες 
ανάπτυξης διάφορων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και 
κατηγοριών ενεργητικού. 
Το αµοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει σε εταιρικά µερίδια, σε τίτλους 
σταθερού εισοδήµατος (ήτοι δάνεια που καταβάλλουν σταθερό ή 
κυµαινόµενο επιτόκιο) οι οποίοι εκδίδονται από εταιρείες ή κυβερνήσεις, 
σε αµοιβαία κεφάλαια συλλογικών επενδύσεων (τη διαχείριση των 
οποίων µπορεί να έχει αναλάβει η PIMCO ή ανεξάρτητοι διαχειριστές) 
και σε µετρητά. 
Το αµοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει συνήθως το 20% έως 80% του 
καθαρού ενεργητικού του σε µετοχές εταιρειών ή συναφείς τίτλους, οι 
οποίοι µπορεί να περιλαµβάνουν επενδύσεις σε άλλους οργανισµούς 
συλλογικών επενδύσεων που επενδύουν πρωτίστως σε αυτά τα είδη 
τίτλων. 
Το αµοιβαίο κεφάλαιο δύναται να πραγµατοποιεί σηµαντικές επενδύσεις 
σε αναδυόµενες αγορές, οι οποίες σε επενδυτικούς όρους είναι οι 
αγορές των οποίων οι οικονοµίες βρίσκονται ακόµη σε φάση ανάπτυξης. 
Το αµοιβαίο κεφάλαιο µπορεί να επενδύει έως το 25% του συνολικού 
ενεργητικού του σε µέσα σχετιζόµενα µε εµπορεύµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων και παραγώγων που βασίζονται σε δείκτες 
εµπορευµάτων, οµολόγων που συνδέονται µε δείκτες εµπορευµάτων και 
διαπραγµατευόµενα αµοιβαία κεφάλαια. Το αµοιβαίο κεφάλαιο µπορεί 
να αποκτά έκθεση σε ακίνητα επενδύοντας σε µέσα σχετιζόµενα µε 

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά µε αυτό το αµοιβαίο 
κεφάλαιο. ∆εν αποτελεί διαφηµιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόµο, προκειµένου να σας 
βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο. Σας 
συµβουλεύουµε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των 
πραγµάτων.   

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund  
ένα επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο της PIMCO Funds: Global Investors Series plc 
Η PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, µέλος της Allianz, διαχειρίζεται αυτό 
το αµοιβαίο κεφάλαιο. 
  

Στόχοι και επενδυτική πολιτική  

 

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης  

1 2 3 4 5 6 7 

< Χαµηλότερος κίνδυνος  Υψηλότερος κίνδυνος > 
Τυπικά χαµηλότερες αποδόσεις  Τυπικά υψηλότερες αποδόσεις 
 
Ο ανωτέρω δείκτης δεν αποτελεί µέτρο κινδύνου για την απώλεια 
κεφαλαίου, αλλά για τις διακυµάνσεις στην τιµή του αµοιβαίου κεφαλαίου 
διαχρονικά.  
• Βασίζεται σε ιστορικά δεδοµένα και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να µην 

αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για το µέλλον. 
• ∆εν παρέχονται εγγυήσεις για την υποδεικνυόµενη κατηγορία κινδύνου 

και ενδέχεται να µεταβληθεί εν καιρώ. 
• Ο δείκτης έχει σχεδιαστεί προκειµένου να βοηθήσει τους επενδυτές να 

κατανοήσουν τις αβεβαιότητες που αφορούν τόσο την απώλεια όσο 
και την αύξηση κεφαλαίου που ενδέχεται να επηρεάσουν την 
επένδυσή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η κατώτατη κατηγορία δεν 
συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. 

• Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στη µεταβλητότητα των επιδόσεων του 
αµοιβαίου κεφαλαίου στο διάστηµα των τελευταίων 5 ετών. Στις 
περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιµο το 5 ετές ιστορικό επιδόσεων, τα 
δεδοµένα συµπληρώνονται από δεδοµένα αναφοράς ή προσοµοίωση 
ιστορικών δεδοµένων, ανάλογα µε την περίπτωση. 

• Το αµοιβαίο κεφάλαιο δεν παρέχει στους επενδυτές του οποιαδήποτε 
εγγύηση σχετικά µε την απόδοση ή τα χρηµατικά ποσά που έχουν 
επενδυθεί σε αυτό. 

Επιπρόσθετα του κινδύνου που καταγράφεται από τον δείκτη, η 
συνολική αξία του αµοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να επηρεαστεί 
σηµαντικά από τα εξής:  
Κίνδυνος εµπορευµάτων Η αξία των επενδύσεων που σχετίζονται µε 
εµπορεύµατα ενδέχεται να διακυµαίνεται σηµαντικά λόγω των 
µεταβολών στην προσφορά και στη ζήτηση ή/και λόγω πολιτικών, 
οικονοµικών ή χρηµατοπιστωτικών γεγονότων. 
Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος αθέτησης πληρωµών Η 
κατάπτωση της οικονοµικής ευρωστίας ενός εκδότη τίτλων σταθερού 
εισοδήµατος µπορεί να οδηγήσει σε αδυναµία ή απροθυµία 
αποπληρωµής ενός δανείου ή τήρησης µιας συµβατικής υποχρέωσης. 

Αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την πτώση ή την απώλεια της 
αξίας των οµολόγων του. Τα αµοιβαία κεφάλαια µε υψηλή έκθεση σε 
τίτλους µη επενδυτικού βαθµού είναι περισσότερο εκτεθειµένα στον εν 
λόγω κίνδυνο. 
Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Οι µεταβολές στις συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες ενδέχεται να προκαλέσουν τη µείωση ή την αύξηση της αξίας 
των επενδύσεων. 
Κίνδυνος παραγώγων και κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου Η χρήση 
ορισµένων παραγώγων ενδέχεται να οδηγήσει το αµοιβαίο κεφάλαιο 
σε µεγαλύτερη έκθεση ή σε έκθεση χαρακτηριζόµενη από µεγαλύτερη 
αστάθεια στα υποκείµενα στοιχεία ενεργητικού, καθώς και σε αυξηµένη 
έκθεση στον κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου. Αυτό µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα να σηµειώσει το αµοιβαίο κεφάλαιο µεγαλύτερα κέρδη ή 
ζηµίες που συνδέονται µε τις κινήσεις της αγοράς ή έχουν σχέση µε 
τον κίνδυνο αδυναµίας του αντισυµβαλλόµενου να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του. 
Κίνδυνος αναδυόµενων αγορών Οι αναδυόµενες αγορές, ιδιαίτερα 
οι αγορές νέων συνόρων (frontier markets), ενέχουν γενικά µεγαλύτερο 
πολιτικό κίνδυνο, νοµικό κίνδυνο, κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου, καθώς 
και λειτουργικό κίνδυνο. Οι επενδύσεις σε αυτές τις αγορές ενδέχεται 
να εκθέσουν το αµοιβαίο κεφάλαιο σε µεγαλύτερα κέρδη ή ζηµίες. 
Κίνδυνος µετοχών Η αξία των µετοχών ή των τίτλων που σχετίζονται 
µε µετοχές ενδέχεται να επηρεάζεται από τις κινήσεις των 
χρηµατιστηρίων. Στους παράγοντες που οφείλονται οι διακυµάνσεις 
των τιµών περιλαµβάνονται οικονοµικοί και πολιτικοί παράγοντες, 
καθώς και παράγοντες που άπτονται συγκεκριµένων κλάδων ή 
εταιρειών. 
Κίνδυνος επιτοκίου Οι µεταβολές των επιτοκίων οδηγούν συνήθως 
τις αξίες των οµολόγων και των λοιπών χρεωστικών µέσων προς την 
αντίθετη κατεύθυνση (π.χ. µια άνοδος των επιτοκίων συνήθως οδηγεί 
τις τιµές των οµολόγων σε πτώση). 
Κίνδυνος ρευστότητας Οι δυσχερείς συνθήκες στην αγορά ενδέχεται 
να δηµιουργήσουν δυσκολίες στην πώληση ορισµένων τίτλων κατά τον 
επιθυµητό χρόνο και στην επιθυµητή τιµή. 
Κίνδυνος υποκείµενου αµοιβαίου κεφαλαίου Καθώς τα υποκείµενα 
αµοιβαία κεφάλαια στα οποία δύναται να επενδύει το αµοιβαίο 
κεφάλαιο ενδέχεται να αποτιµώνται µε διαφορετικό τρόπο, υπάρχει ο 
κίνδυνος οι εν λόγω αποτιµήσεις να διαφέρουν, οδηγώντας το αµοιβαίο 
κεφάλαιο σε ανακριβή αποτίµηση και απόδοση. 
 
 
 
 
 
 

ακίνητη περιουσία, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών εισηγµένων 
εταιρειών, εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα ή παραγώγων που 
βασίζονται σε δείκτες που έχουν σχέση µε ακίνητα. 
 
Το αµοιβαίο κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε χρηµατοπιστωτικά 
παράγωγα (όπως συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώµατα 
προαίρεσης και συµφωνίες ανταλλαγής) για την αντιστάθµιση 
κινδύνων ή/και στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής του. Η 
απόδοση των χρηµατοπιστωτικών παραγώγων συνδέεται µε τις 
διακυµάνσεις των υποκείµενων στοιχείων ενεργητικού.  
Τα στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται από το αµοιβαίο κεφάλαιο 
µπορούν να εκφράζονται σε ένα ευρύ φάσµα νοµισµάτων. Ο 
σύµβουλος επενδύσεων µπορεί να χρησιµοποιεί µέσα 
συναλλάγµατος και συναφή χρηµατοπιστωτικά παράγωγα για την 
αντιστάθµιση ή την εφαρµογή θέσεων σε νοµίσµατα. 
 
Για πλήρεις λεπτοµέρειες σχετικά µε τους επενδυτικούς στόχους 
και τις επενδυτικές πολιτικές, ανατρέξατε στο ενηµερωτικό 
δελτίο του αµοιβαίου κεφαλαίου. 
Πολιτική διανοµής Αυτή η κατηγορία µεριδίων δεν καταβάλλει 
µερίσµατα. Το εισόδηµα που παράγεται από τις επενδύσεις θα 
επανεπενδύεται. 
Αντιστάθµιση συναλλαγµατικού κινδύνου της κατηγορίας 
µεριδίων Αυτή η κατηγορία µεριδίων επιδιώκει τον περιορισµό του 
συναλλαγµατικού κινδύνου των µεριδιούχων µέσω της µείωσης των 
επιπτώσεων από τις διακυµάνσεις της συναλλαγµατικής ισοτιµίας 
µεταξύ του νοµίσµατος της κατηγορίας µεριδίων και κάθε µη ενεργής 
συναλλαγµατικής έκθεσης του αµοιβαίου κεφαλαίου. 
Ηµέρα διαπραγµάτευσης Μπορείτε να αγοράζετε και να πωλείτε 
µερίδια κατά τις περισσότερες εργάσιµες ηµέρες στο ∆ουβλίνο και οι 
ηµέρες που αποτελούν εξαίρεση περιγράφονται αναλυτικότερα στο 
Ηµερολόγιο Αργιών του αµοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο παρέχεται 
από τον Κεντρικό ∆ιαχειριστή. 
 
  

ISIN: IE00B4YYY703 

Κατηγορία µεριδίων: E Class EUR (Hedged) Accumulation 
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∆εν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα 
για το σχηµατισµό µίας χρήσιµης 

ένδειξης σε σχέση µε τις προηγούµενες 
επιδόσεις της κατηγορίας µεριδίων 

 
 

 

 

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή µετά την επένδυσή σας   

Επιβάρυνση εισόδου  5,00%  

Επιβάρυνση εξόδου  Καµία  

Αυτό είναι το µέγιστο ποσό που ενδέχεται να αφαιρεθεί από το χρήµατά σας 
προτού επενδυθεί/ προτού καταβληθούν τα κέρδη από την επένδυσή σας.  

Οι επιβαρύνσεις θα αφαιρούνται από το αµοιβαίο κεφάλαιο κατά τη 
διάρκεια του έτους  

Τρέχουσες επιβαρύνσεις  2,15%  

Οι επιβαρύνσεις θα αφαιρούνται από το αµοιβαίο κεφάλαιο κάτω από 
συγκεκριµένες συνθήκες  

Αµοιβή επίδοσης  Καµία  

 

Οι εµφανιζόµενες επιβαρύνσεις εισόδου είναι τα µέγιστα
αριθµητικά στοιχεία. Σε µερικές περιπτώσεις ενδέχεται να 
πληρώσετε λιγότερα – ενηµερωθείτε σχετικά από τον 
χρηµατοοικονοµικό σας σύµβουλο. 
Τα αριθµητικά στοιχεία των τρεχουσών επιβαρύνσεων 
βασίζονται στα έξοδα για το έτος που τελειώνει το 2018. Αυτά 
τα αριθµητικά στοιχεία ενδέχεται να ποικίλλουν από έτος σε 
έτος. ∆εν συµπεριλαµβάνουν τα έξοδα συναλλαγών 
χαρτοφυλακίου, εκτός από την επιβάρυνση εισόδου/εξόδου 
που καταβάλλει το αµοιβαίο κεφάλαιο κατά την αγορά ή την 
πώληση µονάδων σε άλλον οργανισµό συλλογικών 
επενδύσεων. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις 
επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα του ενηµερωτικού 
δελτίου µε τίτλο «Αµοιβές και Έξοδα», το οποίο 
διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.europe.pimco-funds.com. 
 
 
 
 

Προηγούµενες επιδόσεις  

• Οι προηγούµενες επιδόσεις δεν αποτελούν δείκτη για τις 
µελλοντικές αποδόσεις. 

 

• Οι προηγούµενες επιδόσεις δε λαµβάνουν υπόψη 
οποιαδήποτε επιβάρυνση εισόδου, εξόδου ή µετατροπής, 
ωστόσο, λαµβάνουν υπόψη την τρέχουσα επιβάρυνση, 
όπως αναφέρεται στην ενότητα Επιβαρύνσεις. 

 

• Οι επιδόσεις αυτής της κατηγορίας υπολογίζονται σε Ευρώ. 

 

• Η έναρξη λειτουργίας του αµοιβαίου κεφαλαίου έγινε στις 
Απρίλιο του 2009. Η κατηγορία αυτή ξεκίνησε να εκδίδει 
µερίδια τον Ιούνιο του 2009. 

 

 

 

Επιβαρύνσεις  

Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλετε χρησιµοποιούνται για την πληρωµή των εξόδων λειτουργίας του αµοιβαίου κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένων 
των εξόδων προώθησης και διανοµής αυτού. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις µειώνουν τη δυνητική αύξηση της επένδυσής σας.   

Αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και υπόκειται σε έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Η PIMCO 
Global Advisors (Ireland) Limited έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και υπόκειται σε έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Οι 

παρούσες Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς κατά τις 13/09/2019.  

Πρακτικές πληροφορίες  
Θεµατοφύλακας State Street Custodial Services (Ireland) 
Limited. 

Ενηµερωτικό δελτίο και άλλες πληροφορίες Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε το αµοιβαίο κεφάλαιο ή άλλες κατηγορίες 
µεριδίων ή άλλα επιµέρους αµοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας, 
συµπεριλαµβανοµένου του ενηµερωτικού δελτίου, της πλέον 
πρόσφατης ετήσιας έκθεσης και των µεταγενέστερων εξαµηνιαίων 
εκθέσεων της Εταιρείας, διατίθενται από τον ∆ιαχειριστή, καθώς 
και οι πρόσφατες τιµές µεριδίων. Τα έγγραφα είναι διαθέσιµα σε 
τοπικές γλώσσες και διατίθενται δωρεάν κατόπιν αίτησης. 
Αναλυτικά στοιχεία για την πολιτική αµοιβών της PIMCO Global 
Advisors (Ireland) Limited δηµοσιεύονται στο www.pimco.com 
ενώ και έντυπο αντίγραφο της πολιτικής διατίθεται χωρίς χρέωση 
κατόπιν αιτήµατος.  

Τιµές µεριδίων/ΚΑΕ Οι τιµές µεριδίων και άλλες πληροφορίες 
διατίθενται στη διεύθυνση www.europe.pimco-funds.com.  

Φορολογική µεταχείριση Η φορολογική νοµοθεσία στη 
∆ηµοκρατία της Ιρλανδίας ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην 
προσωπική φορολογική κατάσταση του µεριδιούχου. Συνιστάται 
να ζητήσετε επαγγελµατική συµβουλευτική υποστήριξη σχετικά µε 
τη φορολογική µεταχείριση της επένδυσης στο αµοιβαίο κεφάλαιο.  

 

Υπεύθυνος πληροφόρησης Η Εταιρεία µπορεί να υπέχει ευθύνη 
µόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι 
παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά µέρη του 
ενηµερωτικού δελτίου.  

Μετατροπή Οι επενδυτές δύνανται να προβαίνουν σε µετατροπές 
µεριδίων από διάφορα αµοιβαία κεφάλαια της PIMCO Funds: Global 
Investors Series plc. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
ενηµερωτικό δελτίο ή επικοινωνήστε µε τον χρηµατοοικονοµικό σας 
σύµβουλο. 

ΟΣΕΚΑ τύπου «Οµπρέλα» Αυτό το έγγραφο περιγράφει µια 
κατηγορία µεριδίων ενός επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου της 
Εταιρείας, ενώ το ενηµερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις 
συντάσσονται για ολόκληρη την Εταιρεία. Πραγµατοποιείται 
διαχωρισµός των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού για κάθε 
επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ιρλανδικής νοµοθεσίας. Ωστόσο, οι συγκεκριµένες διατάξεις δεν έχουν 
δοκιµαστεί σε άλλες δικαιοδοσίες.  
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