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Σωρευτικές ΑποδόσειςΣωρευτικές Αποδόσεις

  Αμοιβ .Αμοιβ .
Κεφαλ. %Κεφαλ. %

IndiceIndice
Com para t i f  1Com para t i f  1

YTD (αρχή έτους ως
σήμερα) -1,47% -0,26%
1 Έτος -1,47% -0,26%
3 Έτη -4,44% -0,60%
5 Έτη -5,49% 0,21%
10 Έτη 2,21% 8,43%

Ανάλυση ΧαρτοφυλακίουΑνάλυση Χαρτοφυλακίου
Συνολικός Αριθμός Συμμετοχών 7
10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις 11,66%

ΚΑΕ στο Τέλος Μήνα
ημερομηνία ΚΑΕ
Ενεργητικό
Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ημερομηνία έναρξης της κατηγορίας Μεριδίων

Κατηγορία Morningstar ™

Δείκτης Αναφοράς

Βασικά ΣτοιχείαΒασικά Στοιχεία

6,02 EUR6,02 EUR
31/12/201831/12/2018
569,41 EUR569,41 EUR
27/06/200027/06/2000

18/12/200018/12/2000
EUR ULTRA SHORT-TERMEUR ULTRA SHORT-TERM

BONDBOND
100.0% BANCA D'ITALIA LORDO100.0% BANCA D'ITALIA LORDO

BOTBOT

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
  Αμ. Κεφ. %Αμ. Κεφ. %

ITALIAN REPUBLIC 0.0% (01/02/19) 9,12%
FRANCE 0.7% (25/07/30) 2,54%

Κυλιόμενες αποδόσεις 12 μηνώνΚυλιόμενες αποδόσεις 12 μηνών

ΔιάρκειαΔιάρκεια Αμοιβ .Αμοιβ .
Κεφαλ. %Κεφαλ. %

IndiceIndice
Com para t i f  1Com para t i f  1

31/12/2017 31/12/2018 -1,47% -0,26%
31/12/2016 31/12/2017 -1,77% -0,28%
31/12/2015 31/12/2016 -1,27% -0,06%
31/12/2014 31/12/2015 -0,47% 0,17%
31/12/2013 31/12/2014 -0,63% 0,64%

Κώδικας Bloomberg

Πρόσθετα στοιχεία αναγνώρισηςΠρόσθετα στοιχεία αναγνώρισης

PIOESTA LXPIOESTA LX
Έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνοΈκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο

  Αμ. Κεφ. %Αμ. Κεφ. %
Ευρώ 100,43%
Ελβετικό φράγκο 0,16%
Νέα Λίρα Τουρκίας 0,13%
Κορώνα Σουηδίας 0,13%
Δολάριο Αυστραλίας 0,10%
Γιεν 0,10%
Κορώνα Νορβηγίας 0,02%
Δολάριο Σιγκαπούρης 0%
Ζλότι 0%
Λοιπά -1,08%

▴ Αυτό το Υπο-Κεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα. Η έκθεση
σε παράγωγα δεν απεικονίζεται σε ανάλυση χαρτοφυλακίου
στο παρόν έγγραφο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Ετήσιες ΑποδόσειςΕτήσιες Αποδόσεις
  Αμοιβ . Κεφαλ. %Αμοιβ . Κεφαλ. % Indice Com para t i f  1Indice Com para t i f  1

2018 -1,47% -0,26%
2017 -1,77% -0,28%
2016 -1,27% -0,06%
2015 -0,47% 0,17%
2014 -0,63% 0,64%

Τρέχουσες επιβαρύνσεις
Τρέχουσες επιβαρύνσεις
Επιβάρυνση εισόδου

Προμήθειες και  ΈξοδαΠρομήθειες και  Έξοδα
0,74%0,74%

31/12/201731/12/2017
μέγ ιστη 5 ,00%μέγ ιστη 5 ,00%

Στόχοι και επενδυτική πολιτικήΣτόχοι και επενδυτική πολιτική

ΣτόχοςΣτόχος: : Επιδιώκει την παροχή εισοδήματος και τη
διατήρηση της αξίας κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.
ΤίτλοιΤίτλοι   χαρτοφυ λακίουχαρτοφυ λακίου : : Το Υπο-Κεφάλαιο επενδύει
κυρίως σε βραχείας διάρκειας ευρωπαϊκά κρατικά
ομόλογα που εκφράζονται σε ευρώ και σε τίτλους
διαχείρισης διαθεσίμων. Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί επίσης
να επενδύει σε ποσοστό έως και 30% του ενεργητικού
του σε ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα που εκφράζονται
είτε σε ευρώ είτε σε άλλα νομίσματα, υπό την
προϋπόθεση ότι η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο
αντισταθμίζεται σε ευρώ. Το Υπο-Κεφάλαιο δεν επενδύει
σε μετοχές ή μετατρέψιμους τίτλους. Το Υπο-Κεφάλαιο
μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για τον περιορισμό
διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική διαχείριση του
χαρτοφυλακίου και προκειμένου να αποκτήσει έκθεση σε
διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή ροές εσόδων.

Τα δεδομένα αποδόσεων που παρέχονται αναφέρονται μόνο
στα Class A EUR Non - Distributing και βασίζονται στην ΚΑΕ
άνευ προμηθειών. Για λεπτομέρειες σε σχέση με άλλες
Κατηγορίες Μεριδίων, ανατρέξατε στο ενημερωτικό δελτίο. 
Ο ιΟ ι   προηγού μενεςπροηγού μενες  αποδόσειςαποδόσεις   δενδεν   εγγυ ού νταιεγγυ ού νται   καικαι   δενδεν
αποτελού ν ενδείξ ε ις των μελλοντικών.αποτελού ν ενδείξ ε ις των μελλοντικών.

Προφίλ κινδύνου και  απόδοσηςΠροφίλ κινδύνου και  απόδοσης
Χαμηλότερος κίνδυ νος (όχι μηδενικός)
Χαμηλότερο δυ ναμικό απόδοσης

Υψηλότερος κίνδυ νος
Υψηλότερο δυ ναμικό απόδοσης

Τι σημαίνει  αυ τός ο δείκτης κινδύ νου ;Τι  σημαίνει  αυ τός ο δείκτης κινδύ νου ;
Ο παραπάνω δείκτης κινδύνου υποδεικνύει την κατηγορία κινδύνου και απόδοσης και βασίζεται στη μεσοπρόθεσμη
αστάθεια (πόσο απότομα έχει αυξηθεί ή μειωθεί η πραγματική ή εκτιμώμενη τιμή μονάδας του Υπο-Κεφαλαίου σε μια
περίοδο πέντε ετών). Τα ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του συνθετικού δείκτη,
μπορεί να μην αποτελούν αξιόλογη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του Υπο-Κεφαλαίου. Η κατώτατη κατηγορία
δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Δεν παρέχονται εγγυήσεις ότι ο δείκτης κινδύνου του Υπο-Κεφαλαίου θα
παραμείνει αμετάβλητος και ενδέχεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Η κατηγορία κινδύνου του Υπο-Κεφαλαίου
αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι, ως κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα έχουν την τάση να είναι
λιγότερο ασταθή σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα ομόλογα και τις κοινές μετοχές. Στις κατηγορίες νομισμάτων χωρίς
αντιστάθμιση, οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να επηρεάσουν το δείκτη κινδύνου σε περίπτωση που
το νόμισμα των υποκείμενων επενδύσεων διαφέρει από το νόμισμα της κατηγορίας μονάδων.
Πρόσθετοι β ασικοί  κίνδυ νοιΠρόσθετοι β ασικοί  κίνδυ νοι :
Ο δείκτης κινδύνου αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς των τελευταίων ετών και ενδέχεται να μην αποτυπώνει
επαρκώς τους παρακάτω πρόσθετους βασικούς κινδύνους του Υπο-Κεφαλαίου:
Κίνδυ νοςΚίνδυ νος  αντισυ μβ αλλόμενουαντισυ μβ αλλόμενου : Οι αντισυμβαλλόμενοι ενδέχεται να αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές
προκύπτουν από τις συμβάσεις παραγώγων που έχουν συνάψει με το Υπο-Κεφάλαιο.
Π ιστωτικός κίνδυ νοςΠιστωτικός κίνδυ νος: Οι εκδότες ομολόγων τα οποία διακρατούνται στο Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να μην καταβάλουν τις
οφειλόμενες πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων.
Κίνδυ νοςΚίνδυ νος  ρευ στότηταςρευ στότητας: Όταν επικρατούν δυσμενείς συνθήκες στην αγορά, ενδέχεται να είναι πιο δύσκολη η
αποτίμηση, η αγορά και η πώληση ρευστοποιήσιμων τίτλων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα του Υπο-
Κεφαλαίου να προβεί στην επεξεργασία αιτημάτων εξαγοράς.
Λειτου ργ ικόςΛειτου ργ ικός  κίνδυ νοςκίνδυ νος: Ενδέχεται να προκύψει ζημία λόγω ανθρώπινου λάθους ή παράλειψης, διαδικαστικών
σφαλμάτων, διακοπών στη λειτουργία του συστήματος ή εξωτερικών συμβάντων.
Κίνδυ νοςΚίνδυ νος  παραγώγωνπαραγώγων : Τα παράγωγα δημιουργούν μόχλευση στο Υπο-Κεφάλαιο και ενδέχεται να προκαλέσουν
διακυμάνσεις στην τιμή των υποκείμενων επενδύσεων, μεγεθύνοντας τα κέρδη ή τις ζημίες για το Υπο-Κεφάλαιο.

Γνωρίστε την ομάδαΓνωρίστε την ομάδα

Cosim o Cosim o Marasciu loMarasciu lo

Deputy Head of Euro Fixed IncomeDeputy Head of Euro Fixed Income

Εμπειρία στον κλάδο: 20 Χρόνια

Έτη στην Amundi; 18 χρόνια

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

Ανατρέξτε στην πίσω σελίδα του εγγράφου για άλλες σημαντικές πληροφορίες.
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Κατανομή ενεργητικούΚατανομή ενεργητικού

▴

97,90	%

5,84	%

Κυβερνητικοί
τίτλοι

Λοιπά

0	% 50	% 100	% 150	%

Αµ.	Κεφ.	%

ΧώραΧώρα

  Έκθεση Π ιστωτ.Έκθεση Π ιστωτ.
Αξ ιολ. (%)Αξ ιολ. (%) Δ/Α%Δ/Α% Έκθεση IRΈκθεση IR

(%)(%)
Ιταλία 95,35% 100% -0,02%
Ηνωμένο
Βασίλειο 0% - 11,53%
EUROLAND 5,86% - 0%
USA 0% - 2,21%
Γαλλία 2,54% - -0,33%
Καναδάς 0% - -1,75%
Γερμανία 0% - -7,31%

Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότηταςΑξ ιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας
  Αμ. Κεφ. %Αμ. Κεφ. %

AA 2,54%
BBB 95,35%
Δεν έχει Αξιολογηθεί 5,84%

Οι υπολογισμοί της πιστοληπτικής ικανότητας και των
υπολογισμών της μέσης πιστωτικής ποιότητας χρησιμοποιούν
έναν μέσο όρο διαθέσιμων αξιολογήσεων σε όλες τις
εταιρείες S & P, Moodys και Fitch.

Αποποίηση ΕυθυνώνΑποποίηση Ευθυνών

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα στοιχεία είναι ορθά ως έχουν κατά την 31/12/2018. Το AMUNDI FUNDS II - EURO SHORT-TERM (το "Υπο-Κεφάλαιο") είναι ένα υπο-κεφάλαιο του
Amundi Funds II (το "Αμοιβαίο Κεφάλαιο"), ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, με αρκετά ανεξάρτητα υπο-κεφάλαια που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου
Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση των μελλοντικών. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στην
Amundi Asset Management. Οι απόψεις αυτές μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή λόγω των συνθηκών στην αγορά και άλλων συνθηκών και δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση
ότι οι χώρες, οι αγορές ή οι κλάδοι θα αποδώσουν κατά τα αναμενόμενα. Οι επενδύσεις συνεπάγονται διάφορους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και των
συναλλαγματικών. Η απόδοση της επένδυσης και η αρχική αξία ενδέχεται να σημειώσουν πτώση ή άνοδο και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
Παρακαλώ, διαβάστε με προσοχή το ενημερωτικό δελτίο προτού επενδύσετε. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από την Amundi Asset Management εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά. Το υλικό αυτό δεν είναι ενημερωτικό δελτίο και δεν συνιστά προσφορά μεριδίων. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Υπο-Κεφάλαιο/ Αμοιβαίο Κεφάλαιο,
ζητήστε χωρίς χρέωση το ενημερωτικό δελτίο και/ή το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές από την Pioneer Global Investments Limited, Μέλος του Ομίλου Amundi, 1
George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2. Τηλ. + 353 1 480 2000. Φαξ + 353 1 449 5000 ή στο τοπικό σας γραφείο πωλήσεων της Amundi Asset Management. Για αποκλειστική
χρήση Μεσιτών/ Διαπραγματευτών, όχι για διανομή στο κοινό. Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου έχουν εγκριθεί από την Pioneer Global Investments Limited, Μέλος του Ομίλου
Amundi. Δεν θα γίνει καμία προσφορά ενδιαφέροντος για οποιοδήποτε προϊόν σε καμία περιοχή και δικαιοδοσία στην οποία η προσφορά, προσέλκυση ή πώληση δεν επιτρέπονται, ή σε
οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο είναι παράνομο να γίνει παρόμοια προσφορά, προσέλκυση ή πώληση. Δεν είναι όλες οι κατηγορίες μεριδίων διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η προσφορά
για πώληση των Μεριδίων του Υπο-Κεφαλαίου δεν επιτρέπεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε οποιοδήποτε από τα εδάφη ή κτήσεις που υπόκεινται στη δικαιοδοσία της ή προς/
για όφελος επενδυτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με περιορισμούς (όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου). Μπορείτε να προμηθευτείτε χωρίς χρέωση
το ενημερωτικό δελτίο και/ ή το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές από τους ορισθέντες διανομείς του Amundi Funds II στην Ελλάδα.

ΣημειώσειςΣημειώσεις

Αξιολογήσεις Morningstar: Copyright © 2018 Morningstar UK Limited. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Αναφορικά με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν: (1)
απαγορεύεται η αντιγραφή ή διανομή τους και (2) δεν παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή χρονική τους συνέπεια. Η Morningstar και οι πάροχοι περιεχομένου της δεν
ευθύνονται για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες προέρχονται από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.
Αξ ιολόγησηΑξ ιολόγηση  Morn ingsta r Morn ingsta r : Στην αξιολόγηση Morningstar, οι επενδύσεις βαθμολογούνται με ένα έως και πέντε αστέρια, ανάλογα με την απόδοσή τους συγκριτικά με παρόμοιες
επενδύσεις, αφού γίνει προσαρμογή για κίνδυνο και λογιστικές αξίες, για όλες τις σχετικές προμήθειες διάθεσης. Σε κάθε κατηγορία Morningstar, οι επενδύσεις που βρίσκονται στο
κορυφαίο 10% λαμβάνουν πέντε αστέρια, στο επόμενο 22,5% τέσσερα αστέρια, στο μεσαίο 35% τρία αστέρια, στο επόμενο 22,5% δύο αστέρια και στο κατώτερο 10% λαμβάνουν ένα
αστέρι. Οι επενδύσεις βαθμολογούνται για έως και τρεις χρονικές περιόδους - 3, 5 και 10 έτη και αυτές οι βαθμολογίες συνδυάζονται ώστε να παράγουν μία συνολική αξιολόγηση. Οι
επενδύσεις με λιγότερο από τρία έτη ιστορικό, δεν αξιολογούνται. Οι αξιολογήσεις είναι αντικειμενικές και βασίζονται εξ ολοκλήρου σε μια μαθηματική αξιολόγηση προηγούμενων
αποδόσεων.


