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Το Schroder ISF* Global Climate Change Equity είναι ένα 
ενεργητικά διαχειριζόμενο, παγκόσμιο μετοχικό αμοιβαίο 
κεφάλαιο που αξιοποιεί ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο, 
επενδύοντας σε εταιρείες που πιστεύουμε ότι θα επηρεαστούν 
θετικά από τις προσπάθειες μετάβασης σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Γιατί να επενδύσετε;
Ο αντίκτυπος της υπερθέρμανσης του πλανήτη στην οικονομία και τις εταιρείες θα έχει 
εκτεταμένες και βαθιές προεκτάσεις. Πιστεύουμε ότι οι εταιρείες που αναγνωρίζουν τις 
απειλές και αποδέχονται τις προκλήσεις σε πρώιμο στάδιο ή αποτελούν μέρος της λύσης των 
προβλημάτων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, θα έχουν καλύτερες επιδόσεις στην 
ευρύτερη αγορά.

Βασικά στοιχεία
Ακολουθούμε αυτήν την προσέγγιση εδώ 
και πολύ καιρό

Το Schroder ISF Global Climate Change Equity 
ήταν ένα από τα πρώτα στον τομέα του και 
λειτουργεί με επιτυχία από το 2007.

Κοιτάζοντας πέρα από το προφανές

Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει όλες τις 
εταιρείες, συνεπώς δεν περιοριζόμαστε 
σε συγκεκριμένους τομείς. Με αυτόν τον 
τρόπο, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρειών, 
που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. 
Ωστόσο, αποκλείουμε εταιρείες που έχουν 
στην ιδιοκτησία τους αποθέματα ορυκτών 
καυσίμων.

Εμβάθυνση

Αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο η 
κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τα έσοδα, τα 
περιθώρια κέρδους, το λειτουργικό κόστος, τις 
αποτιμήσεις και τον αντίκτυπο σε ολόκληρη 
την αλυσίδα αξίας, ώστε να σχηματίσουμε 
μια ολοκληρωμένη εικόνα των επιλογών 
προσαρμογής των εταιρειών και, τελικά, των 
προοπτικών απόδοσής τους.

Μια ομάδα ειδικών για την κλιματική 
αλλαγή

Η ομάδα μας έχει επενδυτική εμπειρία σε 
τομείς όπως είναι η τεχνολογία, η ενέργεια, 
οι επιχειρήσεις κοινής, τα υλικά και η 
αυτοκινητοβιομηχανία - ακριβώς σε εκείνους 
τους τομείς που πρόκειται να επηρεαστούν 
άμεσα από την κλιματική αλλαγή.

Οι ειδικοί μας στον τομέα της βιωσιμότητας 
κατανοούν την επιστήμη της κλιματικής 
αλλαγής και τον τρόπο με τον οποίο 
η κλιματική αλλαγή συνδέεται με τις 
οικονομικές εξελίξεις, ενώ οι επιστήμονες 
δεδομένων παρέχουν μοναδικές πληροφορίες, 
τις οποίες μπορεί άλλοι να μην είναι σε θέση 
να εντοπίσουν.

*Το αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder International Selection Fund αναφέρεται ως «Schroder ISF» σε αυτό το έντυπο.

Στρατηγικές ικανότητες
Alpha Equity
Στοχεύοντας σε μετοχικά 
προϊόντα ενεργητικής 
διαχείρισης υψηλότερων 
αποδόσεων 

Βιωσιμότητα
Βιώσιμη επίτευξη 
μακροπρόθεσμης 
αξίας σε έναν ταχέως 
μεταβαλλόμενο κόσμο

Αποκλείουμε όλες 
τις εταιρείες που 
παράγουν σημαντικά 
έσοδα από τα ορυκτά 
καύσιμα, τον άνθρακα, 
το φυσικό αέριο ή το 
πετρέλαιο.
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Επενδυτική διαδικασία
Δημιουργία επενδυτικού γίγνεσθαι

Το επενδυτικό μας γίγνεσθαι αποτελείται από 
εταιρείες των οποίων οι μακροπρόθεσμες 
προοπτικές πιστεύουμε ότι θα επηρεαστούν 
θετικά από τις προσπάθειες άμβλυνσης και 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Επομένως, επικεντρωνόμαστε σε 5 κυρίως 
θέματα: μη ρυπογόνο ενέργεια, βιώσιμες 
μεταφορές, περιβαλλοντικοί πόροι, ηγετική 
θέση στις χαμηλές εκπομπές άνθρακα και 
ενεργειακή απόδοση.

Επιλογή μετοχών

Η ομάδα παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής 
συνεργάζεται με την ευρύτερη ομάδα έρευνας 
επενδυτικών κεφαλαίων της Schroders και 
ακολουθεί μια προσέγγιση «από τη βάση προς 
την κορυφή» (bottom-up) στην επιλογή των 
μετοχών.

Χρησιμοποιούμε επίσης την έρευνα ESG της 
ομάδας βιωσιμότητας και τις δυνατότητες 
επιστήμης δεδομένων της ομάδας ανάλυσης 
δεδομένων (Data Insights).

Διάρθρωση του χαρτοφυλακίου

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 40-
70 μετοχές οι οποίες σταθμίζονται με 
βάση τις προσδοκίες μας για απόδοση 
προσαρμοσμένη στον κίνδυνο. 

Οι μετοχές με υψηλότερο σχετικό περιθώριο 
ανόδου, χαμηλότερο προφίλ θεμελιωδών 
κινδύνων και υψηλότερη ρευστότητα 
λαμβάνουν υψηλότερη ενεργή κατανομή στο 
χαρτοφυλάκιο.

Συνεχής επιτήρηση

Συνεργαζόμαστε εκτενώς με τις εταιρείες 
που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιό μας, 
ενθαρρύνοντας τη διαφάνεια γνωστοποίησης 
και τη βελτίωση της αναφοράς στοιχείων ESG. 

Αξιολογούμε θέματα ψηφοφορίας για 
τις επενδύσεις μας και τα ψηφίζουμε 
σύμφωνα με ευθύνες θεματοφυλακής 
έναντι των πελατών μας. Ψηφίζουμε για 
όλες τις αποφάσεις, εκτός αν δεν είμαστε 
εξουσιοδοτημένοι να το κάνουμε.

Η μοναδική διαδικασία που ακολουθούμε

Πηγή: Schroders.
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Βασικές πληροφορίες

Κωδικός ISIN LU0302445910

Κωδικός Bloomberg SCGLLAA:LX

Ημερομηνία έναρξης Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου 29 Ιουνίου 2007

Νόμισμα βάσης αμοιβαίου 
κεφαλαίου USD
Όλες οι πληροφορίες που απεικονίζονται στον παραπάνω 
πίνακα αφορούν την κατηγορία μεριδίων Α Σώρευσης. Για 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μεριδίων, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο.

Βραβεία της Schroders

Πηγή: Αξιολογήσεις της Fitch στις 29 Σεπτέμβρη 2020.
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Παράγοντες κινδύνου
–  Κίνδυνος ως προς τις επιδόσεις: Οι επενδυτικοί στόχοι 

εκφράζουν ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ωστόσο δεν παρέχεται 
καμία εγγύηση ότι το εν λόγω αποτέλεσμα θα επιτευχθεί. Ανάλογα 
με τις συνθήκες της αγοράς και το μακροοικονομικό περιβάλλον, 
η επίτευξη των επενδυτικών στόχων μπορεί να καταστεί 
δυσκολότερη.

–  Επιτόκιο IBOR: Η απομάκρυνση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών από τη χρήση διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού 
(IBOR) σε εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς μπορεί να επηρεάσει 
την αποτίμηση ορισμένων συμμετοχών και επιφέρει διαταραχές 
στη ρευστότητα ορισμένων μέσων. Το γεγονός αυτό μπορεί 
να επηρεάσει τις επιδόσεις των επενδύσεων του αμοιβαίου 
κεφαλαίου.

–  Κίνδυνος ρευστότητας: Σε δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, το 
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να μην είναι σε θέση να πωλήσει έναν 
τίτλο στην πλήρη αξία του ή να μην τον πωλήσει καθόλου. Αυτό 
θα μπορούσε να επηρεάσει την επίδοση και να προκαλέσει τη 
μετάθεση ή την αναστολή εξαγοράς των μεριδίων του αμοιβαίου 
κεφαλαίου.

–  Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών και μικρότερων αναδυόμενων 
αγορών: Οι αναδυόμενες αγορές, και ιδίως οι μικρότερες 
αναδυόμενες αγορές, ενέχουν σε γενικές γραμμές μεγαλύτερο 
πολιτικό, νομικό και λειτουργικό κίνδυνο, καθώς και κίνδυνο 
αντισυμβαλλόμενου και κίνδυνο ρευστότητας, από ό,τι οι 
αναπτυγμένες αγορές.

–  Κίνδυνος παραγώγων – Αποτελεσματική διαχείριση 
χαρτοφυλακίου: Μπορούν να χρησιμοποιούνται παράγωγα 
για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Οι 
επιδόσεις ενός παραγώγου μπορεί να είναι χαμηλότερες από τις 
αναμενόμενες, το παράγωγο μπορεί να προκαλέσει απώλειες 
μεγαλύτερες από το κόστος του και μπορεί να οδηγήσει σε 
απώλειες για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

–  Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να 
υποστεί απώλεια αξίας ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.

–  Λειτουργικός κίνδυνος: Οι λειτουργικές διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη φύλαξη των 
στοιχείων ενεργητικού, ενδέχεται να είναι ανεπαρκείς. Το γεγονός 
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

–  Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 
να έχει συμβατικές συμφωνίες με αντισυμβαλλόμενους. Αν 
ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του, το ποσό που οφείλει στο αμοιβαίο κεφάλαιο 
μπορεί να χαθεί μερικώς ή ολικώς.

Σημαντικέςπληροφορίες
Τo παρόν έγγραφο δεν αποτελεί πρόσκληση προς οιονδήποτε, ή 
παρακίνηση από οιονδήποτε, για εγγραφή σε µερίδια της Schroder 
International Selection Fund (η «Εταιρεία»). Κανένα στοιχείο του 
παρόντος εγγράφου δεν πρέπει να εκλαµβάνεται ως συµβουλή και 
κατά συνέπεια δεν είναι σύσταση για αγορά ή πώληση µεριδίων. Οι 
εγγραφές για µερίδια της Εταιρείας µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
αποκλειστικά βάσει των όρων του τελευταίου απλοποιημένου και 
πλήρους ενηµερωτικού της δελτίου από κοινού µε την τελευταία 
ηλεγµένη ετήσια έκθεση (και την µεταγενέστερη ανέλεγκτη εξαµηνιαία 
έκθεση, εφόσον έχει δηµοσιευθεί), Τα προαναφερόμενα έγγραφα ειναι 
προσβάσιμα απο το διαδίκτυο στην κεντρική ιστοσελίδα της εταιρίας 
www.schroders.gr.
Οιαδήποτε επένδυση στην Εταιρεία περικλείει κινδύνους που 
περιγράφονται αναλυτικότερα στο ενηµερωτικό δελτίο. Η 
προηγούµενη απόδοση δεν είναι απαραίτητα οδηγός για τις 
µελλοντικές αποδόσεις. Οι επενδυτές ενδέχεται να µην ανακτήσουν το 
πλήρες ποσό που επένδυσαν,καθώς οι τιµές των µεριδίων και τα έσοδα 
εξ αυτών ενδέχεται να µειωθούν ή και να αυξηθούν. Οι µεταβολές 
των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ενδέχεται να προκαλέσουν άνοδο ή 
πτώση της αξίας των επενδύσεων στο εξωτερικό. Η Schroders εκφράζει 
τις προσωπικές της απόψεις και γνώµες στο παρόν έγγραφο και αυτές 
µπορεί να αλλάξουν.
Η Schroders θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 
όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Για 
πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η 
Schroders να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, 
συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου μας που είναι διαθέσιμη 
στην ιστοσελίδα www.schroders.com/en/privacy-policy ή κατόπιν 
αιτήματος σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στην εν λόγω 
ιστοσελίδα.
Το παρόν έγγραφο έχει εκδοθεί από την Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Luxembourg. Registered No. B 37.799, Λουξεµβούργο. Για την 
ασφάλειά σας, η επικοινωνία σας με την εταιρεία ενδέχεται να 
καταγράφεται ή να παρακολουθείται. CS1750/EL0521

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main
Tel.: +49(0)69975717-0

@schroders
schroders.gr
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