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Το Schroder ISF* Global Cities αποσκοπεί  
να παρέχει μακροπρόθεσμο εισόδημα και 
ανάπτυξη του κεφαλαίου επενδύοντας σε 
εταιρείες που κατέχουν τα καλύτερα ακίνητα 
στις «παγκόσμιες πόλεις».

Τι είναι οι παγκόσμιες πόλεις;
Οι παγκόσμιες πόλεις είναι μέρη όπου οι άνθρωποι θέλουν να ζουν,  
να εργάζονται και να παίζουν.  
Είναι διεθνείς κόμβοι υπό το πρίσμα των επιχειρήσεων και της κουλτούρας, οι 
οποίοι χαρακτηρίζονται από ισχυρές υποδομές, διαφοροποιημένη οικονομία, 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και υψηλή ποιότητα ζωής. Ως εκ τούτου, οι πόλεις 
αυτές φιλοξενούν τα πιο περιζήτητα ακίνητα κάτι που μεταφράζετε σε υψηλότερα 
μισθώματα και μεγαλύτερες αξίες, τα οποία αποτελούν το θεμέλιο των επενδύσεων 
στον τομέα της ακίνητης περιουσίας.

Γιατί είναι σημαντικές οι παγκόσμιες πόλεις;
Η αστικοποίηση αποτελεί ένα ισχυρό θέμα για πολλές δεκαετίες. Αναμένεται ότι 
έως το 2050, σχεδόν το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού (σε σύγκριση με το 55% 
σήμερα) θα ζει σε αστικές περιοχές. Έτσι, οι επενδυτές μπορούν να στοχεύουν 
τις σωστές ευκαιρίες, εάν γνωρίζουν τις πόλεις που επωφελούνται από αυτήν τη 
δημογραφική αλλαγή. Η επένδυση σε ακίνητα σε αυτές τις πόλεις παρέχει έκθεση σε 
ένα ευρύ φάσμα τομέων (από κέντρα δεδομένων, λύσεις ατομικής αποθήκευσης και 
κατασκευασμένα σπίτια μέχρι συμβατικές περιοχές, όπως γραφεία, καταστήματα 
λιανικής και βιοτεχνίες) και πρόσβαση σε οικονομίες που αναμένεται ότι θα 
υπερβούν τους εθνικούς μέσους όρους.

Βασικά στοιχεία
Χαμηλή συσχέτιση με άλλες  
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων 
Τα ακίνητα έχουν την ικανότητα να 
παρέχουν μακροπρόθεσμες ελκυστικές 
αποδόσεις και εμφανίζουν χαμηλή 
συσχέτιση με άλλες κατηγορίες 
περιουσιακών στοιχείων, γεγονός 
που τα καθιστά πολύτιμο παράγοντα 
διαφοροποίησης για ένα ισορροπημένο 
χαρτοφυλάκιο.

Η ρευστότητα ενός αμοιβαίου 
κεφαλαίου
Η στρατηγική προσφέρει παγκόσμια, 
άμεση έκθεση σε ακίνητα με τη 
ρευστότητα ενός αμοιβαίου κεφαλαίου 
και χαμηλότερο κόστος συναλλαγής σε 
σύγκριση με την επένδυση απευθείας σε 
φυσικά ακίνητα.

Υψηλότερη ισχύς τιμολόγησης
Πρόσβαση σε ακίνητα στις κορυφαίες 
πόλεις του κόσμου, εκεί όπου 
η προσφορά είναι περιορισμένη, 
εξασφαλίζοντας υψηλότερη  
τιμολογιακή ισχύ.

Προστασία πληθωρισμού
Προστασία του πληθωρισμού 
μέσω μερισματικών αποδόσεων: τα 
μισθώματα προσφέρουν δυνατότητες 
επαναστροφής, δεδομένου ότι συνήθως  
αυξάνονται σύμφωνα με τον 
πληθωρισμό.

Στρατηγικές ικανότητες
Alpha Equity

Στοχεύοντας σε υψηλότερα  
μετοχικά προϊόντα 
ενεργητικής διαχείρισης 

Ρευστά εναλλακτικά 
αμοιβαία κεφάλαια 

Διαφοροποίηση σε 
κατηγορίες εκτός των 
παραδοσιακών κατηγοριών 
στοιχείων

Ιδιωτικά περιουσιακά 
στοιχεία 

Πρόσβαση σε ευκαιρίες 
εξειδικευμένων επενδύσεων

Βιωσιμότητα 

Επιτυγχάνοντας με βιώσιμο 
τρόπο μακροπρόθεσμη 
αξία σε έναν ταχέως 
μεταβαλλόμενο κόσμο

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση 
schroders.com/en/strategic-capabilities/
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Επενδυτική διαδικασία
Χρήση δεδομένων για τον εντοπισμό 
ευκαιριών

Αναλύουμε περίπου έξι εκατομμύρια σημεία 
δεδομένων για να εντοπίσουμε εταιρείες 
που κατέχουν τα πιο οικονομικά παραγωγικά 
στοιχεία στις ισχυρότερες παγκόσμιες 
πόλεις. Το σύστημα βαθμολόγησής μας 
χρησιμοποιεί:

 – Βαθμολογία πόλης εταιρείας: συνολική 
βαθμολογία όλων των περιουσιακών 
στοιχείων που ανήκουν σε μια εταιρεία, 
ανάλογα με την πόλη στην οποία 
βρίσκονται τα εν λόγω περιουσιακά 
στοιχεία

 – Βαθμολογία υποδομών μεταφορών (TIS): 
εγγύτητα σε έναν κόμβο μεταφοράς και 
επίπεδο χρήσης του ίδιου του κόμβου 
μεταφοράς

Επένδυση καθ' όλη τη διάρκεια του 
κύκλου αγοράς

Αναλύουμε κάθε εταιρεία για να 
προσδιορίσουμε τους πυλώνες μιας σταθερής 
επένδυσης: αύξηση μισθώματος, χαμηλή 
μόχλευση και καλή διαχείριση. Αυτό σημαίνει 
ότι μέσω του κύκλου, οι εταιρείες της επιλογής 
μας πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνουν τα 
έσοδα και να παρέχουν ισχυρές αποδόσεις 
στους μετόχους.

Αναζήτηση εταιρειών υψηλότερης 
ποιότητας

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στις εταιρείες που 
θα επωφεληθούν από τις διαρθρωτικές 
κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης: 
αστικοποίηση, ιδιοκτησία μοναδικών 
ακινήτων, τεχνολογία και δημογραφικά 
στοιχεία. Πιστεύουμε ότι οι εταιρείες 
υψηλότερης ποιότητας συνεχίζουν να 
προσφέρουν μακροπρόθεσμους ανοδικούς 
δείκτες, λόγω της έκθεσής τους σε αυτές 
τις κινητήριες δυνάμεις, καθώς και των 
σημαντικότερων παγκόσμιων τάσεων που 
βλέπουμε να εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο.

Διάγραμμα επενδυτικής διαδικασίας

Δείκτης Παγκόσμιων
Πόλεων

Προσδιορισμός 
των παγκόσμιων 

ακινήτων 
μεγαλύτερης 

αξίας

Βάση δεδομένων ατομικών 
περιουσιακών στοιχείων

Βαθμολογία υποδομών 
μεταφορών

ΠΚΔ

Ισολογισμός

Αποτίμηση Χαρτοφυλάκιο 
παγκόσμιων πόλεων

Αξιολόγηση 
εταιρικού κινδύνου

Υπολογισμός συνολικής 
απόδοσης

Μακροπρόθεσμη 
επένδυση

Στάδιο 1: Ποσοτική ανάλυση
Χρησιμοποιούμε πάνω από έξι εκατομμύρια σημεία 
δεδομένων για να περιορίσουμε το επενδυτικό μας 
γίγνεσθαι σε 120 εταιρείες που κατέχουν ακίνητα με 
τη μεγαλύτερη αξία,

Στάδιο 2: Ανάλυση κινδύνου και αποτίμησης
Αξιολογούμε την εταιρική ισχύ (ΠΚΔ, ισολογισμός και 
ρευστότητα) μιας εταιρείας και την αποτίμηση, προκειμένου 
να αποφασίσουμε σε ποια εταιρεία θα επενδύσουμε και ποια 
θα είναι η βαρύτητά της στο χαρτοφυλάκιο.

Πηγή: Schroders.

Βασικές πληροφορίες

Κωδικός ISIN LU0224508324

Κωδικός Bloomberg SCHGPSA:LX

Ημερομηνία έναρξης Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου 31 Οκτωβρίου 2005

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, 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.

-  Κίνδυνος ακινήτων: Οι επενδύσεις σε ακίνητα υπόκεινται σε 
διάφορες συνθήκες κινδύνου, όπως οικονομικές συνθήκες, αλλαγές 
στη νομοθεσία (π.χ. περιβαλλοντική και πολεοδομική) και άλλους 
παράγοντες επηρεασμού της αγοράς.

-  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 κεφαλαίου/Πολιτική διανομής: Δεδομένου ότι πρόθεση 
του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η καταβολή μερισμάτων ανεξάρτητα 
από τις επιδόσεις του, ένα μέρισμα μπορεί να αποτελεί επιστροφή 
μέρους του ποσού που έχετε επενδύσει.

-  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.

-  Συναλλαγματικός κίνδυνος/αντισταθμισμένη κατηγορία 
μετοχών: Η αντιστάθμιση κινδύνου της κατηγορίας μετοχών 
ενδέχεται να μην είναι απόλυτα αποτελεσματική και μπορεί να 
συνεχίσει να υφίσταται υπολειπόμενη έκθεση σε νομίσματα. Το 
κόστος που συνδέεται με την αντιστάθμιση κινδύνου μπορεί να 
επηρεάσει τις επιδόσεις και τα δυνητικά κέρδη ενδέχεται να είναι 
πιο περιορισμένα από εκείνα των μη αντισταθμισμένων κατηγοριών 
μετοχών.

-  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.
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Σημαντικές πληροφορίες

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 είναι προσβάσιμα από 
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. Αριθμός μητρώου εταιρειών B 37.799, Λουξεµβούργο. 
Για την ασφάλειά σας, η επικοινωνία σας με την εταιρεία ενδέχεται να 
καταγράφεται ή να παρακολουθείται. CS1750/EL0721

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

@schroders
schroders.gr


