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Στόχος μας: Η Διαφύλαξη και η Αύξηση του Κεφαλαίου σας
Η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ σας προσφέρει μια υπηρεσία υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία της
επενδυτικής μας ομάδας με την ασφάλεια μεγάλων διεθνών οίκων θεματοφυλακής. Η ανεξάρτητη δομή της εταιρείας μας, μας επιτρέπει να
είμαστε ευέλικτοι και αποφασιστικοί στις προτάσεις και στις επενδυτικές μας κινήσεις. Μέσα από τις διεθνείς μας συνεργασίες προσφέρουμε ένα
ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και εξατομικευμένων λύσεων, ώστε να επιτύχουμε τους επενδυτικούς σας στόχους.

Τα Ανταγωνιστικά μας Πλεονεκτήματα
✓ Η μακροχρόνια παρουσία μας. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1991. Είναι μια από τις πρώτες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων
κεφαλαίων στην Ελλάδα και παραμένει διαχρονικά κυρίαρχη σε θέματα απόδοσης και συνέπειας των προϊόντων της. Όντας
ιδιοκτησιακά ανεξάρτητη, οι πιθανότητες σύγκρουσης συμφερόντων είναι μειωμένες, γεγονός που προσδίδει αντικειμενικότητα
και διαφάνεια στη διαχείριση των κεφαλαίων σας.
✓ Το ανθρώπινο δυναμικό μας. Το έμπειρο προσωπικό μας απασχολείται στην εταιρεία μας για 15 έτη κατά μέσο όρο. Ο μικρός βαθμός
εναλλαγής του προσωπικού και η αφοσίωση τόσο της εταιρείας όσο και των υπαλλήλων της σας εξασφαλίζουν εξατομικευμένη εξυπηρέτηση από
μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών στον τομέα των επενδύσεων. Γνώμονάς μας είναι το ενδιαφέρον, η ειλικρίνεια και η διαφάνεια με κύριο
μέλημά μας το συμφέρον σας.
✓ Η επιλογή θεματοφύλακα. Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε για θεματοφύλακα του χαρτοφυλακίου σας πιστωτικό ίδρυμα με
έδρα την Ελλάδα (HSBC France, Athens Branch) ή το εξωτερικό (Societe General Bank & Trust Λουξεμβούργου την Lombard Odier και την Banque
Cantonale de Geneve). Ως πρόσθετο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας, τα περιουσιακά σας στοιχεία φυλάσσονται στο όνομά σας σε διακριτούς
λογαριασμούς χρεογράφων και μετρητών.
✓ Πληθώρα επενδυτικών προϊόντων. Έχουμε συνάψει συμφωνίες με διεθνούς φήμης χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του
εξωτερικού προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος επενδυτικών επιλογών που απευθύνονται σε ιδιώτες με
υψηλή οικονομική επιφάνεια.
✓ Η σαφής τιμολογιακή πολιτική μας. Σας προσφέρουμε ανταγωνιστικά και διαφανή τιμολογιακά σχήματα τα οποία αναλύονται στις
συμφωνίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Όλες οι χρεώσεις εμφανίζονται στη μηνιαία αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας.

Διακριτική Διαχείριση

Συμβουλευτική Διαχείριση

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας είναι ενεργή και
πραγματοποιείται από έμπειρους πιστοποιημένους
διαχειριστές με γνώμονα τη βέλτιστη κατανομή των
επενδύσεων (γεωγραφική, κλαδική, νομισματική), βάσει του
επενδυτικού σας προφίλ.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας πραγματοποιείται από
έμπειρους πιστοποιημένους διαχειριστές, μετά τη σύμφωνη
γνώμη σας για κάθε προτεινόμενη επένδυση, βάσει του
επενδυτικού σας προφίλ.

Ένας Προσωπικός Σύμβουλος
Ο προσωπικός σας σύμβουλος καθορίζει την κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης σύμφωνα με το επενδυτικό σας προφίλ. Βρίσκεται
σε τακτική επαφή μαζί σας συζητώντας τις ανάγκες διαχείρισης του χαρτοφυλακίου σας και μεταφέροντάς σας την άποψη της
εταιρείας σχετικά με τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.
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Διαδικασία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
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Καθορισμός επενδυτικών στόχων. Σας βοηθάμε να θέσετε τους επενδυτικούς σας στόχους σε ένα ρεαλιστικό και εφικτό πλαίσιο.
Προσδιορισμός ανοχής κινδύνου. Προσδιορίζουμε την επενδυτική στρατηγική σύμφωνα με το βαθμό ανοχής κινδύνου και το χρονικό σας
ορίζοντα. Σας προσφέρουμε τα παρακάτω μοντέλα χαρτοφυλακίου, καθώς και προσαρμοσμένα χαρτοφυλάκια.
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Δημιουργία του εξατομικευμένου σχεδίου. Κάθε προφίλ κινδύνου αντιστοιχεί σε ένα μοντέλο χαρτοφυλακίου. Για κάθε μοντέλο χαρτοφυλακίου,
η Επενδυτική Επιτροπή καθορίζει την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, τη γεωγραφική κατανομή και την κατανομή σε προϊόντα.

Εφαρμογή του σχεδίου. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης λογαριασμών εκτελούν τις αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής. Οι ατομικές σας ανάγκες
(χρονικός ορίζοντας, ρευστότητα, φορολογία, νόμισμα, κλπ) λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων επενδυτικών
προϊόντων.
Παρακολούθηση και τροποποίηση του σχεδίου. Αξιολογούμε την απόδοση του χαρτοφυλακίου σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και
επιδιώκουμε την τακτική επικοινωνία μαζί σας.
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