
 

 

 
THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ – ISIN: GRF000073004 

Εταιρία διαχείρισης είναι η THETIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  

  

 

 
Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική 

 
Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του κεφαλαίου και η παροχή αποδόσεων αναλόγως με τις αποδόσεις στις αγορές χρήματος. 
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου το ενεργητικό του επενδύεται κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και τοποθετείται σε 
καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. Οι τοποθετήσεις των ρευστών διαθεσίμων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε καταθέσεις και μέσα της 
χρηματαγοράς πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 6/587/2-6-2011 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Επιπρόσθετα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κατηγοριοποίησή του. 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που συμφωνούν με την επενδυτική του πολιτική και με υποκείμενη αξία 
συνάλλαγμα μόνο για λόγους αντιστάθμισης. Η χρήση παραγώγων ενδέχεται να επηρεάσει, θετικά ή αρνητικά, την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, άμεσα ή έμμεσα σε μετοχές ή εμπορεύματα, ούτε σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενες 
αξίες μετοχές ή εμπορεύματα. 
Δείκτης αναφοράς είναι το Euribor 1 μήνα,  ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης. Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν εξαρτάται ούτε 
συνδέεται με το δείκτη αναφοράς. 
Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα * έως έξι (6) μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής ** έως δώδεκα (12) 
μήνες. 
Ο επενδυτής μπορεί να ζητήσει εξαγορά μεριδίων σε καθημερινή βάση και κατά τις εργάσιμες ημέρες. 
Τυχόν εισόδημα που θα δημιουργηθεί από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επανεπενδυθεί. 
Οι συναλλαγές επί του χαρτοφυλακίου επιβαρύνονται με έξοδα και προμήθειες που δεν επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι  (ένα) 1  έτος. 
 
* Ως σταθμισμένη μέση ληκτότητα (Weighted Average Maturity, WAM) νοείται η μέση ληκτότητα του συνόλου των υποκείμενων χρεωστικών τίτλων στους 
οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σταθμισμένων  κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς. 
** Ως σταθμισμένη μέση διάρκειας ζωής (Weighted Average Life, WAL) νοείται η μέση υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του συνόλου των υποκείμενων τίτλων 
στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς. 
 
 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης 

 
Χαμηλότερος κίνδυνος                                          Υψηλότερος κίνδυνος 
 
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση                Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση 
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Ο σύνθετος δείκτης κινδύνου και απόδοσης περιγράφει το επίπεδο διακύμανσης των ιστορικών 
αποδόσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η πιθανότητα επίτευξης υψηλότερων αποδόσεων 
συνοδεύεται από ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου που σημαίνει υψηλότερο επίπεδο 
διακυμάνσεων αλλά και αυξημένη πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου. 
 
Τα ιστορικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ανωτέρω δείκτη 
ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για την μελλοντική απόδοση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 
 
Η κατηγοριοποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με βάση τον ανωτέρω δείκτη, δεν είναι 
εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. 
 
Η χαμηλότερη κατηγορία (1) δεν σημαίνει επένδυση χωρίς κινδύνους. 
 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία 2 διότι το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου 
του είναι τοποθετημένο σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς με ανάλογο ιστορικό 
διακυμάνσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιωδώς και δεν 
αντικατοπτρίζονται επαρκώς από τον δείκτη :  
 
 

 Πιστωτικός κίνδυνος: ο κίνδυνος να αθετήσει 
εκδότης χρεωστικών τίτλων (ομολόγων) τις 
υποχρεώσεις του.  

 Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου: ο κίνδυνος να 
μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός 
συναλλαγών όπως η μη καταβολή χρημάτων ή 
η έγκυρη παράδοση τίτλων από τον 
αντισυμβαλλόμενο.  

 Λειτουργικός κίνδυνος: ο κίνδυνος εμφάνισης 
ζημιών που οφείλονται είτε στην ανεπάρκεια ή 
στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών είτε σε 
εξωτερικά γεγονότα.  
 

 

  

 

 

Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές 
Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που 
περιέχει προβλέπονται βάσει του νόμου 4099/2012 με στόχο την κατανόηση της φύσης και 
των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο. 
Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από 
την επένδυση. 



 

 

 Επιβαρύνσεις   
 
Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής.  
Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της επένδυσής σας. 
 

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση  Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν 
τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Μπορείτε να ενημερωθείτε 
σχετικά από τον επενδυτικό σας σύμβουλο. 
 
Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα 
αποτελέσματα του οικονομικού έτους που τελειώνει στις 
31.12.2017. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ενδέχεται να διαφέρουν 
από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα συναλλαγών 
χαρτοφυλακίου, εκτός από την περίπτωση που υπάρχει 
προμήθεια διάθεσης ή εξαγοράς που καταβάλλει το Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο κατά την αγορά ή την πώληση μεριδίων σε άλλο 
οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, 
ανατρέξτε στην ενότητα «Προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα» 
του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που 
μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.thetisgroup.gr.  

Προμήθεια διάθεσης 3 % 

 
Προμήθεια εξαγοράς  
 

3 % 

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να 
επιβαρυνθείτε είτε κατά την διάθεση,  είτε κατά την εξαγορά των 
μεριδίων σας. 

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του  Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου  κατά τη διάρκεια ενός έτους  

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 1,42% 

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων  

Αμοιβή απόδοσης Καμία 

 
Προηγούμενες Αποδόσεις  

 

 Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν 
αποτελούν  γνώμονα για τις 
μελλοντικές.  

 
 Ο υπολογισμός των 

προηγούμενων αποδόσεων 
συμπεριλαμβάνει τις ανωτέρω 
αναφερόμενες τρέχουσες 
επιβαρύνσεις και αμοιβές, εκτός 
των προμηθειών συμμετοχής και 
εξαγοράς.  

 
 Έτος σύστασης του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου:  1998 
 

 Tο νόμισμα αναφοράς του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το 
ευρώ. 

 
 Δείκτης αναφοράς Euribor 1 

μήνα. 
 
 Την 11/7/2011 το Αμοιβαίο 

άλλαξε κατηγορία, επωνυμία και 
επενδυτική πολιτική. 

 
 

 
 

  Πρακτικές Πληροφορίες  
 Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 
 Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο, τα ενημερωτικά δελτία, η ετήσια καθώς και η εξαμηνιαία έκθεση, 

παρέχονται δωρεάν από την εταιρία διαχείρισης και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.thetisgroup.gr   
 Ημερήσιες τιμές των μεριδίων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.thetisgroup.gr  
 Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών 

και παροχών, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών, είναι διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα www.thetisgroup.gr  και μπορεί να διατεθεί αντίγραφο σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση. 

 Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπάγεται στην φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας και ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές 
υποχρεώσεις σας. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο φοροτεχνικό σας σύμβουλο για περισσότερες πληροφορίες. 

 Η THETIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έγγραφο 
εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου. 

 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ έχει λάβει άδεια σύστασης στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς.  
Η THETIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την 
Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 5/6/2018. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5,29% 5,92% 6,21% 5,01% 4,95% 3,72% 1,50% 0,19% -0,12% 1,18%

Δείκτης αναφοράς  4,28% 0,89% 0,58% 1,18% 0,33% 0,17% 0,22% -0,07% -0,34% -0,37%
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Επισήμανση: 
Οι προηγούμενες αποδόσεις επετεύχθησαν υπό διαφορετικές συνθήκες οι οποίες δεν ισχύουν πλέον. 
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