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Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές 
 

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟ. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του νόμου 4099/2012 με στόχο την κατανόηση 
της φύσεως και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο ΟΣΕΚΑ. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση 
ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση. 

ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Εταιρία Διαχείρισης: Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., μέλος του Ομίλου Alpha Bank 

ISIN: GRF000350006 
 

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική 

 

Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η 
επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας και εισοδήματος σε μεσομακρο-
πρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της έκθεσης που προσφέρει σε ένα διε-
θνές μικτό χαρτοφυλάκιο, καθώς και η μόνιμη προστασία του 85% 
της υψηλότερης καθαρής τιμής μεριδίου που καταγράφεται σε οποια-
δήποτε ημέρα αποτίμησης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφα-
λαίου από την έναρξη της λειτουργίας του. Κάθε φορά που η καθαρή 
τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι μεγαλύτερη από το 
προηγούμενο ιστορικό υψηλό της, το επίπεδο προστασίας θα δια-
μορφώνεται στο 85% της νέας υψηλής καθαρής τιμής μεριδίου.  

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο  έχει συ-
νάψει μια σύμβαση εξωχρηματιστηριακού παραγώγου (εφεξής 
«Σύμβαση Ανταλλαγής»), με σκοπό: (α) τη συμμετοχή του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου στην απόδοση ενός διεθνούς μικτού χαρτοφυλακίου και 
(β) την επίτευξη προστασίας του 85% της υψηλότερης καθαρής τιμής 
μεριδίου που έχει επιτευχθεί από την έναρξη της λειτουργίας του. 
Συγκεκριμένα, μέσω της «Σύμβασης Ανταλλαγής», το Αμοιβαίο Κε-
φάλαιο θα προσφέρει έκθεση σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο 
διεθνών μετοχών, ομολόγων και μετρητών (εφεξής «Επενδυτικό 
Χαρτοφυλάκιο»). Η ανωτέρω έκθεση επιτυγχάνεται μέσω δεικτών, 
Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης ή Διαπραγματεύσιμων Αμοι-
βαίων Κεφαλαίων (ETFs). 

Το «Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο» αναπροσαρμόζεται δυναμικά από 
τον διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο πλαίσιο ενεργητικής 
διαχείρισης και δεν ακολουθεί δείκτη αναφοράς. Ο αντισυμβαλλόμε-
νος της «Σύμβασης Ανταλλαγής», μέσω αλγορίθμου, θα ανακατανέ-
μει τα στοιχεία ενεργητικού μεταξύ του «Επενδυτικού Χαρτοφυλα-
κίου» και μετρητών (εφεξής «Χαρτοφυλάκιο Προστασίας»), με 
σκοπό την επίτευξη του προαναφερόμενου «Επιπέδου Προστα-
σίας». Όταν η αξία του «Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου» υποχωρεί, 
λόγω πτωτικής πορείας των αγορών, θα μειώνεται η έκθεση στο «Ε-
πενδυτικό Χαρτοφυλάκιο» και θα αυξάνεται αντίστοιχα, η έκθεση στο 
«Χαρτοφυλάκιο Προστασίας». 

Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω αρνητικής πορείας των αγο-
ρών, η καθαρή τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πλησιάσει 

πολύ το «Επίπεδο Προστασίας», η έκθεση στο «Επενδυτικό Χαρτο-
φυλάκιο» ενδέχεται να μηδενιστεί («Cash-Lock Event»), διασφαλίζο-
ντας έτσι ότι το επίπεδο προστασίας δεν θα παραβιαστεί. Σε αυτή 
την περίπτωση, η «Σύμβαση Ανταλλαγής» τερματίζεται και το Αμοι-
βαίο Κεφάλαιο δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από μια μελλοντική α-
νάκαμψη των αγορών.  Οι μεριδιούχοι θα ενημερωθούν για το γεγο-
νός και θα μπορούν να εξαγοράζουν τα μερίδιά τους, επωφελούμε-
νοι από το επίπεδο προστασίας, έως ότου η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφασίσει 
την τροποποίηση του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή τη 
λύση του, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο α-
ντισυμβαλλόμενος της «Σύμβασης Ανταλλαγής» διασφαλίζει το «Ε-
πίπεδο Προστασίας», ακόμα και στην περίπτωση όπου, λόγω από-
τομης και έντονης ημερήσιας πτώσης των αγορών, ο μηχανισμός 
δεν μηδενίσει εγκαίρως την έκθεση στο «Επενδυτικό Χαρτοφυλά-
κιο». 
▪ Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπεν-
δύονται. 
▪ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρη-
ματοπιστωτικά μέσα, με σκοπό την επίτευξη του επενδυτικού του 
σκοπού ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων. Η χρήση παραγώγων εν-
δέχεται να επηρεάσει, θετικά ή αρνητικά, την απόδοση του. 
▪ Το κόστος συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου 
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή 
του. 
▪ Ο αντισυμβαλλόμενος με τον οποίο έχει συναφθεί η «Σύμβαση 
Ανταλλαγής» υποχρεούται σε καθημερινή αποτίμηση των εν λόγω 
συμβάσεων. 
▪ Ο επενδυτής μπορεί  να ζητήσει τη συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κε-
φάλαιο και την εξαγορά των μεριδίων του, κάθε εργάσιμη ημέρα σύμ-
φωνα με το εκάστοτε ισχύον ωράριο, εκτός και αν υπάρχει σχετική 
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί αναστολής εξαγο-
ρών. 
▪ Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των 
μεριδίων είναι τέσσερα (4) έτη. 
 
 
 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης 

 
Χαμηλότερος κίνδυνος             Υψηλότερος κίνδυνος 

 
Χαμηλότερη              Υψηλότερη 
Αναμενόμενη απόδοση           Αναμενόμενη απόδοση 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 
▪ Ο ανωτέρω δείκτης υποδεικνύει την κατηγοριοποίηση του Αμοι-
βαίου Κεφαλαίου σε σχέση με τον επενδυτικό του κίνδυνο και την 
απόδοση. Υψηλότερη κατάταξη σημαίνει υψηλότερη προσδοκώμενη 
απόδοση αλλά και υψηλότερη πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου. Η 
χαμηλότερη κατηγορία (1) δεν ισοδυναμεί με μηδενικό κίνδυνο. 
▪ O εν λόγω δείκτης αποτυπώνει τις διακυμάνσεις της απόδοσης 
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, βάσει προσομοίωσης της απόδοσης του 
χαρτοφυλακίου του στο τέλος της «Περιόδου Επένδυσης». 
▪ Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη έν-
δειξη για τη μελλοντική απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
▪ Η κατηγοριοποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με βάση τον ανω-
τέρω δείκτη, δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο 
μέλλον. 

▪ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία λόγω 
της μεταβλητότητας των τιμών που παρουσιάζουν τα στοιχεία του 
ενεργητικού του. 
Οι κάτωθι κίνδυνοι συνδέονται ουσιωδώς με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
αλλά δε λαμβάνονται υπόψη πλήρως, από το δείκτη: 
▪ Πιστωτικός κίνδυνος, λόγω της πιθανότητας αθετήσεως των ό-
ρων των ομολόγων του χαρτοφυλακίου από τον εκδότη τους. 
▪ Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου, λόγω της πιθανότητας αθετήσεως 
των όρων των «Συμβάσεων Ανταλλαγής».  
▪ Κίνδυνος ρευστότητας: αφορά το κόστος ρευστότητας κατά τη 
διενέργεια συναλλαγής με τον αντισυμβαλλόμενο λόγω εξαγορών, 
ιδίως σε σενάριο αρνητικών συνθηκών αγοράς. 
▪ Λειτουργικοί κίνδυνοι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι 
κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητι-
κού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.  



 
 

 

 

2 

 

Oι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προωθήσεως της 

διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της  επενδύσεώς σας.  

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση 

Προμήθεια διάθεσης 5% 

Προμήθεια εξαγοράς 5% 

Πρόκειται για τα ανώτατα ποσοστά με τα οποία ενδέχεται να επιβαρυν-

θείτε είτε κατά τη συμμετοχή, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας. 

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

Τρέχουσες επιβαρύνσεις  1,19% 

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων 

Αμοιβή απόδοσηςοδόσεως 0% 

 

Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, αποτελούν 

τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Ενημερωθείτε από τον χρηματοοι-

κονομικό σας σύμβουλο.  

 Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα απο-

τελέσματα του οικονομικού έτους 2021 και ενδέχεται να διαφέ-

ρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν: 

▪ Την τυχόν αμοιβή απόδοσης. 

▪ Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλα-

κίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης 

και εξαγοράς που αυτό καταβάλλει κατά την απόκτηση ή εξαγορά 

μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.  

▪ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, 

συμβουλευτείτε την ενότητα του Ενημερωτικού Δελτίου με τίτλο “Α-

μοιβές, Προμήθειες και λοιπά Έξοδα”, στη διεύθυνση 

www.alphamutual.gr 

 

 

Παρελθούσες Αποδόσεις 

  
Πρακτικές Πληροφορίες 

▪ Θεματοφύλακας: Alpha Bank A.E. 

▪ Το Ενημερωτικό Δελτίο, ο Κανονισμός, οι πρόσφατες Ετήσιες και Εξαμηνιαίες Εκθέσεις, οι ημερήσιες τιμές μεριδίων, καθώς και περαιτέρω 

πληροφορίες για τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια παρέχονται δωρεάν και είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα, μέσω της ιστοσελίδας 

www.alphamutual.gr ή μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Alpha Bank. 

▪ H φορολογική νομοθεσία που διέπει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή. 

▪ Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές αποκλει-

στικά εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου του Αμοιβαίου Κεφα-

λαίου. 

▪ Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία  περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου υπολογισμού  αποδοχών και παροχών, 

καθώς και την ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματος 

και χωρίς καμία επιβάρυνση, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας www.alphamutual.gr/site/content.asp?sel=292 . 

 

 

Επιβαρύνσεις 

 

▪ Οι προηγούμενες αποδόσεις έχουν περιορισμένη 

αξία ως σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές αποδό-

σεις. 

▪ Οι αποδόσεις που εμφανίζονται, λαμβάνουν υ-

πόψη όλες τις επιβαρύνσεις πλην των προμηθειών 

διάθεσης και εξαγοράς / μεταφοράς.  

▪ Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται μόνο για λό-

γους σύγκρισης αποδόσεων.  Η σύνθεση του χαρτο-

φυλακίου και η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

ενδέχεται να αποκλίνουν σημαντικά από τη σύνθεση 

και την απόδοση του δείκτη αναφοράς του. 

▪ : Έτος σύστασης της συγκεκριμένης κατηγορίας 

μεριδίων 15/7/2021 

 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια συστάσεως στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Η  Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει λάβει άδεια συστάσεως στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ε.K. 

Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 25 Ιανουαρίου  2022. 

 

http://www.alphamutual.gr/
http://www.alphamutual.gr/
http://www.alphamutual.gr/site/content.asp?sel=292
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Επεξηγηματικά Παραδείγματα 

 

Απεικόνιση λειτουργίας μηχανισμού προστασίας (εικονικά δεδομένα) 

 

Σενάρια Απόδοσης 

Τα παρακάτω σενάρια σκοπεύουν να προσομοιώσουν την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην υποθετική απόδοση του «Επεν-
δυτικού Χαρτοφυλακίου» (προσομοίωση υποθετικού μικτού χαρτοφυλακίου) και της απόδοσης των χρηματικών διαθεσίμων. Οι απο-
δόσεις είναι ενδεικτικές και προσφέρονται μόνο για λόγους απεικόνισης της λειτουργίας του μηχανισμού προστασίας του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου. Οι πραγματικές αποδόσεις μπορεί να αποκλίνουν. 

 1. Δυσμενές Αποτέλεσμα - Πτώση «Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου»: 

 

Η καθαρή τιμή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν ακολουθεί με τον ίδιο ρυθμό την πτώση του «Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου», καθώς 
μειώνεται η έκθεση στο «Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο», με σκοπό τη διασφάλιση του επιπέδου προστασίας (85%). 

 

 

 

 

 

Ημέρα 
Αξία 
Α/Κ 

Προστα-
τευμένη 
Αξία Α/Κ 

Ποσοστό (%) 
Έκθεσης στο 
Επενδυτικό 

Χαρτοφυλάκιο 

Αξία Επεν-
δυτικού 

Χαρτοφυ-
λακίου 

1 100,0 85,0 97,5% 100,0 

2 98,0 85,0 86,4% 98,0 

3 92,8 85,0 54,8% 92,0 

4 91,7 85,0 54,3% 90,0 

5 89,3 85,0 46,0% 85,0 
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2. Μετριοπαθές Αποτέλεσμα - Ήπια άνοδος «Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου»: 

 

Η προστατευμένη αξία στο τέλος της περιόδου υπολογίζεται ως 85% της υψηλότερης ιστορικά καθαρής τιμής του Αμοιβαίου Κεφα-
λαίου: 103,7 x 85% = 88,1. Η καθαρή τιμή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα υποχωρήσει κάτω από αυτό το επίπεδο, ανεξάρτητα 
από τις περαιτέρω αποδόσεις του «Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου». 

Παράδειγμα συμμετοχής επενδυτή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την αρχική 
Εάν ένας επενδυτής πραγματοποιήσει συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο την ημέρα 3, όπου η καθαρή τιμή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
είναι 98, η προστασία κεφαλαίου που θα απολαμβάνει θα ανέρχεται στο 86,6 αντί του αρχικού 85. Ωστόσο, η έκθεση του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου στο «Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο», την ίδια ημέρα, θα ανέρχεται σε 76% αντί της αρχικής 100%. 

 

3. Ευνοϊκό Αποτέλεσμα - Άνοδος «Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου»: 

 

Η προστατευμένη αξία στο τέλος της περιόδου υπολογίζεται ως 85% της υψηλότερης ιστορικά καθαρής τιμής του Αμοιβαίου Κεφα-
λαίου: 113,7 x 85% = 96,6. Η καθαρή τιμή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα υποχωρήσει κάτω από αυτό το επίπεδο, ανεξάρτητα 
από τις περαιτέρω αποδόσεις του «Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου». 

Λειτουργία μηχανισμού προστασίας 
Η πτώση του «Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου», από τη 2η έως την 3η ημέρα, οδηγεί σε μείωση της έκθεσης στο «Επενδυτικό Χαρτο-
φυλάκιο» (από 97,6% σε 81,6%). Η ακόλουθη άνοδος, από την 3η έως την 5η ημέρα, οδηγεί σε σταδιακή αύξηση της έκθεσης στο 
«Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο» (από 81,6% σε 97,7%). Ωστόσο, λόγω της σταδιακής αύξησης της έκθεσης στο «Επενδυτικό Χαρτοφυ-
λάκιο», η άνοδος του «Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου» είναι μεγαλύτερη από την άνοδο της καθαρής τιμής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

(«Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο»: από 102 σε 115, καθαρή τιμή Αμοιβαίου Κεφαλαίου: από 101,9 σε 113,7). 

 

 

 

 

 

Ημέρα 
Αξία 
Α/Κ 

Προστα-
τευμένη 
Αξία Α/Κ 

Ποσοστό (%) 
Έκθεσης στο 
Επενδυτικό 

Χαρτοφυλάκιο 

Αξία Επεν-
δυτικού 

Χαρτοφυ-
λακίου 

1 100,0 85,0 97,5% 100,0 

2 101,9 86,6 97,5% 102,0 

3 98,0 86,6 75,5% 98,0 

4 100,2 86,6 76,0% 101,0 

5 103,7 88,1 88,7% 105,0 

Ημέρα 
Αξία 
Α/Κ 

Προστα-
τευμένη 
Αξία Α/Κ 

Ποσοστό (%) 
Έκθεσης στο 
Επενδυτικό 

Χαρτοφυλάκιο 

Αξία Επεν-
δυτικού 

Χαρτοφυ-
λακίου 

1 100,0 85,0 97,5% 100,0 

2 104,8 89,1 97,6% 105,0 

3 101,9 89,1 81,6% 102,0 

4 106,0 90,1 82,3% 107,0 

5 113,7 96,6 97,7% 115,0 
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4. Εξαιρετικά Δυσμενές Αποτέλεσμα - Σημαντική πτώση «Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου»: 

 

Παρά τη μεγάλη πτώση του «Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου», η πτώση της καθαρής τιμής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σταματά στο 85% 
της υψηλότερης ιστορικά τιμής. Η προστατευμένη αξία στο τέλος της περιόδου υπολογίζεται ως 85% της υψηλότερης ιστορικά καθα-
ρής τιμής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: 100 x 85% = 85. 

Ο μηχανισμός προστασίας του κεφαλαίου οδηγεί, λόγω της μεγάλης πτώσης του «Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου», στην πλήρη από-
επένδυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από το «Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο». Από τη στιγμή της πλήρους από-επένδυσης, περαιτέρω 
αύξηση της έκθεσης στο «Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο» καθίσταται αδύνατη. 

 

Ημέρα 
Αξία 
Α/Κ 

Προστα-
τευμένη 
Αξία Α/Κ 

Ποσοστό (%) 
Έκθεσης στο 
Επενδυτικό 

Χαρτοφυλάκιο 

Αξία Επεν-
δυτικού 

Χαρτοφυ-
λακίου 

1 100,0 85,0 97,5% 100,0 

2 83,8 85,0 24,1% 88,0 

3 89,9 85,0 35,8% 95,0 

4 85,0 85,0 32,2% 80,0 

5 85,0 85,0 0,0% 75,0 


