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  Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές 

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ. ∆εν 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 γνώ-
µης πριν από την επένδυση. 

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ   
Εταιρία ∆ιαχειρίσεως: Alpha Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ., µέλος του Οµίλου Alpha Bank 

 

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική 

 

Σκοπός Πρόκειται περί ενός διαπραγµατεύσιµου µετοχικού α-
µοιβαίου κεφαλαίου δείκτη, το οποίο έχει εισαχθεί και διαπραγ-
µατεύεται στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, με 

σκοπό την παρακολούθηση της απόδοσης, είτε θετικής, είτε αρ-

νητικής του Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index του Χρηματιστη-

ρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, μέσω πλήρους και φυσικής αναπα-

ραγωγής, της σύνθεσης του υποκείμενου Δείκτη. Συνέπεια της 

μεθόδου αυτής είναι η έκθεση των επενδυτών στις κινητές αξίες 

που απαρτίζουν τον δείκτη.  

Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του επιπέδου σφάλματος παρα-

κολούθησης του Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index  του Χρημα-

τιστηρίου Αθηνών. Το αναμενόμενο επίπεδο σφάλματος παρακο-

λούθησης σε συνήθεις συνθήκες αγοράς είναι 1,4% και βασίζεται 

στο πραγματοποιηθέν σφάλμα παρακολούθησης του τελευταίου 

ημερολογιακού έτους.  

Επενδύει κυρίως στις µετοχές που απαρτίζουν το ∆είκτη FTSE / 
Athex Large Cap Index. Το σύνολο των επενδύσεων σε µετοχές 
του ∆είκτη FTSE / Athex Large Cap Index  και σε παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα µε υποκείµενη αξία το FTSE / Athex 
Large Cap Index, καλύπτουν κατ’ ελάχιστο ποσοστό 95% του 
καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. 

∆είκτης Αναφοράς: FTSE / Athex Large Cap Index  

� Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επανε-
πενδύονται. 

� Τα εισπραττόµενα µερίσµατα από τις εταιρίες που επενδύει το 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο διανέµονται µε το πέρας του  πρώτου εξαµή-
νου κάθε έτους µε τη µορφή µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

� Το κόστος συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου 
του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, δεν επηρεάζει σηµαντικά την απόδο-
σή του. 

� Η αγορά και πώληση µεριδίων µέσω της δευτερογενούς αγο-
ράς υπόκεινται στους κανονισµούς που διέπουν την αγορά στην 
οποία διαπραγµατεύεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Οι επενδυτές οι 
οποίοι επιθυµούν να αγοράσουν/πωλήσουν µερίδια µέσω της 
δευτερογενούς αγοράς, θα πρέπει να απευθυνθούν στον επεν-
δυτικό τους σύµβουλο / Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.). 

� Το ελάχιστο συνιστώµενο χρονικό διάστηµα διακρατήσεως 
των µεριδίων είναι πέντε (5) έτη.  

� Οι επενδυτές μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 

τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέσω 

της ιστοσελίδας της Εταιρίας 

http://www.alphamutual.gr/site/content.asp?sel=194&mu_artid=

2113, καθώς και πληροφορίες για την Ενδεικτική Καθαρή Αξία 

Ενεργητικού (iNAV) μέσω της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών στη σελίδα http://www.helex.gr/el/web/guest/etf-

snapshot/-/select-etf/1202.  

 
Προφίλ κινδύνου και απόδοσης 

 

Χαµηλότερος κίνδυνος                                              Υψηλότερος κίνδυνος 
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� Ο ανωτέρω δείκτης υποδεικνύει την κατηγοριοποίηση του   
Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε σχέση µε τον επενδυτικό του κίνδυνο και 
την απόδοση. Υψηλότερη κατάταξη σηµαίνει υψηλότερη προσδο-
κώµενη απόδοση αλλά και υψηλότερη πιθανότητα απώλειας 
κεφαλαίου. Η χαµηλότερη κατηγορία (1) δεν ισοδυναµεί µε µηδε-
νικό κίνδυνο. 

� O εν λόγω δείκτης αποτυπώνει τις διακυµάνσεις της αποδόσε-
ως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, βάσει ιστορικών δεδοµένων των 
παρελθόντων 5 ετών. Σε περίπτωση που δεν έχει συµπληρώσει 
5 έτη λειτουργίας ή έχει αλλάξει σηµαντικά επενδυτική πολιτική, 
για τον υπολογισµό του δείκτη, λαµβάνεται υπόψη η απόδοση 
του ∆είκτη Αναφοράς για το διάστηµα που δεν υπάρχουν στοιχεία 
για το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 

� Τα ιστορικά δεδοµένα ενδέχεται να µην αποτελούν αξιόπιστη 
ένδειξη για τη µελλοντική απόδοση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

� Η κατηγοριοποίηση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου µε βάση τον α-
νωτέρω δείκτη, δεν είναι εγγυηµένη και ενδέχεται να µεταβληθεί 
στο µέλλον. 

� Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριµένη κατηγορία διότι 
οι Ελληνικές µετοχικές αξίες παρουσιάζουν υψηλή µεταβλητότητα 
λόγω της δυσµενούς συγκυρίας. 

Οι κάτωθι κίνδυνοι συνδέονται ουσιωδώς µε το Αµοιβαίο Κεφά-
λαιο αλλά δε λαµβάνονται υπόψη πλήρως, από το δείκτη: 

�  Κίνδυνος Κράτους, ο κίνδυνος που σχετίζεται µε το θεσµικό 
και κανονιστικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο επενδύονται στοι-
χεία του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. 
� Κίνδυνος Ρευστότητας, όταν ένα σηµαντικό τµήµα των επεν-
δύσεων πραγµατοποιείται σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία 
ενδέχεται υπό ορισµένες περιστάσεις να παρουσιάζουν σχετικά 
χαµηλή ρευστότητα. 

� Λειτουργικοί κίνδυνοι, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται οι 
κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργη-
τικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου.  
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Oι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα προωθήσεως της 
διαθέσεως και διανοµής. Οι κατωτέρω αναφερόµενες επιβαρύνσεις µειώνουν τη δυνητική απόδοση της  επενδύσεώς σας.  

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή µετά την επένδυση 

Προµήθεια δηµιουργίας µονάδας 
µεριδίων 

1,5% 

Προµήθεια εξαγοράς µονάδας 
µεριδίων 

1,5% 

Πρόκειται για τα ανώτατα ποσοστά µε τα οποία ενδέχεται να επιβαρυνθεί   
η δηµιουργία και η εξαγορά µονάδας µεριδίων. 

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

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 0,63% 

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων 

Αµοιβή αποδόσεως 0% 

 

 

Οι αναγραφόµενες προµήθειες διαθέσεως και εξαγοράς, αποτε-
λούν τα µέγιστα ποσοστά των προµηθειών. Σε ορισµένες περι-
πτώσεις ενδέχεται να είναι χαµηλότερες. Ενηµερωθείτε από τον 
χρηµατοοικονοµικό σας σύµβουλο.  

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί µε βάση τα αποτε-
λέσµατα της χρήσης 01/7/2015-30/06/2016 και ενδέχεται να δια-
φέρουν από έτος σε έτος. ∆εν περιλαµβάνουν: 

� Την τυχόν αµοιβή αποδόσεως. 

� Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλα-
κίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, εκτός από τις προµήθειες διαθέ-
σεως 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 ∆ελτίου µε τίτλο 
“Οικονοµικές Πληροφορίες”, στη διεύθυνση www.alphamutual.gr 

Παρελθούσες Αποδόσεις 

 

 
 
Πρακτικές Πληροφορίες 

� Θεµατοφύλακας: Alpha Bank A.E. 

� Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο, ο Κανονισµός, οι πρόσφατες Ετήσιες και Εξαµηνιαίες Εκθέσεις, οι ηµερήσιες τιµές µεριδίων, καθώς και περαιτέ-
ρω πληροφορίες για τα Alpha Αµοιβαία Κεφάλαια παρέχονται δωρεάν και είναι διαθέσιµα στην ελληνική γλώσσα, µέσω της ιστοσελίδας 
www.alphamutual.gr ή µέσω του ∆ικτύου 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.∆.Α.Κ. ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές απο-
κλειστικά εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση µε το περιεχόµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου. 

� Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία  περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου υπολογισµού  αποδοχών και παρο-
χών, καθώς και την ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιµη σε έντυπη µορφή, κατόπιν αιτή-
µατος και χωρίς καµία επιβάρυνση, καθώς και µέσω της ιστοσελίδας www.alphamutual.gr/site/content.asp?sel=292 . 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A/K 24,3% -39,0%-58,8% 19,3% 26,4% -30,6%-28,6% -3,2%

∆/Α 20,7% -41,1%-60,1% 16,9% 24,3% -30,2%-30,4% -5,1%
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Επιβαρύνσεις 

� Οι προηγούµενες αποδόσεις έχουν περιορι-
σµένη αξία ως σηµείο αναφοράς για τις µελλο-
ντικές αποδόσεις. 

� Οι αποδόσεις που εµφανίζονται, λαµβάνουν 
υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις πλην των προ-
µηθειών διαθέσεως και εξαγοράς / µεταφοράς.  

� Έτος συστάσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου: 2008  

� Οι προηγούµενες αποδόσεις έχουν υπολογι-
στεί σε EUR. 

 

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια συστάσεως στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
Η  Alpha Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ. έχει λάβει άδεια συστάσεως στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ε.K. 

Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 31 Ιανουαρίου 2017. 


