
ΠΡΟΪΟΝ
Κατηγορία Μεριδίων R (Retail Share Class) ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund 
ISIN: GRF000065000
Ημερομηνία παραγωγής Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών: 01/01/2023

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ;

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με 
ακρίβεια. Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χείριστη, μέση και βέλτιστη απόδοση του προϊόντος τα 
τελευταία 10 έτη. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Παράδειγμα Επένδυσης 
EUR 10.000 εφάπαξ
Σενάρια Επιδόσεων

Αν ρευστοποιήσετε μετά από:  1 έτος
3 έτη

(Συνιστώμενη 
Περίοδος 
Διακράτησης)

Ελάχιστη Επίδοση Δεν υφίσταται ελάχιστη εγγυημένη επίδοση και ο επενδυτής ενδέχεται να χάσει μέρος ή το σύνολο του 
επενδεδυμένου ποσού.

Σενάριο Ακραίων 
καταστάσεων

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη 5.990 € 6.900 €

Μέση απόδοση κάθε έτους -40,1% -11,6%

Δυσμενές 
Σενάριο

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη 6.950 € 7.930 €

Μέση απόδοση κάθε έτους -30,5% -7,4%

Μετριοπαθές 
Σενάριο

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη 10.300 € 11.110 €

Μέση απόδοση κάθε έτους 3,0% 3,6%

Ευνοϊκό 
Σενάριο

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη 14.490 € 14.830 €

Μέση απόδοση κάθε έτους 44,9% 14,0%

• Το Σενάριο Ακραίων Καταστάσεων δείχνει πόσα χρήματα ενδέχεται να σας επιστραφούν σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

• Το Δυσμενές Σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στο διάστημα Αύγουστος 2014 - Αύγουστος 2015 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και στο διάστημα Μάρτιος 
2014 - Μάρτιος 2017 (εάν εξαγοράσετε μετά από 3 έτη). 

• Το Μετριοπαθές Σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στο διάστημα Οκτώβριος 2017 - Οκτώβριος 2018 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και στο διάστημα Μάρτιος 
2017 - Μάρτιος 2020 (εάν εξαγοράσετε μετά από 3 έτη). 

• Το Ευνοϊκό Σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στο διάστημα Μάρτιος 2013 - Μάρτιος 2014 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και στο διάστημα Φεβρουάριος 2016 
- Φεβρουάριος 2019 (εάν εξαγοράσετε μετά από 3 έτη).

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στο σύμβουλο ή το 
διανομέα σας.

Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο θα σας επιστραφεί.

Σημαντική σημείωση: Οι υπολογισμοί προηγούμενων σεναρίων επιδόσεων θα διενεργούνται σε μηνιαία βάση και θα είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
https://www.alphatrust.gr
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