
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.  

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 (Στοιχεία: 31/12/2022)                   

Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (άρθρο 8 Κανονισμών (ΕΕ) 1286/2014, 2017/653 και 2021/2268)  

Τα σενάρια επιδόσεων που αποτυπώνονται εδώ περιλαμβάνουν το μέγιστο πιθανό συνολικό κόστος των προϊόντων. Οι πραγματικές χρεώσεις 

ενδέχεται να είναι χαμηλότερες από αυτές που έχουν χρησιμοποιηθεί ως υποθέσεις. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική  

φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί. Το τι θα λάβετε από κάθε προϊόν εξαρτάται 

από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς 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 των 

προϊόντων των τελευταίων 10 ετών και για τα διαστήματα που τα προϊόντα δεν έχουν επαρκή ιστορικά δεδομένα γίνεται χρήση δεδομ ένων 

του δείκτη αναφοράς τους ή ενός αντιπροσωπευτικού δείκτη στην περίπτωση που το προϊόν δεν κάνει χρήση δείκτη αναφοράς. Οι αγορές θα 

μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. Το σενάριο «Ακραίων καταστάσεων» απεικονίζει το τι θα μπορούσατε να λάβετε 
από κάθε προϊόν σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. 

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO (ISIN: GRF000318003) 

• Tο δυσμενές σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Μαρτίου 2015 και Μαρτίου 2020 (αν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη).  
• Tο μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Μαρτίου 2021 και Μαρτίου 2022 (αν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και 

Μαΐου 2014 και Μαΐου 2018 (αν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη).  

• Tο ευνοϊκό σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαρτίου 2021 (αν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ 
Νοεμβρίου 2016 και Νοεμβρίου 2021 (αν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη). 

 

ATTICA MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ISIN: GRF000321007) 

• Tο δυσμενές σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Μαρτίου 2015 και Μαρτίου 2020 (αν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη).  

• Tο μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Δεκεμβρίου 2015 και Δεκεμβρίου 2016 (αν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) 
και Σεπτεμβρίου 2014 και Σεπτεμβρίου 2019 (αν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη).  

• Tο ευνοϊκό σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαρτίου 2021 (αν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ 
Ιουνίου 2016 και Ιουνίου 2021 (αν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη). 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: πέντε (5) έτη  

Σενάρια επίδοσης  

Επένδυση (ευρώ): 10.000  ( τα ποσά είναι σε Ευρώ) 

          Σενάρια 1 Έτος 5 Έτη (Συνιστώμενη 
περίοδος διακράτησης) 

Σενάριο Ακραίων 

Καταστάσεων 

Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 7.349,30 6.813,24 

Μέση Απόδοση κάθε έτος -26,5% -7,3% 

Δυσμενές Σενάριο 
Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 8.714,15 8.608,00 

Μέση Απόδοση κάθε έτος -12,9% -3,0% 

Μετριοπαθές 

Σενάριο 

Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 9.957,92 10.006,19 

Μέση Απόδοση κάθε έτος -0,4% 0,01% 

Ευνοϊκό Σενάριο 
Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 11.269,73 10.998,26 

Μέση Απόδοση κάθε έτος 12,7% 1,9% 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: πέντε (5) έτη  

Σενάρια επίδοσης  

Επένδυση (ευρώ): 10.000  ( τα ποσά είναι σε Ευρώ) 

          Σενάρια 1 Έτος 5 Έτη (Συνιστώμενη 
περίοδος διακράτησης) 

Σενάριο Ακραίων 

Καταστάσεων 

Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 6.339,34 5.447,06 

Μέση Απόδοση κάθε έτος -36,6% -11,4% 

Δυσμενές Σενάριο 
Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 8.434,52 8.415,10 

Μέση Απόδοση κάθε έτος -15,7% -3,4% 

Μετριοπαθές 

Σενάριο 

Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 10.226,42 11.029,98 

Μέση Απόδοση κάθε έτος 2,3% 2,0% 

Ευνοϊκό Σενάριο 
Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 12.540,75 12.519,69 

Μέση Απόδοση κάθε έτος 25,4% 4,8% 



ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.  

 

 

ATTICA ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ISIN: GRF000322005) 

 

• Tο δυσμενές σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Οκτωβρίου 2022.  

• Tο μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και Οκτωβρίου 2020 (αν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και 
Μαΐου 2014 και Μαΐου 2019 (αν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη).  

• Tο ευνοϊκό σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Σεπτεμβρίου 2013 και Σεπτεμβρίου 2014 (αν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και 
μεταξύ Ιανουαρίου 2013 και Ιανουαρίου 2018 (αν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη). 

 

ATTICA ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ISIN: GRF000319001) 

 

• Tο δυσμενές σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Ιουλίου 2014 και Ιουλίου 2015.  

• Tο μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Μάρτιου 2020 και Μαρτίου 2021 (αν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και 
Νοεμβρίου 2016 και Νοεμβρίου 2020 (αν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη).  

• Tο ευνοϊκό σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Ιουλίου 2015 και Ιουλίου 2016 (αν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ 
Ιουλίου 2016 και Ιουλίου 2020 (αν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη). 
 

 

 

 

 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: πέντε (5) έτη  

Σενάρια επίδοσης  

Επένδυση (ευρώ): 10.000  ( τα ποσά είναι σε Ευρώ) 

          Σενάρια 1 Έτος 5 Έτη (Συνιστώμενη 
περίοδος διακράτησης) 

Σενάριο Ακραίων 

Καταστάσεων 

Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 7.791,87 7.567,51 

Μέση Απόδοση κάθε έτος -22,1% -5,5% 

Δυσμενές Σενάριο 
Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 8.312,44 8.257,10 

Μέση Απόδοση κάθε έτος -16,9% -3,8% 

Μετριοπαθές 

Σενάριο 

Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 10.022,86 10.289,78 

Μέση Απόδοση κάθε έτος 0,23% 0,6% 

Ευνοϊκό Σενάριο 
Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 10.963,62 11.332,73 

Μέση Απόδοση κάθε έτος 9,64% 2,5% 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: πέντε (5) έτη  

Σενάρια επίδοσης  

Επένδυση (ευρώ): 10.000  ( τα ποσά είναι σε Ευρώ) 

          Σενάρια 1 Έτος 5 Έτη (Συνιστώμενη 
περίοδος διακράτησης) 

Σενάριο Ακραίων 

Καταστάσεων 

Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 7.485,19 6.270,36 

Μέση Απόδοση κάθε έτος -25,1% -8,9% 

Δυσμενές Σενάριο 
Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 4.752,40 8.415,10 

Μέση Απόδοση κάθε έτος -52,5% -3,4% 

Μετριοπαθές 

Σενάριο 

Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 10.949,34 17.931,09 

Μέση Απόδοση κάθε έτος 9,5% 12,4% 

Ευνοϊκό Σενάριο 
Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 20.195,41 34.996,98 

Μέση Απόδοση κάθε έτος 101,9% 28,5% 



ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.  

 

 

YPSILON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ( ISIN: GRF000320009)  

 

 

• Tο δυσμενές σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Αυγούστου 2014 και Αυγούστου 2015.  

• Tο μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Δεκεμβρίου 2017 και Δεκεμβρίου 2018 (αν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) 
και Νοεμβρίου 2014 και Νοεμβρίου 2019 (αν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη).  

• Tο ευνοϊκό σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαρτίου 2021 (αν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ 
Ιουνίου 2016 και Ιουνίου 2021 (αν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη). 

 

YPSILON GLOBAL GROWTH FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

Κατηγορία Μεριδίων: R  ( ISIN: GRF000338001)  

 

• Tο δυσμενές σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Μαρτίου 2019 και Μαρτίου 2020.  

• Tο μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Νοεμβρίου 2016 και Νοεμβρίου 2017 (αν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και 
Νοεμβρίου 2016 και Νοεμβρίου 2021 (αν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη).  

• Tο ευνοϊκό σενάριο προέκυψε για μία επένδυση μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαρτίου 2021 (αν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ 
Ιανουαρίου 2013 και Ιανουαρίου 2018 (αν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη). 

 

 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: πέντε (5) έτη  

Σενάρια επίδοσης  

Επένδυση (ευρώ): 10.000  ( τα ποσά είναι σε Ευρώ) 

          Σενάρια 1 Έτος 5 Έτη (Συνιστώμενη 
περίοδος διακράτησης) 

Σενάριο Ακραίων 

Καταστάσεων 

Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 3.833,27 2.300,86 

Μέση Απόδοση κάθε έτος -61,7% -25,8% 

Δυσμενές Σενάριο 
Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 5.372,78 5372,78 

Μέση Απόδοση κάθε έτος -46,1% -11,8% 

Μετριοπαθές 

Σενάριο 

Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 9.638,68 9.651,73 

Μέση Απόδοση κάθε έτος -3,6% -0,7% 

Ευνοϊκό Σενάριο 
Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 17.013,34 16.775,44 

Μέση Απόδοση κάθε έτος 70,1% 10,9% 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: πέντε (5) έτη  

Σενάρια επίδοσης  

Επένδυση (ευρώ): 10.000  ( τα ποσά είναι σε Ευρώ) 

          Σενάρια 1 Έτος 5 Έτη (Συνιστώμενη 

περίοδος διακράτησης) 

Σενάριο Ακραίων 

Καταστάσεων 

Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 5.870,60 3.178,90 

Μέση Απόδοση κάθε έτος -41,3% -20,5% 

Δυσμενές Σενάριο 
Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 6.682,79 8.263,59 

Μέση Απόδοση κάθε έτος -33,2% -3,7% 

Μετριοπαθές 
Σενάριο 

Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 8.367,99 13.997,19 

Μέση Απόδοση κάθε έτος -16,3% 6,96% 

Ευνοϊκό Σενάριο 
Πόσα μπορούν να σας επιστραφούν μείον το κόστος 10.189,97 17.798,40 

Μέση Απόδοση κάθε έτος 1,9% 12,2% 


