
Το παρόν έγγραφο δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ώστε 
να μπορείτε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα επενδύσετε. 

 

Ονομασία προϊόντος: Allianz A/K Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας 
ISIN: GRF000004009 
Εταιρεία Διαχείρισης: Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέλος του ομίλου Allianz Ελλάδος 
 
 
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. 

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, 
και περιλαμβάνουν το κόστος του συμβούλου ή του διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν 
λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί 
επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σενάρια 
Επίδοσης 

 
 
 
 
 



Απρίλιος 2023 
 

 

 
 

Μάρτιος 2023 
 

 

 

 

 

 

 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης:  5 έτη  
Παράδειγμα επένδυσης:   10.000 EUR εφάπαξ  

Σενάρια 
 Εάν αποχωρήσετε 

έπειτα από 1 έτος 
Εάν αποχωρήσετε 
έπειτα από 5 έτη 

Ελάχιστο Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας 

Ακραίων 
καταστάσεων 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 1.910 € 6.360 € 
Μέση απόδοση κάθε έτος -80,9% -8,7% 

 
Δυσμενές 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 9.360 € 7.810 € 
Μέση απόδοση κάθε έτος -6,4% -4,8% 

 
Μετριοπαθές 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 11.010 € 17.600 € 
Μέση απόδοση κάθε έτος 10,1% 12,0% 

 
Ευνοϊκό 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 11.940 € 26.390 € 
Μέση απόδοση κάθε έτος 19,4% 21,4% 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης:  5 έτη  
Παράδειγμα επένδυσης:   10.000 EUR εφάπαξ  

Σενάρια 
 Εάν αποχωρήσετε 

έπειτα από 1 έτος 
Εάν αποχωρήσετε 
έπειτα από 5 έτη 

Ελάχιστο Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας 

Ακραίων 
καταστάσεων 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 1.910 € 6.250 € 

Μέση απόδοση κάθε έτος -80,9% -9,0% 
 
Δυσμενές 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 9.340 € 7.760 € 

Μέση απόδοση κάθε έτος -6,6% -5,0% 
 
Μετριοπαθές 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 11.050 € 17.930 € 

Μέση απόδοση κάθε έτος 10,5% 12,4% 
 
Ευνοϊκό 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 11.940 € 26.390 € 
Μέση απόδοση κάθε έτος 19,4% 21,4% 



Φεβρουάριος 2023 
 

 

 

 

Ιανουάριος 2023 
 

 

 

 

 

 

 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης:  5 έτη  
Παράδειγμα επένδυσης:   10.000 EUR εφάπαξ  

Σενάρια 
 Εάν αποχωρήσετε 

έπειτα από 1 έτος 
Εάν αποχωρήσετε 
έπειτα από 5 έτη 

Ελάχιστο Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας 

Ακραίων 
καταστάσεων 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 1.900 € 5.420 € 
Μέση απόδοση κάθε έτος -81,0% -11,5% 

 
Δυσμενές 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 9.340 € 7.750 € 
Μέση απόδοση κάθε έτος -6,6% -5,0% 

 
Μετριοπαθές 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 11.080 € 18.160 € 
Μέση απόδοση κάθε έτος 10,8% 12,7% 

 
Ευνοϊκό 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 11.940 € 26.390 € 
Μέση απόδοση κάθε έτος 19,4% 21,4% 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης:  5 έτη  
Παράδειγμα επένδυσης:   10.000 EUR εφάπαξ  

Σενάρια 
 Εάν αποχωρήσετε 

έπειτα από 1 έτος 
Εάν αποχωρήσετε 
έπειτα από 5 έτη 

Ελάχιστο Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας 

Ακραίων 
καταστάσεων 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 1.900 € 4.750 € 

Μέση απόδοση κάθε έτος -81,0% -13,8% 
 
Δυσμενές 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 9.360 € 7.820 € 

Μέση απόδοση κάθε έτος -6,4% -4,8% 
 
Μετριοπαθές 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 11.100 € 18.360 € 

Μέση απόδοση κάθε έτος 11,0% 12,9% 
 
Ευνοϊκό 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 11.940 € 26.390 € 
Μέση απόδοση κάθε έτος 19,4% 21,4% 



Δεκέμβριος 2022 
 

 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης:  5 έτη  
Παράδειγμα επένδυσης:   10.000 EUR εφάπαξ  

Σενάρια 
 Εάν αποχωρήσετε 

έπειτα από 1 έτος 
Εάν αποχωρήσετε 
έπειτα από 5 έτη 

Ελάχιστο Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας 

Ακραίων 
καταστάσεων 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 1.930 € 4.780 € 

Μέση απόδοση κάθε έτος -80,7% -13,7% 
 
Δυσμενές 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 9.310 € 7.620 € 

Μέση απόδοση κάθε έτος -6,9% -5,3% 
 
Μετριοπαθές 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 9.700 € 15.670 € 
Μέση απόδοση κάθε έτος -3,0% 9,4% 

 
Ευνοϊκό 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 12.060 € 27.760 € 
Μέση απόδοση κάθε έτος 20,6% 22,7% 
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