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Προφίλ ρίσκου και απόδοσης Στις

YTD 1 Έτος 3 Έτη 3 Έτη 5 Έτη 10 Έτη

1 2 3 4 5 6 7

Επενδυτικός Σκοπός

-0.44% -0.25% 0.12% - -

Επενδυτική Στρατηγική

Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (WAM) 80.37

Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής (WAL) 80.37

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενεργητικό (εκ.):

Καθαρή τιμή Μεριδίου

Συγκρότηση:

Αρ. Αδείας:

Νόμισμα Βάσης:

ISIN:

Bloomberg Ticker:

Ελάχιστο ποσό συμμετοχής

Προμήθεια: Διάθεσης έως 1%**

Προμήθεια: Εξαγοράς 0%

Αμοιβή Διαχείρισης 1,00%

** Προμήθειες διαπραγματεύσιμες σύμφωνα με τον  

επίσημο τιμοκατάλογο προμηθειών που έχει  

αναρτηθεί στο www.triton-am.com
Σχόλιο Διαχειριστή

€ 1,500

HSBCGLQ GA

€ 30.444

Ευρώ

GRF000089000

€ 2.2181

30/9/2022Αποδόσεις

2.37%

Κατανομή Ενεργητικού

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)

Κατανομή με βάση την Ωρίμανση

Τυπική Απόκλιση                                  

(3Ε ημερησίως, ετησ. %)
0.12

10 Έτη

Η επένδυση που διαφημίζεται αφορά την απόκτηση μεριδίων σε κεφάλαιο και όχι σε συγκεκριμένο υποκείμενο στοιχείο του 

ενεργητικού.

1 Έτος
Από την 

Έναρξη

Σημείωση: Το TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ μετονομάστηκε σε TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης ΚΑΕ Ευρώ - 

Πρότυπο ΑΚΧΑ στις 29/05/2019.

Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών Α/Κ Στατιστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

TRITON Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης

Καθαρής Αξίας Ενεργητικού Ευρώ

12/3/1993

3 Έτη 5 Έτη

TRITON Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης 

Καθαρής Αξίας Ενεργητικού Ευρώ

-

TRITON Χρηματαγοράς 

Κυμαινόμενης Καθαρής 

Αξίας Ενεργητικού Ευρώ

-0.36% -0.44% -0.73% -0.01%

Ημερολογιακό έτος

Σωρευτικές 

Αποδόσεις (%)
Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος

Κατά κανόνα χαμηλότερες 

αποδόσεις
Κατά κανόνα υψηλότερες 

αποδόσεις

ΦΕΚ. Β' 40/03-02-1993

43.36%

50.61%

1.00%
5.03%

Προθεσμιακές Καταθέσεις Εντοκα Γραμμάτια

Διαθέσιμα Ομόλογα

44.36%

5.58%

10.83%

22.65%

14.59%

1.99%

1 ημέρα

2-30 ημέρες

31-90 ημέρες

91-180 ημέρες

181-365 ημέρες

365 + ημέρες

Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να
προσφέρει στο μεριδιούχο εισόδημα
επενδύοντας κυρίως σε τραπεζικές
καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς σε
Ευρώ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται
από ενεργή διαχειριστική πολιτική και
σκοπός του είναι να προσφέρει στους
επενδυτές μακροχρόνια ανάπτυξη

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κύρια σε
προθεσμιακές καταθέσεις και
βραχυπρόθεσμα μέσα Χρηματαγοράς σε
Ευρώ. Εχει τη δυνατότητα επίσης να
επενδύει σε χρεωστικούς τίτλους με
υπολειπόμενη διάρκεια ζωής έως και δύο
έτη. Το χαρτοφυλακιό του έχει μέγιστη
σταθμισμένη ληκτότητα έως έξη (6) μήνες
και μέση σταθμισμένη διάρκεια ζωής έως
δώδεκα (12) μήνες. Η απόδοσή του
ενδέχεται να έχει διακυμάνσεις, αφού η
πορεία του κεφαλαίου είναι συνδεδεμένη με
την πορεία των επιτοκίων και των
χρηματαγορών. Αξιοποιεί τις
βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της
χρηματαγοράς με στόχο την βελτιστοποίηση
του χαρτοφυλακίου μέσω μιας ευέλικτης
αλλά και ορθολογικής επενδυτικής
στρατηγικής.

Το 2022 ξεκίνησε η αντιστροφή της τάσης των αποκλιμακούμενων επιτοκίων. Η διατήρηση του πληθωρισμού σε
υψηλά επίπεδα, οδήγησε τις Κεντρικές Τράπεζες σε αλλαγή της νομισματικής πολιτικής τους, από χαλαρή σε αυστηρά
περιοριστική. Αντίστοιχα όλη η καμπύλη των επιτοκίων της χρηματαγοράς μετατοπίστηκε ανοδικά. Τα Εντοκα
Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου εκδίδονται με θετικές πλέον αποδόσεις μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα
αρνητικών αποδόσεων. Συγκεκριμένα, η απόδοση του ετήσιου ΕΓΕΔ διαμορφώθηκε στο 0.97% κατά τη διάρκεια της
περιόδου. Η απόδοση του αμοιβαίου από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε στο -0.359%, με τη μεταβλητότητα σε
όρους τυπικής απόκλισης για το ίδιο διάστημα να προσδιορίζεται στο 0.12% σε ετήσια βάση και την Σταθμισμένη
Μέση Ληκτότητα (WAM) να φθάνει τις 80.73 ημέρες. Σε αυτό το περιβάλλον το αμοιβαίο παραμένει μια αξιόπιστη
εναλλακτική πρόταση για όσους επενδυτές επιθυμούν να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο τους προσδίδοντας του
πιο αμυντική κατεύθυνση.
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Money Market Fund

Διαχειριστής Διαχειριστής
Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ
Αρ. Αδείας ΕΚ 76/26.3.1991
www.triton-am.com

Θεματοφύλακας
HSBC Continental Europe – Ελλάδα



Κίνδυνος 

Εγγύησης 

Καταθέσεων

Πιστωτικός 

Κίνδυνος

Κίνδυνος 

Ρευστότητας

Κίνδυνος 

Αντισ/νου

Βασικοί Κίνδυνοι Επενδυτικοί Κίνδυνοι

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Copyright© Εκδόθηκε από την TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (ΓΕΜΗ: 832401000), Οκτώβριος 2022. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να 

αναπαραχθεί ή να αποθηκευθεί σε σύστημα, από το οποίομπορεί να ανακτηθεί ή να διαβιβασθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης ή άλλο, χωρίς 

προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρίας TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.

Τα Αμοιβαία 

Κεφάλαια 

Χρηματαγορας δεν 

εξομοιώνονται με 

καταθέσεις και 

επομένως δεν 

προστατεύονται από 

το σύστημα 

εγγύησης 

καταθέσεων σε 

περίπτωση 

απώλειας μέρους ή 

του συνόλου του 

επενδεδυμένου 

κεφαλαίου.

Είναι η πιθανότητα 

μικρής απόδοσης 

από το επιτοκιακό 

αποτέλεσμα με την 

πιθανότητα 

απώλειας μεγάλου 

μέρους της 

επένδυσης λόγω 

αδυναμίας 

εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων του 

εκδότη.

Προσπάθεια 

ρευστοποίησης ενός 

τίτλου σε μια αγορά 

όπου δεν υπάρχει 

αντίστοιχη ζήτηση, 

ενδέχεται να 

προκαλέσει μεγάλες 

αυξομειώσεις στην 

τιμή του τίτλου. 

Τίτλοι με μεγάλη 

εμπορευσιμότητα 

ενέχουν μικρότερο 

κίνδυνο 

ρευστότητας.

Ο κίνδυνος να μην 

εκπληρωθεί ομαλά ο 

διακανονισμός 

συναλλαγών επί 

χρηματοπιστωτικών

μέσων ειδικά εάν ο 

αντισυμβαλλόμενοςδ

εν καταβάλει 

χρήματα ή δεν 

παραδίδει τίτλους 

έγκαιρα σε 

εκπλήρωση 

υποχρέωσης.

Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να διαβάσουν τις 

Περιγραφές των Κινδύνων στο Ενημερωτικό Δελτίο για 

μια πλήρη περιγραφή κάθε κινδύνου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε επενδυτικούς κινδύνους και 

άλλους σχετικούς κινδύνους από τη διαχείριση και τους τίτλους 

που χρησιμοποιεί για την επίτευξη του στόχου του. Ο πίνακας 

στα δεξιά εξηγεί πώς αυτοί οι κίνδυνοι σχετίζονται μεταξύ τους 

και τα αποτελέσματα για τον Μέτοχο που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν μια επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν παρέχει, περιέχει ή συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ή σύσταση ή προτροπή για αγορά προς οποιονδήποτε ως προς το

Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι επενδυτές θα πρέπει να ανατρέχουν και να διαβάζουν το Ενημερωτικό Δελτίο των ΟΣΕΚΑ και τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) προτού λάβουν τελικές επενδυτικές αποφάσεις.

Κίνδυνοι από τη διαχείριση και τους τίτλους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Γενικές Παραδοχές

Το TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ ανήκει στην
κατηγορία ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ. Δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και διαφέρει από μια επένδυση σε καταθέσεις. Το
αρχικό κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις και τον κίνδυνο της απώλειας του
αρχικού κεφαλαίου επωμίζεται ο επενδυτής. Το TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση ρευστότητας ή για τη
σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μερίδιο.

Η TRITON είναι συμβαλλόμενο μέλος του διεθνούς 
δικτύου επενδυτών Principles for Responsible 
Investment που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα 
Έθνη - μια διεθνής πρωτοβουλία όπου οι επενδυτές 
μπορούν να συνεργαστούν, να κατανοήσουν και να 
διαχειριστούν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες στις 
επενδυτικές τους αποφάσεις και τις πρακτικές 
ιδιοκτησίας.

www.unpri.org

Σημεία Διάθεσης
Στα γραφεία μας:
Bαλαωρίτoυ 15, Αθήνα, 10671 
Τηλ.: +30 216 500 1800
Fax:  +30 210 364 3855 
Email: info@triton-am.com
τους αντιπροσώπους και
τους διαμεσολαβητές μας.

https://gr.triton-am.com/wp-content/uploads/2022/02/kiid_diathesimon_euro.pdf

