
Διαφημιστικό υλικό μόνο για επαγγελματίες 
επενδυτές ή συμβούλους

Η Σειρά Παγκόσμιας 
Μεταμόρφωσης της Schroders 
(Global Transformation Range)
Επενδύστε σήμερα για τον κόσμο του αύριο 
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Η ικανότητα της ανθρώπινης 
εφευρετικότητας να καινοτομεί και να 
αντιμετωπίζει τις ανισορροπίες στον 
κόσμο μας, δημιουργεί σημαντικές 
θεματικές επενδύσεις. Αυτές θα 
δημιουργήσουν νέες αγορές και θα 
μεταμορφώσουν τις υπάρχουσες, 
έχοντας σημαντικό και μακροχρόνιο 
αντίκτυπο στη ζωή μας.

Σήμερα, χάρη στην τεχνολογική πρόοδο, 
οι αλλαγές επέρχονται με ταχύτερο από 
ποτέ ρυθμό. Πιστεύουμε ότι λόγω της 
ταχύτητας και έκτασης των αλλαγών, 
θα δημιουργηθεί μια πλούσια δεξαμενή 
ευκαιριών που θα επωφελήσει τους 
επενδυτές.
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Οι ανισορροπίες 
δημιουργούν ευκαιρίες
Η αντιμετώπιση των ανισορροπιών παγκοσμίως βρίσκεται στο 
επίκεντρο των θεματικών επενδύσεων.

Ας σκεφτούμε την πίεση που ασκεί ο αυξανόμενος 
παγκόσμιος πληθυσμός στους περιορισμένους 
πόρους και το αντίκτυπο που έχει στη μορφή της 
κλιματικής αλλαγής.

Ας σκεφτούμε επίσης τις ανισορροπίες μεταξύ 
της προσφοράς και της ζήτησης στις επιμέρους 
αγορές όπου παρατηρείται ανεκπλήρωτη ζήτηση 
ή ανεπαρκής προσφορά. Οι υπηρεσίες πολυμέσων 
τύπου «on-demand» ή «ride-hailing» είναι μερικά 
από τα πιο βασικά παραδείγματα τα τελευταία 
χρόνια.

Η αντιμετώπιση αυτών των ανισορροπιών 
δημιουργεί ισχυρούς, ανθεκτικούς και 
μακροπρόθεσμους θεματικούς τομείς που 
χαρακτηρίζονται από επιχειρήσεις οι οποίες 
χρησιμοποιούν την ευφυΐα τους για να 
πυροδοτήσουν την καινοτομία. Αυτές οι 
εταιρείες μεταμορφώνουν τον πλανήτη μας και 
την καθημερινή μας ζωή αντιπροσωπεύοντας 
ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες.
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Γιατί να ακολουθήσετε 
μια θεματική 
προσέγγιση;
Το επενδυτικό τοπίο αλλάζει γρήγορα, 
καθώς ένας συνδυασμός οικονομικών, 
πολιτικών, δημογραφικών, περιβαλλοντικών 
και τεχνολογικών δυνάμεων δημιουργούν 
ταυτόχρονα ευκαιρίες και απειλές. Αυτές με τη 
σειρά τους αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο 
θα επενδύουμε τα επόμενα χρόνια.

Η θεματική επένδυση προσφέρει στους 
επενδυτές την ευκαιρία να διαχειριστούν 
τις προκλήσεις που δημιουργούν αυτές οι 
ανατρεπτικές δυνάμεις, αλλά παράλληλα να 
εκμεταλλευτούν τις συναρπαστικές ευκαιρίες 
που συνεπάγονται με αυτήν τη μεταμόρφωση. 
Με τους επενδυτές να αναζητούν σήμερα 
πρόσθετες πηγές αποδόσεων, πιστεύουμε 
ότι οι θεματικές επενδύσεις μπορούν να 
διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στη 
δημιουργία ενός κατάλληλου χαρτοφυλακίου 
για μακροπρόθεσμες επενδύσεις.
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Προσδιορισμός 
των σωστών 
θεματικών τομέων
Επιλέγουμε θεματικούς τομείς 
χρησιμοποιώντας τρία κριτήρια:

1 

Ο θεματικός τομέας έχει 
μακροβιότητα 

Επενδύουμε σε μακροχρόνιους θεματικούς 
τομείς, όχι σε τάσεις που υπάρχουν σήμερα και 
εξαφανίζονται αύριο. Επιλέγουμε θεματικούς 
τομείς που παρουσιάζουν μακροχρόνια 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, ώστε να 
αντέχουν στις διακυμάνσεις των αγορών και 
να προσφέρουν βιώσιμες αποδόσεις στους 
επενδυτές.
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Ανάλυση προοπτικών και όχι 
εκ των υστέρων γνώση 
Για τη δημιουργία αποδόσεων που υπερβαίνουν 
τις αποδόσεις της αγοράς, πρέπει να υπάρχει 
διαφοροποίηση. Εντοπίζουμε, συνεπώς, 
θεματικούς τομείς όπου μπορούμε να 
δημιουργήσουμε τα δικά μας επενδυτικά 
γίγνεσθαι, τα οποία αντιπροσωπεύουν καλύτερα 
τις επενδυτικές ευκαιρίες. Με τον τρόπο 
αυτό, διασφαλίζεται η ελευθερία έκφρασης 
πλήρους πεποίθησης σε μία εταιρεία, αντί να 
υπάρχει περιορισμός από δείκτες στάθμισης. 
Επικεντρωνόμαστε στην δυνατότητα που μπορεί 
να έχει μια εταιρεία να διαμορφώσει τον κόσμο 
στο μέλλον και όχι την εφήμερη επιτυχία της.

3 

Εξισορρόπηση των ευκαιριών 
Επιλέγουμε θεματικούς τομείς των οποίων το 
πεδίο εφαρμογής δεν είναι ούτε πολύ στενό 
ούτε πολύ ευρύ. Είναι σημαντικό να υπάρχει 
ευελιξία, καθώς οι σημαντικοί θεματικοί τομείς 
θα αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου. 
Επομένως, αποφεύγουμε θεματικούς τομείς που 
μπορεί να περιέχουν μόνο έναν μικρό αριθμό 
παραγόντων. Ομοίως, δεν αναπαράγουμε απλώς 
ένα γενικό χαρτοφυλάκιο μετοχών, αλλά αντιθέτως 
παρέχουμε στους επενδυτές την ακρίβεια που 
θέλουν για να αποκτήσουν πραγματική πρόσβαση 
σε έναν θεματικό τομέα. Επιδιώκουμε αυτή 
την εξισορρόπηση, έτσι ώστε να μπορούμε να 
προσφέρουμε στους επενδυτές μια πραγματική 
θεματική έκθεση καθώς και την καλύτερη ευκαιρία 
συμμετοχής στις ενδεχόμενες αποδόσεις.
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Schroder ISF*  
Global Energy 
Transition

Schroder ISF* 
Global Cities

Schroder ISF*  
Global  
Disruption

Schroder ISF*  
Global 
Climate 
Change Equity

Η σειρά Παγκόσμιας 
Μεταμόρφωσης της Schroders
Μια σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων που παρέχουν πρόσβαση στους πιο ισχυρούς και 
σταθερούς θεματικούς τομείς, οι οποίοι μεταμορφώνουν τον πλανήτη και τις ζωές 
μας.

*Το Schroder International Selection Fund αναφέρεται εφεξής ως Schroder ISF.
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Schroder ISF* 
Healthcare 
Innovation

Schroder ISF*  
Smart Manufacturing 

Schroder ISF* 
Changing 
Lifestyles 

Schroder ISF*  
Global Sustainable 
Growth
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*Το Schroder International Selection Fund αναφέρεται εφεξής ως Schroder ISF.
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Schroder ISF* Global 
Disruption
Ανατρεπτικές αλλαγές συμβαίνουν συνεχώς 
γύρω μας. Μεταμορφώνουν τον τρόπο που ζούμε, 
εκτοπίζουν τις υπάρχουσες αγορές και πρωτοπορούν 
σε νέες δημιουργίες που δεν γνωρίζαμε καν ότι τις 
χρειαζόμασταν.

Οι ανατρεπτικές αλλαγές δεν αποτελούν νέο θεματικό τομέα, επιταχύνονται 
όμως λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, αποτελώντας τον καταλύτη τόσο για την 
καινοτομία όσο και για την ταχύτητα αλλαγής. Αυτός ο συνδυασμός έχει οδηγήσει 
σε ένα πλούσιο και ταχέως αναπτυσσόμενο επενδυτικό πεδίο μετασχηματιστικών 
εταιρειών, οι οποίες επαναπροσδιορίζουν τους κλάδους στους οποίους λειτουργούν 
ή προσαρμόζονται στην αλλαγή.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder ISF Global Disruption της Schroders μελετάει 
εξονυχιστικά τον επενδυτικό ορίζοντα για να προσφέρει στους επενδυτές πρόσβαση 
σε ρηξικέλευθες εταιρείες παγκόσμιου επιπέδου με ισχυρό αναπτυξιακό δυναμικό το 
οποίο δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί από την ευρύτερη αγορά.

Κωδικός ISIN: LU1910165726 Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου: 
12 Δεκεμβρίου 2018

Κωδικός Bloomberg: SISFGDA:LX Νόμισμα βάσης αμοιβαίου κεφαλαίου: USD

Όλες οι πληροφορίες του αμοιβαίου κεφαλαίου που απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν 
την κατηγορία μεριδίων Α Σώρευσης. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μεριδίων, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων. *Το Schroder International 
Selection Fund αναφέρεται ως Schroder ISF.
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Schroder ISF* Global 
Cities
Το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που διαμένει 
σε πόλεις θα αυξηθεί από το τρέχον ύψος του 50% σε 
70% έως το 2050. Οι επενδυτές μπορούν να στοχεύουν 
τις σωστές ευκαιρίες, εάν γνωρίζουν τις πόλεις που 
επωφελούνται από αυτήν τη δημογραφική αλλαγή. 

Συγκεκριμένα, στοχεύουμε τις «Παγκόσμιες Πόλεις», οι οποίες έχουν μια 
μεγάλη και διαφοροποιημένη, αυτόνομη οικονομία με ισχυρό πολιτιστικό 
σκηνικό, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, παγκόσμιες κορυφαίες υποδομές και 
πανεπιστήμια. Σε αυτές τις πόλεις βρίσκονται ακίνητα που παρουσιάζουν τη 
μεγαλύτερη ζήτηση, προσφέροντας υψηλότερα ενοίκια και αξίες.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders ISF Global Cities της Schroder επενδύει σε 
εισηγμένες εταιρείες ακινήτων που κατέχουν τα καλύτερα ακίνητα σε αυτές τις 
παγκόσμιες πόλεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων και υπηρεσιών.

Κωδικός ISIN: LU0224508324 Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου: 
31 Οκτωβρίου 2005

Κωδικός Bloomberg: SCHGPSA:LX Νόμισμα βάσης αμοιβαίου κεφαλαίου: USD

Όλες οι πληροφορίες του αμοιβαίου κεφαλαίου που απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν 
την κατηγορία μεριδίων Α Σώρευσης. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μεριδίων, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων. *Το Schroder International 
Selection Fund αναφέρεται ως Schroder ISF.
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Schroder ISF* Global 
Climate Change Equity
Η κλιματική αλλαγή θα μεταμορφώσει κοινωνίες, 
επιχειρήσεις και κλάδους καθώς μεταβαίνουμε σε μία 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Για να επιτευχθεί το παγκόσμιο συμφωνημένο όριο αύξησης της θερμοκρασίας των 
2 °C, απαιτείται επένδυση $20 τρισ για τα επόμενα 10 χρόνια. Για να το θέσουμε στο 
σωστό πλαίσιο, αυτό ισοδυναμεί με το μέγεθος ολόκληρης της οικονομίας των ΗΠΑ. 
Τέτοια μνημειώδη ποσά επενδύσεων θα δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες σε 
διάφορους τομείς.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder ISF Global Climate Change Equity της Schroders 
επικεντρώνεται στην εύρεση εταιρειών που ήδη πρωτοπορούν ή μελλοντικά θα 
επηρεαστούν θετικά από προσπάθειες μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε τομείς, όπως είναι η καθαρή ενέργεια, οι 
βιώσιμες μεταφορές, οι περιβαλλοντικοί πόροι, οι επικεφαλείς στην πορεία προς την 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η ενεργειακή απόδοση.

Κωδικός ISIN: LU0302445910 Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου: 
29 Ιουνίου 2007

Κωδικός Bloomberg: SCGLLAA:LX Νόμισμα βάσης αμοιβαίου κεφαλαίου: USD

Όλες οι πληροφορίες του αμοιβαίου κεφαλαίου που απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν 
την κατηγορία μεριδίων Α Σώρευσης. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μεριδίων, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων. *Το Schroder International 
Selection Fund αναφέρεται ως Schroder ISF.
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Schroder ISF* Global 
Energy Transition
Ένας ισχυρός και επίκαιρος θεματικός τομέας είναι 
η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. 

Η μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην πορεία μας 
προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η ανανεώσιμη 
ενέργεια είναι σήμερα η φθηνότερη μορφή ενέργειας σε πολλά μέρη του κόσμου και 
παράλληλα με τη βελτιωμένη κλιματική πολιτική αλλά και την αυξανόμενη ζήτηση των 
καταναλωτών θα δημιουργήσει ένα ισχυρό επενδυτικό περιβάλλον.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder ISF Global Energy Transition της Schroders εξετάζει 
ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα απο την παραγωγή, διανομή έως την κατανάλωση, 
στοχεύοντας εταιρείες που ηγούνται στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο αποκλείει εξ ολοκλήρου επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα και πυρηνικά 
αποθέματα.

Κωδικός ISIN: LU1983299162 Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου: 
10 Ιουλίου 2019

Κωδικός Bloomberg: Θα επιβεβαιωθεί Νόμισμα βάσης αμοιβαίου κεφαλαίου: USD

Όλες οι πληροφορίες του αμοιβαίου κεφαλαίου που απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν 
την κατηγορία μεριδίων Α Σώρευσης. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μεριδίων, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων. *Το Schroder International 
Selection Fund αναφέρεται ως Schroder ISF.
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Schroder ISF* 
Healthcare Innovation
Οι καινοτομίες στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης και της αλλαγής του τρόπου ζωής, σε 
συνδυασμό με τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, 
συμβάλλουν σε μια μακροβιότερη και υγιέστερη ζωή.

Η ταχεία πρόοδος στην επιστήμη και την τεχνολογία έχει οδηγήσει σε νέα προϊόντα 
και καινοτομίες στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, οδηγώντας σε μια 
συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά νέων ευκαιριών. Είμαστε επίσης πολύ καλύτερα 
ενημερωμένοι για τον αντίκτυπο που έχει ο τρόπος ζωής στην υγεία μας. Για 
πολλούς από εμάς, η φυσική κατάσταση, ο υγιεινός τρόπος ζωής και η ευεξία είναι 
βασικές προτεραιότητες.

Η καινοτομία της υγειονομικής περίθαλψης είναι ένας περίπλοκος, γρήγορα 
εξελισσόμενος και συχνά παρεξηγημένος θεματικός τομέας. Συνεπώς, θα ανταμειφθούν 
αυτες οι εταιρίες οι οποίες έχουν τη γνώση, τους πόρους και την εμπειρία να 
αναγνωρίσουν πού δημιουργείται προστιθέμενη αξία της υγειονομικής περίθαλψης.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder ISF Healthcare Innovation της Schroders επιδιώκει 
να αξιοποιήσει αυτήν την πολυετή αναπτυξιακή ευκαιρία επενδύοντας σε εταιρείες 
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προηγμένων θεραπειών, ιατρικής τεχνολογίας, 
υπηρεσιών υγείας, ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης και ευεξίας. 

Κωδικός ISIN: LU1983299246 Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου: 
31 Ιουλίου 2019

Κωδικός Bloomberg: Θα επιβεβαιωθεί Νόμισμα βάσης αμοιβαίου κεφαλαίου: USD

Όλες οι πληροφορίες του αμοιβαίου κεφαλαίου που απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν 
την κατηγορία μεριδίων Α Σώρευσης. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μεριδίων, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων. *Το Schroder International 
Selection Fund αναφέρεται ως Schroder ISF.
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Schroder ISF* Global 
Sustainable Growth
Η βιωσιμότητα είναι ένας πρωταρχικός θεματικός 
τομέας, που αντιπροσωπεύει τον τρόπο λειτουργίας 
των εταιρειών, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν 
τους υπαλλήλους τους, αλλά και το αντίκτυπό τους 
στην κοινωνία.

Μια «βιώσιμη» εταιρεία για εμάς σημαίνει μια εταιρεία που τελεί υπό μακροχρόνια 
διαχείριση και αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων της, 
όπως υπαλλήλους, πελάτες, προμηθευτές και μετόχους, καθώς και συμφέροντα 
τόσο της κοινωνίας όσο και του περιβάλλοντος. Είναι αυτό που κάνει μια εξαιρετική 
εταιρεία να παραμένει εξαιρετική. 

Η κεφαλαιαγορά δυσκολεύεται να εκτιμήσει μη-χρηματοοικονομικούς παράγοντες, 
όπως το εταιρικό κάρμα, και να τους συμπεριλάβει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές 
μιας εταιρείας. Το αποτέλεσμα είναι μια πλούσια ομάδα υποτιμημένων εταιρειών 
με βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που θα ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό και θα 
προσφέρουν ανώτερη ανάπτυξη και απόδοση σε όσους γνωρίζουν πού να την 
αναζητήσουν.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder ISF Global Sustainable Growth της Schroders όχι 
μόνο επενδύει σε αυτούς τους τύπους εταιρειών, αλλά είναι ενεργός ιδιοκτήτης 
αυτών, συμμετέχοντας στη διαχείριση προκειμένου να επιφέρει θετική αλλαγή 
στις εταιρικές πρακτικές για τη βελτίωση των αποδόσεων των μετόχων και των 
ευρύτερων κοινωνικών αποτελεσμάτων.

Κωδικός ISIN LU0557290698 Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου 
23 Νοεμβρίου 2010

Κωδικός Bloomberg SGDWDAA:LX Νόμισμα βάσης αμοιβαίου κεφαλαίου: USD

Όλες οι πληροφορίες του αμοιβαίου κεφαλαίου που απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν 
την κατηγορία μεριδίων Α Σώρευσης. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μεριδίων, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων. *Το Schroder International 
Selection Fund αναφέρεται ως Schroder ISF.
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ΟI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Schroder ISF* Smart 
Manufacturing 
Οι νέες καινοτομίες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο 
οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, πωλούν 
και παρέχουν προϊόντα.

Από τη βιομηχανική επανάσταση τον 18ο αιώνα έως τις ραγδαίες εξελίξεις στην 
πληροφορική του 20ό αιώνα, η καινοτομία παραμένει η κινητήρια δύναμη πίσω από 
τον κόσμο της κατασκευής. Αναμένουμε ότι αυτή η εξέλιξη θα προχωρήσει τώρα ένα 
βήμα παραπέρα, όπου η συμβολή καινοτομιών σε υλικά, λογισμικά και εξαρτήματα 
οδηγεί σε ένα συνεργατικό, πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής που 
ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο για να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες και απαιτήσεις του εργοστασίου, στην αλυσίδα εφοδιασμού και στις 
ανάγκες των πελατών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder ISF Smart Manufacturing της Schroders επενδύει 
σε καινοτόμες εταιρείες σε διάφορους τομείς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
αυτής της νέας βιομηχανικής αναγέννησης.

Κωδικός ISIN: LU2097341411 Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου: 
13 Ιανουαρίου, 2020

Κωδικός Bloomberg: SCSSMAU:LX Νόμισμα βάσης αμοιβαίου κεφαλαίου: USD

Όλες οι πληροφορίες του αμοιβαίου κεφαλαίου που απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν 
την κατηγορία μεριδίων Α Σώρευσης. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μεριδίων, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων. *Το Schroder International 
Selection Fund αναφέρεται ως Schroder ISF.
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ΟI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Schroder ISF*  
Changing Lifestyles
Περνάμε περισσότερες από έξι ώρες την ημέρα 
σε ψηφιακά μέσα. Με την τεχνολογία cloud που 
διασυνδέει τον κόσμο σήμερα περισσότερο από ποτέ, 
οι μεγάλες αλλαγές βρίσκονται προ των πυλών. 

Η επιθυμία για αμεσότητα έχει αλλάξει δραματικά τον τρόπο ζωής μας στο πέρασμα 
του χρόνου. Οι γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις μάς επέτρεψαν να έχουμε πρόσβαση 
σε προϊόντα και εμπειρίες με το πάτημα ενός κουμπιού από την άνεση της οικίας μας. 

Με περισσότερους από 4,5 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες διαδικτύου, 
μεταδίδουμε ζωντανές εμπειρίες και μοιραζόμαστε τις υγιείς επιλογές μας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης σε όλο τον κόσμο¹. Η απρόσκοπτη παγκόσμια συνδεσιμότητα 
επιτρέπει επίσης τη δημιουργία και παράδοση νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
σχεδόν ταυτόχρονα. Μπορούμε πλέον να υπολογίζουμε σε ημέρες, παρά σε μήνες 
ή και χρόνια, για καινοτομίες που πρόκειται να υιοθετηθούν παγκοσμίως και να 
επαναπροσδιορίσουν τους κανόνες. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder ISF Changing Lifestyles της Schroders επενδύει σε 
εταιρείες των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν ουσιώδη επιρροή στον 
τρόπο που διάγουμε τον βίο μας.

Κωδικός ISIN: LU2096785519 Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου: 13 
Ιανουαρίου 2020

Κωδικός Bloomberg: SCSCLAU:LX Νόμισμα βάσης αμοιβαίου κεφαλαίου: USD

Όλες οι πληροφορίες του αμοιβαίου κεφαλαίου που απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν 
την κατηγορία μεριδίων Α Σώρευσης. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μεριδίων, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων. *Το Schroder International 
Selection Fund αναφέρεται ως Schroder ISF.

1 Statistica, στις 3 Φεβρουαρίου 2020
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ΟI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Σε έναν κόσμο όπου οι ελκυστικές αποδόσεις των επενδύσεων 
καθίστανται όλο και πιο δύσκολες, υποστηρίζουμε ακράδαντα 
ότι οι θεματικές επενδύσεις μπορούν να προσθέσουν 
πραγματική αξία στο χαρτοφυλάκιό σας. 

Ενώ βραχυπρόθεσμα μπορεί να υπάρξουν ορισμένες 
δυσκολίες, πιστεύουμε ότι, για επενδυτές που επιθυμούν 
να ακολουθήσουν μια μακροπρόθεσμη, θεματική 
άποψη, η προάσπιση της ανθρώπινης εφευρετικότητας 
και καινοτομίας θα αποφέρει οικονομικά οφέλη και 
ένα χαρτοφυλάκιο κατάλληλο για έναν κόσμο που 
μεταμορφώνεται με ταχύ ρυθμό.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο:  
schroders.com/globaltransformation

Παγκόσμια Μεταμόρφωση16
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ΟI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 
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Παράγοντες κινδύνου
Schroder ISF* Global Disruption
 – Κίνδυνος ρευστότητας: Σε δυσμενείς 
συνθήκες της αγοράς, το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να μην είναι 
σε θέση να πουλήσει έναν τίτλο 
στην πλήρη αξία του ή να μην τον 
πωλήσει καθόλου. Αυτό θα μπορούσε 
να επηρεάσει την επίδοση και να 
προκαλέσει τη μετάθεση ή την 
αναστολή εξαγοράς των μεριδίων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.

 – Λειτουργικός κίνδυνος: Οι λειτουργικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που σχετίζονται με τη φύλαξη 
των στοιχείων ενεργητικού, ενδέχεται 
να είναι ανεπαρκείς. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο.

 – Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται 
να υποστεί απώλεια αξίας ως 
αποτέλεσμα των διακυμάνσεων των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.

 – Κίνδυνος παραγώγων – 
Αποτελεσματική διαχείριση 
χαρτοφυλακίου και Επενδυτικοί 
σκοποί: Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται παράγωγα για 
την αποτελεσματική διαχείριση 
του χαρτοφυλακίου. Οι επιδόσεις 
ενός παραγώγου μπορεί να είναι 
χαμηλότερες από τις αναμενόμενες, 
το παράγωγο μπορεί να προκαλέσει 
απώλειες μεγαλύτερες από το κόστος 
του και μπορεί να οδηγήσει σε 
απώλειες για το αμοιβαίο κεφάλαιο. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 
επίσης να προβαίνει σε σημαντικές 
επενδύσεις σε παράγωγα, καθώς και 
να χρησιμοποιεί τεχνικές ακάλυπτων 
πωλήσεων και μόχλευσης με στόχο 
την επίτευξη απόδοσης. Όταν 
μεταβάλλεται η αξία ενός στοιχείου 
ενεργητικού, η αξία του παραγώγου 
που βασίζεται στο εν λόγω στοιχείο 
ενεργητικού μπορεί να μεταβληθεί σε 
σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό 
το γεγονός μπορεί να οδηγήσει σε 
μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι μια 
επένδυση στο υποκείμενο στοιχείο 
ενεργητικού.

 – Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 
να έχει συμβατικές συμφωνίες 
με αντισυμβαλλόμενους. Αν ο 
αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, 
το ποσό που οφείλει στο αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να χαθεί μερικώς 
ή ολικώς.

 – Κίνδυνος ως προς τις επιδόσεις: Οι 
επενδυτικοί στόχοι εκφράζουν ένα 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ωστόσο 
δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το 
εν λόγω αποτέλεσμα θα επιτευχθεί. 
Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς 
και το μακροοικονομικό περιβάλλον, 
η επίτευξη των επενδυτικών στόχων 
μπορεί να καταστεί δυσκολότερη.

 – Επιτόκιο IBOR: Η απομάκρυνση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών από 
τη χρήση διατραπεζικών επιτοκίων 
δανεισμού (IBOR) σε εναλλακτικά 
επιτόκια αναφοράς μπορεί να 
επηρεάσει την αποτίμηση ορισμένων 
συμμετοχών και επιφέρει διαταραχές 
στη ρευστότητα ορισμένων μέσων. 
Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει 
τις επιδόσεις των επενδύσεων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.

Schroder ISF* Global Cities
 – Κίνδυνος ρευστότητας: Σε δυσμενείς 
συνθήκες της αγοράς, το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να μην είναι 
σε θέση να πουλήσει έναν τίτλο 
στην πλήρη αξία του ή να μην τον 
πωλήσει καθόλου. Αυτό θα μπορούσε 
να επηρεάσει την επίδοση και να 
προκαλέσει τη μετάθεση ή την 
αναστολή εξαγοράς των μεριδίων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.

 – Λειτουργικός κίνδυνος: Οι λειτουργικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που σχετίζονται με τη φύλαξη 
των στοιχείων ενεργητικού, ενδέχεται 
να είναι ανεπαρκείς. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο.

 – Κίνδυνος ακινήτων: Οι επενδύσεις 
σε ακίνητα υπόκεινται σε διάφορες 
συνθήκες κινδύνου, όπως οικονομικές 
συνθήκες, αλλαγές στη νομοθεσία 
(π.χ περιβαλλοντική και πολεοδομική) 
και άλλους παράγοντες επηρεασμού 
της αγοράς.

 – Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται 
να υποστεί απώλεια αξίας ως 
αποτέλεσμα των διακυμάνσεων των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.

 – Κίνδυνος παραγώγων – 
Αποτελεσματική διαχείριση 
χαρτοφυλακίου και Επενδυτικοί 
σκοποί: Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται παράγωγα για 
την αποτελεσματική διαχείριση 
του χαρτοφυλακίου. Οι επιδόσεις 
ενός παραγώγου μπορεί να είναι 
χαμηλότερες από τις αναμενόμενες, 
το παράγωγο μπορεί να προκαλέσει 
απώλειες μεγαλύτερες από το κόστος 
του και μπορεί να οδηγήσει σε 
απώλειες για το αμοιβαίο κεφάλαιο. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 

επίσης να προβαίνει σε σημαντικές 
επενδύσεις σε παράγωγα, καθώς και 
να χρησιμοποιεί τεχνικές ακάλυπτων 
πωλήσεων και μόχλευσης με στόχο 
την επίτευξη απόδοσης. Όταν 
μεταβάλλεται η αξία ενός στοιχείου 
ενεργητικού, η αξία του παραγώγου 
που βασίζεται στο εν λόγω στοιχείο 
ενεργητικού μπορεί να μεταβληθεί σε 
σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό 
το γεγονός μπορεί να οδηγήσει σε 
μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι μια 
επένδυση στο υποκείμενο στοιχείο 
ενεργητικού.

 – Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών 
και μικρότερων αναδυόμενων 
αγορών: Οι αναδυόμενες αγορές, και 
ιδίως οι μικρότερες αναδυόμενες 
αγορές, ενέχουν σε γενικές γραμμές 
μεγαλύτερο πολιτικό, νομικό και 
λειτουργικό κίνδυνο, καθώς και 
κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου και 
κίνδυνο ρευστότητας, από ό,τι οι 
αναπτυγμένες αγορές.

 – Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 
να έχει συμβατικές συμφωνίες 
με αντισυμβαλλόμενους. Αν ο 
αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, 
το ποσό που οφείλει στο αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να χαθεί μερικώς 
ή ολικώς.

 – Κίνδυνος ως προς τις επιδόσεις: Οι 
επενδυτικοί στόχοι εκφράζουν ένα 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ωστόσο 
δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το 
εν λόγω αποτέλεσμα θα επιτευχθεί. 
Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς 
και το μακροοικονομικό περιβάλλον, 
η επίτευξη των επενδυτικών στόχων 
μπορεί να καταστεί δυσκολότερη.

 – Επιτόκιο IBOR: Η απομάκρυνση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών από 
τη χρήση διατραπεζικών επιτοκίων 
δανεισμού (IBOR) σε εναλλακτικά 
επιτόκια αναφοράς μπορεί να 
επηρεάσει την αποτίμηση ορισμένων 
συμμετοχών και επιφέρει διαταραχές 
στη ρευστότητα ορισμένων μέσων. 
Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει 
τις επιδόσεις των επενδύσεων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.

Schroder ISF* Global Climate 
Change Equity
 – Κίνδυνος ρευστότητας: Σε δυσμενείς 
συνθήκες της αγοράς, το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να μην είναι 
σε θέση να πουλήσει έναν τίτλο 
στην πλήρη αξία του ή να μην τον 
πωλήσει καθόλου. Αυτό θα μπορούσε 
να επηρεάσει την επίδοση και να 

*Το Schroder International Selection Fund αναφέρεται ως Schroder ISF.
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προκαλέσει τη μετάθεση ή την 
αναστολή εξαγοράς των μεριδίων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.

 – Λειτουργικός κίνδυνος: Οι λειτουργικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που σχετίζονται με τη φύλαξη 
των στοιχείων ενεργητικού, ενδέχεται 
να είναι ανεπαρκείς. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. 

 – Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται 
να υποστεί απώλεια αξίας ως 
αποτέλεσμα των διακυμάνσεων των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.

 – Κίνδυνος παραγώγων – 
Αποτελεσματική διαχείριση 
χαρτοφυλακίου και Επενδυτικοί 
σκοποί: Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται παράγωγα για 
την αποτελεσματική διαχείριση 
του χαρτοφυλακίου. Οι επιδόσεις 
ενός παραγώγου μπορεί να είναι 
χαμηλότερες από τις αναμενόμενες, 
το παράγωγο μπορεί να προκαλέσει 
απώλειες μεγαλύτερες από το κόστος 
του και μπορεί να οδηγήσει σε 
απώλειες για το αμοιβαίο κεφάλαιο. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 
επίσης να προβαίνει σε σημαντικές 
επενδύσεις σε παράγωγα, καθώς και 
να χρησιμοποιεί τεχνικές ακάλυπτων 
πωλήσεων και μόχλευσης με στόχο 
την επίτευξη απόδοσης. Όταν 
μεταβάλλεται η αξία ενός στοιχείου 
ενεργητικού, η αξία του παραγώγου 
που βασίζεται στο εν λόγω στοιχείο 
ενεργητικού μπορεί να μεταβληθεί σε 
σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό 
το γεγονός μπορεί να οδηγήσει σε 
μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι μια 
επένδυση στο υποκείμενο στοιχείο 
ενεργητικού.

 – Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών 
και μικρότερων αναδυόμενων 
αγορών: Οι αναδυόμενες αγορές, και 
ιδίως οι μικρότερες αναδυόμενες 
αγορές, ενέχουν σε γενικές γραμμές 
μεγαλύτερο πολιτικό, νομικό και 
λειτουργικό κίνδυνο, καθώς και 
κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου και 
κίνδυνο ρευστότητας, από ό,τι οι 
αναπτυγμένες αγορές.

 – Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 
να έχει συμβατικές συμφωνίες 
με αντισυμβαλλόμενους. Αν ο 
αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, 
το ποσό που οφείλει στο αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να χαθεί μερικώς 
ή ολικώς.

 – Κίνδυνος ως προς τις επιδόσεις: Οι 
επενδυτικοί στόχοι εκφράζουν ένα 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ωστόσο 
δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το 
εν λόγω αποτέλεσμα θα επιτευχθεί. 
Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς 
και το μακροοικονομικό περιβάλλον, 
η επίτευξη των επενδυτικών στόχων 
μπορεί να καταστεί δυσκολότερη.

 – Επιτόκιο IBOR: Η απομάκρυνση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών από 
τη χρήση διατραπεζικών επιτοκίων 
δανεισμού (IBOR) σε εναλλακτικά 
επιτόκια αναφοράς μπορεί να 
επηρεάσει την αποτίμηση ορισμένων 
συμμετοχών και επιφέρει διαταραχές 
στη ρευστότητα ορισμένων μέσων. 
Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει 
τις επιδόσεις των επενδύσεων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.

Schroder ISF* Global Energy 
Transition
 – Κίνδυνος συγκέντρωσης: Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο ενδέχεται να συγκεντρώνεται 
σε περιορισμένο αριθμό γεωγραφικών 
περιοχών, τομέων της οικονομίας, 
αγορών ή/και μεμονωμένων θέσεων. 
Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε σημαντικές μεταβολές στην αξία 
του αμοιβαίου κεφαλαίου, ανοδικές 
ή καθοδικές.

 – Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται 
να υποστεί απώλεια αξίας ως 
αποτέλεσμα των διακυμάνσεων των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.

 – Κίνδυνος ρευστότητας: Σε δυσμενείς 
συνθήκες της αγοράς, το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να μην είναι σε 
θέση να πωλήσει έναν τίτλο στην 
πλήρη αξία του ή να μην τον πωλήσει 
καθόλου. Αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει την επίδοση και να 
προκαλέσει τη μετάθεση ή την 
αναστολή εξαγοράς των μεριδίων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.

 – Λειτουργικός κίνδυνος: Οι λειτουργικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που σχετίζονται με τη φύλαξη 
των στοιχείων ενεργητικού, ενδέχεται 
να είναι ανεπαρκείς. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο.

 – Κίνδυνος ως προς τις επιδόσεις: Οι 
επενδυτικοί στόχοι εκφράζουν ένα 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ωστόσο 
δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το 
εν λόγω αποτέλεσμα θα επιτευχθεί. 
Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς 
και το μακροοικονομικό περιβάλλον, 
η επίτευξη των επενδυτικών στόχων 
μπορεί να καταστεί δυσκολότερη.

 – Επιτόκιο IBOR: Η απομάκρυνση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών από 
τη χρήση διατραπεζικών επιτοκίων 

δανεισμού (IBOR) σε εναλλακτικά 
επιτόκια αναφοράς μπορεί να 
επηρεάσει την αποτίμηση ορισμένων 
συμμετοχών και επιφέρει διαταραχές 
στη ρευστότητα ορισμένων μέσων. 
Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει 
τις επιδόσεις των επενδύσεων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.

 – Κίνδυνος παραγώγων – 
Αποτελεσματική διαχείριση 
χαρτοφυλακίου: Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται παράγωγα για 
την αποτελεσματική διαχείριση 
του χαρτοφυλακίου. Οι επιδόσεις 
ενός παραγώγου μπορεί να είναι 
χαμηλότερες από τις αναμενόμενες, 
το παράγωγο μπορεί να προκαλέσει 
απώλειες μεγαλύτερες από το κόστος 
του και μπορεί να οδηγήσει σε 
απώλειες για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Schroder ISF* Healthcare 
Innovation
 – Κίνδυνος ρευστότητας: Σε δυσμενείς 
συνθήκες της αγοράς, το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να μην είναι 
σε θέση να πουλήσει έναν τίτλο 
στην πλήρη αξία του ή να μην τον 
πωλήσει καθόλου. Αυτό θα μπορούσε 
να επηρεάσει την επίδοση και να 
προκαλέσει τη μετάθεση ή την 
αναστολή εξαγοράς των μεριδίων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.

 – Λειτουργικός κίνδυνος: Οι λειτουργικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που σχετίζονται με τη φύλαξη 
των στοιχείων ενεργητικού, ενδέχεται 
να είναι ανεπαρκείς. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο.

 – Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται 
να υποστεί απώλεια αξίας ως 
αποτέλεσμα των διακυμάνσεων των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.

 – Κίνδυνος συγκέντρωσης: Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο ενδέχεται να συγκεντρώνεται 
σε περιορισμένο αριθμό γεωγραφικών 
περιοχών, τομέων της οικονομίας, 
αγορών ή/και μεμονωμένων θέσεων. 
Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε σημαντικές μεταβολές στην αξία 
του αμοιβαίου κεφαλαίου, ανοδικές 
ή καθοδικές.

 – Κίνδυνος παραγώγων – 
Αποτελεσματική διαχείριση 
χαρτοφυλακίου: Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται παράγωγα για 
την αποτελεσματική διαχείριση 
του χαρτοφυλακίου. Οι επιδόσεις 
ενός παραγώγου μπορεί να είναι 
χαμηλότερες από τις αναμενόμενες, 
το παράγωγο μπορεί να προκαλέσει 
απώλειες μεγαλύτερες από το κόστος 

*Το Schroder International Selection Fund αναφέρεται ως Schroder ISF.
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του και μπορεί να οδηγήσει σε 
απώλειες για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

 – Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 
να έχει συμβατικές συμφωνίες 
με αντισυμβαλλόμενους. Αν 
ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε 
θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του, το ποσό που οφείλει στο αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να χαθεί μερικώς 
ή ολικώς.

 – Κίνδυνος ως προς τις επιδόσεις: Οι 
επενδυτικοί στόχοι εκφράζουν ένα 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ωστόσο 
δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το 
εν λόγω αποτέλεσμα θα επιτευχθεί. 
Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς 
και το μακροοικονομικό περιβάλλον, 
η επίτευξη των επενδυτικών στόχων 
μπορεί να καταστεί δυσκολότερη.

 – Επιτόκιο IBOR: Η απομάκρυνση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών από 
τη χρήση διατραπεζικών επιτοκίων 
δανεισμού (IBOR) σε εναλλακτικά 
επιτόκια αναφοράς μπορεί να 
επηρεάσει την αποτίμηση ορισμένων 
συμμετοχών και επιφέρει διαταραχές 
στη ρευστότητα ορισμένων μέσων. 
Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει 
τις επιδόσεις των επενδύσεων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.

Schroder ISF* Global Sustainable 
Growth
 – Κίνδυνος ρευστότητας: Σε δυσμενείς 
συνθήκες της αγοράς, το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να μην είναι 
σε θέση να πουλήσει έναν τίτλο 
στην πλήρη αξία του ή να μην τον 
πωλήσει καθόλου. Αυτό θα μπορούσε 
να επηρεάσει την επίδοση και να 
προκαλέσει τη μετάθεση ή την 
αναστολή εξαγοράς των μεριδίων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.

 – Λειτουργικός κίνδυνος: Οι λειτουργικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που σχετίζονται με τη φύλαξη 
των στοιχείων ενεργητικού, ενδέχεται 
να είναι ανεπαρκείς. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο.

 – Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται 
να υποστεί απώλεια αξίας ως 
αποτέλεσμα των διακυμάνσεων των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.

 – Κίνδυνος παραγώγων – 
Αποτελεσματική διαχείριση 
χαρτοφυλακίου: Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται παράγωγα για 
την αποτελεσματική διαχείριση 
του χαρτοφυλακίου. Οι επιδόσεις 
ενός παραγώγου μπορεί να είναι 
χαμηλότερες από τις αναμενόμενες, 

το παράγωγο μπορεί να προκαλέσει 
απώλειες μεγαλύτερες από το κόστος 
του και μπορεί να οδηγήσει σε 
απώλειες για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

 – Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών 
και μικρότερων αναδυόμενων 
αγορών: Οι αναδυόμενες αγορές, και 
ιδίως οι μικρότερες αναδυόμενες 
αγορές, ενέχουν σε γενικές γραμμές 
μεγαλύτερο πολιτικό, νομικό και 
λειτουργικό κίνδυνο, καθώς και 
κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου και 
κίνδυνο ρευστότητας, από ό,τι οι 
αναπτυγμένες αγορές.

 – Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: 
Τ ο αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 
να έχει συμβατικές συμφωνίες 
με αντισυμβαλλόμενους. Αν 
ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε 
θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του, το ποσό που οφείλει στο αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να χαθεί μερικώς 
ή ολικώς.

 – Κίνδυνος ως προς τις επιδόσεις: Οι 
επενδυτικοί στόχοι εκφράζουν ένα 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ωστόσο 
δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το 
εν λόγω αποτέλεσμα θα επιτευχθεί. 
Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς 
και το μακροοικονομικό περιβάλλον, 
η επίτευξη των επενδυτικών στόχων 
μπορεί να καταστεί δυσκολότερη.

 – Επιτόκιο IBOR: Η απομάκρυνση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών από 
τη χρήση διατραπεζικών επιτοκίων 
δανεισμού (IBOR) σε εναλλακτικά 
επιτόκια αναφοράς μπορεί να 
επηρεάσει την αποτίμηση ορισμένων 
συμμετοχών και επιφέρει διαταραχές 
στη ρευστότητα ορισμένων μέσων. 
Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει 
τις επιδόσεις των επενδύσεων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.

Schroder ISF* Smart 
Manufacturing: 
 – Το κεφάλαιο δεν είναι εγγυημένο. 
 – Επενδύσεις οι οποίες εκφράζονται σε 
διαφορετικό νόμισμα από αυτό της 
κατηγορίας μετοχών μπορεί να μην 
αντισταθμιστούν.

 – Οι κινήσεις της αγοράς μεταξύ αυτών 
των νομισμάτων θα επηρεάσουν την 
κατηγορία μετοχών.

 – Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα 
αντισταθμίσει τον κίνδυνο αγοράς του 
σε καθοδικό κύκλο. 

 – Η αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου θα 
κινείται ανάλογα με τις αγορές. 

 – Οι αλλαγές στην πολιτική, νομική, 
οικονομική ή φορολογική πολιτική της 
Κίνας θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
απώλειες ή υψηλότερο κόστος για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο.

Schroder ISF* Changing Lifestyles
 – Το κεφάλαιο δεν είναι εγγυημένο. 
 – Επενδύσεις οι οποίες εκφράζονται σε 
διαφορετικό νόμισμα από αυτό της 
κατηγορίας μετοχών μπορεί να μην 
αντισταθμιστούν. 

 – Οι κινήσεις της αγοράς μεταξύ αυτών 
των νομισμάτων θα επηρεάσουν την 
κατηγορία μετοχών. 

 – Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα 
αντισταθμίσει τον κίνδυνο αγοράς του 
σε καθοδικό κύκλο. 

 – Η αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου θα 
κινείται ανάλογα με τις αγορές. 

 – Οι αλλαγές στην πολιτική, νομική, 
οικονομική ή φορολογική πολιτική της 
Κίνας θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
απώλειες ή υψηλότερο κόστος για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο.

*Το Schroder International Selection Fund αναφέρεται ως Schroder ISF.
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ΟI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ  
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Σημαντικές πληροφορίες: Τo παρόν έγγραφο δεν 
αποτελεί πρόσκληση προς οιονδήποτε, ή παρακίνηση 
από οιονδήποτε, για εγγραφή σε µερίδια της Schroder 
International Selection Fund (η «Εταιρεία»). Κανένα 
στοιχείο του παρόντος εγγράφου δεν πρέπει να 
εκλαµβάνεται ως συµβουλή και κατά συνέπεια δεν είναι 
σύσταση για αγορά ή πώληση µεριδίων. Οι εγγραφές για 
µερίδια της Εταιρείας µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
αποκλειστικά βάσει των όρων του τελευταίου 
απλοποιημένου και πλήρους ενηµερωτικού της δελτίου 
από κοινού µε την τελευταία ηλεγµένη ετήσια έκθεση 
(και την µεταγενέστερη ανέλεγκτη εξαµηνιαία έκθεση, 
εφόσον έχει δηµοσιευθεί), Τα προαναφερόμενα έγγραφα 
ειναι προσβάσιμα απο το διαδίκτυο στoν κεντρικόν 
ιστότοπο της εταιρίας www.schroders.gr. Οιαδήποτε 
επένδυση στην Εταιρεία περικλείει κινδύνους που 
περιγράφονται αναλυτικότερα στο ενηµερωτικό 
δελτίο. Η προηγούµενη απόδοση δεν είναι απαραίτητα 
οδηγός για τις µελλοντικές αποδόσεις. Οι επενδυτές 
ενδέχεται να µην ανακτήσουν το πλήρες ποσό που 
επένδυσαν,καθώς οι τιµές των µεριδίων και τα έσοδα 

εξ αυτών ενδέχεται να µειωθούν ή και να αυξηθούν. Οι 
µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ενδέχεται να 
προκαλέσουν άνοδο ή πτώση της αξίας των επενδύσεων 
στο εξωτερικό. Η Schroders εκφράζει τις προσωπικές της 
απόψεις και γνώµες στο παρόν έγγραφο και αυτές µπορεί 
να αλλάξουν. Η Schroders θα ενεργεί ως υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σας. Για πληροφορίες σχετικά 
με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η Schroders 
να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σας, συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου μας που 
είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.schroders.com/
en/privacy-policy ή κατόπιν αιτήματος σε περίπτωση που 
δεν έχετε πρόσβαση στην εν λόγω ιστοσελίδα. Το παρόν 
έγγραφο έχει εκδοθεί από την Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 
Senningerberg, Luxembourg. Registered No. B 37.799, 
Λουξεµβούργο. Για την ασφάλειά σας, η επικοινωνία 
σας με την εταιρεία ενδέχεται να καταγράφεται ή να 
παρακολουθείται. CS1963/GR0620

Schroder Investment Management (Europe) S.A.,
German Branch
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main

@schrodersDE
schroders.de


