
Βασικές πληροφορίες επενδυτών
Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο για 

να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ώστε να μπορείτε να λάβετε 

τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα επενδύσετε.

UBS ETF (CH) - Χρυσό (EUR) αντιστάθμιση (EUR) A-dis, ένα υποκεφάλαιο του UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) ομπρέλα
Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο διαχειρίζεται η UBS Fund Management (Switzerland) AG, θυγατρική της UBS Group AG.

Στόχοι και επενδυτική πολιτική
Ο επενδυτικός στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να αντικατοπτρίζει την απόδοση του 
χρυσού μετά την αφαίρεση της προμήθειας και των εξόδων που καταβάλλει. Για τα αντισταθμιζόμενα 
αμοιβαία κεφάλαια, ο συναλλαγματικός κίνδυνος που υπάρχει μεταξύ του νομίσματος του αμοιβαίου 
κεφαλαίου και του δολαρίου ΗΠΑ αντισταθμίζεται.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει αποκλειστικά σε φυσικό χρυσό. Αυτό συνήθως έχει τη μορφή 
τυπικών ράβδων βάρους περίπου 12,5 kg, με καθαρότητα τουλάχιστον 995 / 1.000. Η εταιρεία 
διαχείρισης κεφαλαίων χρησιμοποιεί παράγωγα αποκλειστικά για αντιστάθμιση έναντι 
συναλλαγματικών κινδύνων.

Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν μονάδες αμοιβαίων κεφαλαίων απευθείας από τον εκδότη 
(πρωτογενές) ή μέσω διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο (δευτερογενής αγορά). Η έκδοση και 
εξαργύρωση μεριδίων από την εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων ή τους διανομείς της αναφέρεται 
ως η κύρια αγορά. Η αγορά ή πώληση μεριδίων κεφαλαίου μέσω του χρηματιστηρίου αναφέρεται 
ως δευτερογενής αγορά.

Διανομή, αν και δεδομένης της πραγματικής φύσης της επενδυτικής στρατηγικής
δεν αναμένονται διανομές.

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής

Χαμηλότερος κίνδυνος

Συνήθως χαμηλότερη απόδοση

Υψηλότερος κίνδυνος

Συνήθως υψηλότερη απόδοση

Περαιτέρω σημαντικοί κίνδυνοι:

5 Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα που μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους των επενδυτών ή να 

δημιουργήσουν πρόσθετους κινδύνους (συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας λόγω πτώχευσης του 

αντισυμβαλλομένου).

5 Κάθε υποκεφάλαιο εκτίθεται σε συγκεκριμένους κινδύνους. Λεπτομερής και περιεκτική 
περιγραφή αυτών των κινδύνων βρίσκεται στο ενημερωτικό δελτίο.

5 Τα κριτήρια βιωσιμότητας δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του δείκτη. 
Επομένως, οι κίνδυνοι αειφορίας αποκλείονται λόγω του επενδυτικού στόχου του 
υποκεφαλαίου.

1 2 3 4 5 6 7
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την κατηγορία
5 Η εκχωρούμενη κατηγορία κινδύνου βασίζεται σε εκτίμηση της μελλοντικής απόδοσης του υποκεφαλαίου. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για αυτήν την εκτίμηση εξαρτάται τόσο από τον τύπο του ταμείου όσο 
και από τα ιστορικά δεδομένα.

5 Η ιστορική απόδοση του υποκεφαλαίου δεν είναι αξιόπιστη ένδειξη για 
μελλοντική απόδοση.

5 Η κατανομή κατηγορίας κινδύνου δεν είναι στατική και ενδέχεται να διαφέρει με την πάροδο του χρόνου.

5 Η κατανομή στην κατηγορία χαμηλότερου κινδύνου δεν σημαίνει ότι μια επένδυση σε αυτό το αμοιβαίο 
κεφάλαιο είναι χωρίς κίνδυνο.

Γιατί είναι το υποκεφάλαιο σε αυτήν την κατηγορία;
Το υποκεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία κινδύνου 5 επειδή η μεταβλητότητα των αποδόσεών της είναι 
υψηλή. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εμπορεύματα και μπορεί επομένως να υπόκειται σε 
υψηλές διακυμάνσεις στην αξία. Με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, παρόλο που ο συσχετισμός 
μεταξύ εμπορευμάτων και παραδοσιακών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων είναι μόνο μικρός ή ακόμη 
και αρνητικός, δεν μπορεί να δοθεί καμία εγγύηση ότι η αξία μιας μονάδας δεν θα πέσει κάτω από την τιμή 
αγοράς. Αυτό απαιτεί αντίστοιχη ανοχή κινδύνου και ικανότητα. Η τιμή μιας μονάδας μπορεί να 
επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις των νομισμάτων.

Το σημείο αναφοράς είναι η πνευματική ιδιοκτησία του παρόχου ευρετηρίου. Η Κατηγορία κοινής χρήσης δεν υποστηρίζεται ή υποστηρίζεται από τον πάροχο ευρετηρίου. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του 
Ταμείου για πλήρη αποποίηση ευθυνών.



Ταρίφα
Τέλη και άλλες χρεώσεις που καταβάλλονται χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της διαρκούς διαχείρισης και φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, καθώς και για την εμπορία και τη διανομή του
μονάδες. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν θα μειώσουν τις πιθανές αποδόσεις του επενδυτή.

Εφάπαξ χρεώσεις που λαμβάνονται πριν και μετά την επένδυσή σας ¹

Χρέωση εισόδου

ο έκδοση προμηθειών και προμήθειες εξαγοράς αναφέρονται εδώ αντιπροσωπεύουν 
μέγιστα ποσά. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα - συμβουλευτείτε 
τον οικονομικό σας σύμβουλο για τα τρέχοντα ισχύοντα ποσά.

5,00% ²
3,00% ²
3,00%

Έξοδος
Χρέωση μετατροπής

ο τρέχουσες χρεώσεις εμφανίζονται εδώ βασίζονται στα έξοδα για το οικονομικό έτος που 
λήγει τον Ιούνιο του 2020. Ο αριθμός αυτός μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος. Δεν 
περιλαμβάνονται:
5 Κόστος συναλλαγής, εκτός από το κόστος αγοράς ή πώλησης μονάδων σε άλλα κεφάλαια 
στόχους.

Χρεώσεις που λαμβάνονται από το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο για ένα χρόνο

Τρέχουσες χρεώσεις 0,23%
Χρεώσεις που λαμβάνονται από την τάξη υπό συγκεκριμένους συγκεκριμένους όρους

Έξοδα απόδοσης
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα χρεώσεων του ενημερωτικού δελτίου 
του Ταμείου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.ubs.com/etf.κανένας

¹ Αυτό είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν επενδύσετε και
πριν από την πληρωμή της επιστροφής σας.

² Οι επενδυτές που αγοράζουν και πωλούν στη δευτερογενή αγορά πληρώνουν τα τέλη που έχουν καθορίσει
χρηματιστής. Αυτά τα τέλη δημοσιεύονται από τα χρηματιστήρια στα οποία είναι εισηγμένες οι 
μετοχές που διαπραγματεύονται και μπορούν επίσης να ληφθούν από τον χρηματιστή.

Παλαιότερη απόδοση

Τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν αποτελούν εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση.

Το διάγραμμα δείχνει τις αποδόσεις επενδύσεων του υποκεφαλαίου, εκφραζόμενες ως ποσοστιαία 
μεταβολή στην καθαρή αξία ενεργητικού του υποκεφαλαίου από το τέλος ενός έτους έως το τέλος του 
επόμενου. Σε γενικές γραμμές, ο υπολογισμός της προηγούμενης απόδοσης λαμβάνει υπόψη όλες τις 
τρέχουσες χρεώσεις, αλλά όχι τη χρέωση εισόδου. Εάν το υποκεφάλαιο διαχειρίζεται σε σχέση με ένα 
σημείο αναφοράς, εμφανίζεται επίσης η επιστροφή του.

Το μάθημα ξεκίνησε το 2010.
Η προηγούμενη απόδοση υπολογίστηκε σε ευρώ.

CH0106027144
Συγκριτική αξιολόγηση: Η τιμή του χρυσού LBMA αντισταθμίζεται σε ευρώ

Πρακτικές πληροφορίες

Τράπεζα Θεματοφύλακα

UBS Switzerland AG
Δήλωση ευθύνης
Η UBS Fund Management (Switzerland) AG μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αποκλειστικά βάσει 
οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται σε αυτό το έγγραφο που είναι παραπλανητική, 
ανακριβής ή ασυνεπής με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου με ολοκληρωμένη 
σύμβαση κεφαλαίου.

Περαιτέρω πληροφορίες
Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το UBS ETF (CH) και τις διαθέσιμες κατηγορίες 
μετοχών του, καθώς και το ενημερωτικό δελτίο με ενσωματωμένο συμβόλαιο αμοιβαίων 
κεφαλαίων και τις τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, στα γερμανικά και δωρεάν από την 
εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, την τράπεζα θεματοφύλακα , οι διανομείς του ταμείου ή σε 
απευθείας σύνδεση στο www.ubs.com/etf. Άλλα έγγραφα είναι επίσης διαθέσιμα.

Το νόμισμα της κατηγορίας μετοχών είναι EUR. Η τιμή της μετοχής δημοσιεύεται κάθε εργάσιμη 
ημέρα και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στιςwww.ubs.com/etf.

Αυτές οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετίζονται μόνο με το καθορισμένο υποκεφάλαιο και 
όχι με κανένα από τα άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Οι επενδυτές δικαιούνται μόνο έναν τόκο στα 
περιουσιακά στοιχεία και τα έσοδα του υποκεφαλαίου στο οποίο κατέχουν μονάδες. Κάθε υποκεφάλαιο 
ευθύνεται μόνο για τις δικές του υποχρεώσεις.

Αυτό το υποκεφάλαιο εγκρίνεται και εποπτεύεται από την Ελβετική Εποπτική Αρχή Χρηματοοικονομικής Αγοράς (FINMA).
Η UBS Fund Management (Switzerland) AG είναι εξουσιοδοτημένη στην Ελβετία και ρυθμίζεται από την Ελβετική Εποπτική Αρχή Χρηματοοικονομικής Αγοράς (FINMA). Αυτές οι βασικές 
πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στο01. Φεβρουάριος 2021.
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