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Franklin Templeton Investments

Η Franklin Templeton Investments επικεντρώνεται σε έναν στόχο: την παροχή άριστης διαχείρισης 
χαρτοφυλακίων για λογαριασμό των μετόχων της. Με τη συνεργασία πολλών, παγκοσμίως 
καταξιωμένων επενδυτικών ομάδων σε μία εταιρεία, η Franklin Templeton είναι σε θέση να προσφέρει 
την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της σε όλα τα επενδυτικά στυλ και τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού. 
Με έδρα στο Σαν Ματέο της Καλιφόρνια (ΗΠΑ), η εταιρεία διαθέτει επενδυτική εμπειρία άνω των 
70 ετών, ενώ το υπό διαχείριση ενεργητικό της ξεπερνούσε τα $649.9 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018. 

Εστίαση στη διαχείριση ενεργητικού
Η Franklin Templeton εστιάζει αποκλειστικά στη διαχείριση ενεργητικού, με σκοπό να προσφέρει 
σταθερά ισχυρές αποδόσεις, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της στις διεθνείς επενδύσεις. 

Ο όμιλος απασχολεί περίπου 9.500 άτομα με γραφεία σε 35 χώρες, προσφέροντας επενδυτικές 
λύσεις και υπηρεσίες σε πάνω από 170 χώρες ανά την υφήλιο. Παράλληλα με την επέκταση των κατά 
τόπους δραστηριοτήτων της, τις ικανότητες ρεαλιστικής έρευνας και το δίκτυο συναλλαγών που 
έχει αναπτύξει παγκοσμίως, η Franklin Templeton συνεχίζει να ενισχύει την τοπική της παρουσία 
σε επιμέρους αγορές. Ταυτόχρονα, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον εγχώριο κλάδο 
διαχείρισης κεφαλαίων σε χώρες με μεγάλες διαφοροποιήσεις, όπως η Βραζιλία, η Ιαπωνία, η Κίνα, 
η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Κορέα. 

Ο πυρήνας της εταιρείας απαρτίζεται από πολλές ανεξάρτητες επενδυτικές ομάδες, καθεμία από 
τις οποίες επικεντρώνεται σε ξεχωριστό τομέα εξειδίκευσης, από παραδοσιακές έως εναλλακτικές 
στρατηγικές και λύσεις multi-asset. Δεδομένου ότι οι κατηγορίες χαρτοφυλακίων της Franklin 
Templeton λειτουργούν αυτόνομα, οι αντίστοιχες στρατηγικές τους μπορούν να συνδυαστούν 
προκειμένου να οδηγήσουν σε πραγματική διαφοροποίηση όσον αφορά στο επενδυτικό στυ λ και 
τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού.

Όλες οι επενδυτικές ομάδες της Franklin Templeton διαπνέονται από την κοινή δέσμευση για 
υπεροχή, η οποία βασίζεται στην ενδελεχή, θεμελιώδη έρευνα και στη δυναμική, πειθαρχημένη 
διαχείριση κινδύνου. Επί δεκαετίες, οι συνεπείς διαδικασίες με γνώμονα την έρευνα βοήθησαν την 
εταιρεία να επιτύχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ ισχυρών, μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. 

Αξιόπιστη οικονομική ευρωστία
Η Franklin Templeton διαθέτει υγιή κεφαλαιακή βάση με ελάχιστη μόχλευση. Επιπλέον, ο όμιλος 
διαθέτει χαμηλό συντελεστή δανεισμού και έχει λάβει θετικές μακροπρόθεσμες καθώς και 
βραχυπρόθεσμες πιστοληπτικές αξιολογήσεις. 

Υπό διαχείριση ενεργητικό την 31η Δεκεμβρίου 2018
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