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ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Goldman Sachs Asset Management

H Goldman Sachs Asset Management ιδρύθηκε το 1988 και σήμερα κατατάσσεται στους κορυφαί-
ους διαχειριστές παγκοσμίως. Τον Δεκέμβριο του 2018 τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανέρχονταν σε  
$1,33 τρισ. Το προσωπικό της αποτελείται από 2.100 ειδικούς, σε 33 γραφεία ανά τον κόσμο, συμπε-
ριλαμβανομένων και 731 ειδικών από τον χώρο των επενδύσεων.

Η Goldman Sachs Asset Management (GSAM) κατέχει ηγετική θέση στη Διαχείριση Κινδύνου κα-
θώς και στη βελτιστοποίηση του ρίσκου. Έμπειρες επενδυτικές ομάδες προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα 
ανταγωνιστικών λύσεων σε όλες τις επενδυτικές κατηγορίες, τις γεωγραφικές περιοχές αλλά και σε 
ολόκληρο το φάσμα του επενδυτικού ρίσκου. Κάθε ομάδα ανάλυσης διοικείται από έμπειρους Επικε-
φαλείς και Διευθυντές Επενδύσεων με μέση εμπειρία τουλάχιστον 25 χρόνια στον κλάδο.

Η Goldman Sachs Asset Management προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών λύσεων που εί-
ναι ανταγωνιστικές και καλύπτουν διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες. Η Goldman Sachs Asset 
Management προσφέρει στους επενδυτές μια μεγάλη ποικιλία επενδυτικών στιλ και προσεγγίσεων 
σε ένα μεγάλο εύρος επενδυτικών ικανοτήτων: σταθερού εισοδήματος, ποσοτικής διαχείρισης με-
τοχικών, ενεργής διαχείρισης μετοχικών και εναλλακτικών επενδύσεων. Τα αμοιβαία τους κεφάλαια 
έχουν σχεδιαστεί ώστε να διανέμονται μέσω επιλεγμένων διανομέων, επιτρέποντας στη GSAM να 
συμπληρώνει τη βασική δραστηριότητα του διανομέα.

Παρακάτω παρατίθενται οι διάφορες επενδυτικές στρατηγικές που προσφέρει η GSAM
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Ο διακριτικός τίτλος "Goldman Sachs Asset Management” αποτελεί σήμα υπηρεσιών της Goldman Sachs & Co και χρησιμοποιείται βάσει συμφωνίας με την Goldman 
Sachs Asset Management International.


