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J.P. Morgan Asset Management

Παγκόσμια γνώση και πείρα με τοπική παρουσία
Με κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους €1,451,231 εκ.*, η J.P. Morgan Asset Management αποτελεί 
μέρος του παγκόσμιου ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών JPMorgan Chase & Co. και είναι μία 
από τις κορυφαίες επενδυτικές εταιρείες στον κόσμο.

Πρόκειται για μια παγκόσμια επενδυτική εταιρεία με δραστηριότητες σε πολλές περιοχές: στην 
Ευρώπη, την Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, με ανθρώπινο δυναμικό περίπου 7.029* 
υπαλλήλων σε περισσότερες από 20 χώρες ανά τον κόσμο, γεγονός που της παρέχει τη δυνατότητα 
να έχει παγκόσμιο εύρος με τοπική παρουσία σε όλες τις σημαντικές οικονομίες και γεωγραφικές 
περιοχές. Τα 1.086* εξειδικευμένα στις επενδύσεις στελέχη της, εδρεύουν κυρίως στα πέντε βασικά 
κέντρα διαχείρισης επενδύσεων: Λονδίνο, Χονγκ Κονγκ, Τόκιο, Νέα Υόρκη και Κολόμπους. 
Έχοντας αυτή τη δομή, διασφαλίζει ότι οι πόροι, οι γνώσεις και η πείρα της εκτείνονται σε όλον 
τον κόσμο, προσφέροντας στους πελάτες της ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πληροφόρησης και 
μια πραγματικά διεθνή επενδυτική πείρα. Εν ολίγοις, η ευρεία γνώση για τις παγκόσμιες αγορές 
σε πολλές και διαφορετικές επενδυτικές κατηγορίες, της δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα να πετύχει 
καλύτερες αποδόσεις.

Επισκόπηση στρατηγικής
Η J.P. Morgan Asset Management στοχεύει πιστά στην επίτευξη υπεροχής επενδυτικών αποδόσεων, 
στην παροχή ενός ευρύτατου φάσματος προϊόντων και στην υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών 
με παγκόσμια κάλυψη. Οι υπηρεσίες που παρέχει μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
των πελατών. Οι στρατηγικές της καλύπτουν όλες τις μεγάλες κατηγορίες επενδύσεων, σε όλες 
τις χρηματοοικονομικές αγορές παγκοσμίως, ενώ μπορούν να διαμορφωθούν βάσει των αναγκών 
ενός ευρέος φάσματος επενδυτών.

Στόχος της παγκόσμιας στρατηγικής της είναι να αποτελεί την πιο σεβαστή εταιρεία διαχείρισης 
επενδύσεων, επιτυγχάνοντας εξέχουσες αποδόσεις προσαρμοσμένες στον επενδυτικό κίνδυνο, 
μέσα από ένα ευρύ και καινοτόμο φάσμα επενδυτικών προϊόντων και παρέχοντας την υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών της μέσω της τοπικής διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών.
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(*Όλα τα στοιχεία είναι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018).


