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ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Η M&G Investments ιδρύθηκε το 1931, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ενεργούς διαχείρισης κεφαλαίων στην 
Ευρώπη με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους €295 δισ. 
Με περισσότερους από 2.220 επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, η εταιρεία δίνει μεγάλη σημασία 
στην προσωπική ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης και στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας βάθους και 
διάρκειας. Επιπλέον η M&G ξεχωρίζει για τον ανεξάρτητο τρόπο σκέψης των διαχειριστών των 
αμοιβαίων κεφαλαίων της, οι οποίοι έχουν την ελευθερία και τους πόρους που χρειάζονται για να 
αναπτύξουν τις δικές τους επενδυτικές στρατηγικές και να ενεργήσουν με βάση την κρίση τους. 
Η M&G Investments ακολουθεί την ενεργή προσέγγιση στις επενδύσεις, επενδύοντας σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα και αναπτύσσοντας βαθιά γνώση για τις εταιρείες στις οποίες επενδύει, 
με το βλέμμα της πάντα στραμμένο στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των πελατών της. 

Δυναμική παρουσία σε όλες τις κατηγορίες ενεργητικού
Σταθερό εισόδημα
Η βραβευμένη ομάδα σταθερού εισοδήματος M&G Fixed Income διαθέτει αξιοζήλευτο ιστορικό 
επιδόσεων, καθώς διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους €188 δισ. Κάθε μέλος της ομάδας διαχείρισης αμοιβαίων 
κεφαλαίων είναι ειδικευμένο στον τομέα του, ενώ το έργο του συμπληρώνει η έρευνα που διεξάγουν οι 
αναλυτές πιστώσεων της εταιρείας –μια μεγάλη και πεπειραμένη ομάδα του επενδυτικού κλάδου.

Μετοχές
Η M&G συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ενεργούς επενδυτές μετοχών της Ευρώπης, με υπό 
διαχείριση κεφάλαια ύψους €64 δισ. Προσφέρει εκτενή σειρά μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων, 
μεταξύ των οποίων χαρτοφυλάκια που επενδύουν σε παγκόσμια κλίμακα, σε συγκεκριμένες περιοχές 
και σε συγκεκριμένες στρατηγικές.

Πολλαπλές κατηγορίες ενεργητικού
Συνδυάζοντας τη μακροοικονομική έρευνα με τη συμπεριφορική ανάλυση, η ομάδα πολλαπλών 
κατηγοριών ενεργητικού M&G Multi Asset προσφέρει επενδυτικές δυνατότητες και στρατηγικές 
στις σημαντικότερες παραδοσιακές καθώς και εναλλακτικές κατηγορίες ενεργητικού. Η προσέγγισή 
της παντρεύει την παγκόσμια εξειδίκευση των επενδυτικών της συμβούλων με τις υπερσύγχρονες 
διαδικασίες και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες 
της προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Ακίνητα
Η M&G Real Estate είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα σε 
παγκόσμιο επίπεδο, με ευρύ δίκτυο επαφών και κεφάλαια υπό διαχείριση που ανέρχονται σε €32 
δισ. στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη και στην Ασία.
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