
open architecture
open architecture

31 Δεκεμβρίου 2018

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

PIMCO

Η PIMCO (Pacific Investment Management Company), μία από τις κορυφαίες εταιρείες ενεργητικής 
διαχείρισης επενδύσεων στον κόσμο, ιδρύθηκε το 1971 στο Newport Beach της Καλιφόρνια.  
Η PIMCO δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία από το 1998 – με τοπική 
εμπειρογνωσία και υποστήριξη από τα γραφεία της στο Λονδίνο, το Μιλάνο, το Μόναχο και τη 
Ζυρίχη.  Η επιτυχία της βασίζεται στην ικανότητά της να διατηρεί και να προστατεύει τα στοιχεία 
ενεργητικού των πελατών της, προσπαθώντας συνεχώς να παρέχει αποδόσεις προσαρμοσμένες 
στους κινδύνους και ανώτερης ποιότητας εξυπηρέτηση πελατών. Αυτήν τη στιγμή, διαχειρίζεται και 
εξυπηρετεί πάνω από $1,66 τρισ. σε στοιχεία ενεργητικού παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων $1,28 
τρισ. σε στοιχεία ενεργητικού πελατών τρίτων. H γκάμα ΟΣΕΚΑ GIS της PIMCO προσφέρει έκθεση 
σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών λύσεων από διάφορες κατηγορίες επένδυσης, με καθημερινή 
ρευστότητα.

Τι κάνει την PIMCO διαφορετική;
Η PIMCO έχει σαν αποκλειστικό στόχο τη διαχείριση του κινδύνου και την παροχή αποδόσεων στους 
πελάτες της. 

Η επενδυτική της πλατφόρμα συγκεντρώνει τα ταλέντα και τη διορατικότητα παγκοσμίως 
αναγνωρισμένων ειδικών του χώρου. Από την υψηλή έως την πραγματική απόδοση, από τα 
περιφερειακά έως τα διεθνή ομόλογα, από τις μετοχές έως τις στρατηγικές κατανομής των στοιχείων 
ενεργητικού – οι ειδικοί της εργάζονται από κοινού για να παρέχουν στους πελάτες σταθερές και 
ισχυρές αποδόσεις, ενώ παρακολουθούν στενά τους κινδύνους. 

Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της επιτυχίας της PIMCO στην κάλυψη των αναγκών των 
πελατών της, είναι το γεγονός ότι εστιάζει σε έναν πιο μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Στόχος 
της είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των μακροχρόνιων τάσεων της οικονομίας, της πολιτικής 
και της αγοράς, προκειμένου να δημιουργήσει ένα επενδυτικό πλαίσιο το οποίο συνδυάζει τόσο τις 
"από πάνω προς τα κάτω" απόψεις της όσο και τα "από κάτω προς τα πάνω" συμπεράσματά της.
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