Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές
Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν
αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να
κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το
διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων.

Templeton Asian Bond Fund
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Στόχοι και επενδυτική πολιτική
Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Templeton Asian Bond Fund (το «Αμοιβαίο
Κεφάλαιο») είναι η μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης των επενδύσεων
με την επίτευξη αύξησης της αξίας των επενδύσεών του, τη δημιουργία
εσόδων και τη ρευστοποίηση κερδών από συναλλαγές νομισμάτων σε
μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί μια επενδυτική στρατηγική ενεργητικής
διαχείρισης και επενδύει κυρίως στα εξής:
· ομολογίες κάθε ποιότητας που εκδίδονται από κυβερνήσεις, κρατικούς
φορείς και επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκαταστημένες στην Ασία
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει, σε μικρότερο βαθμό, σε:
· ομολογίες εκτός της Ασίας που μπορεί να επηρεάζονται από
χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές εξελίξεις στην Ασία (περιορίζονται στο
33% του ενεργητικού)
· ομολογίες υπερεθνικών φορέων, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
· κινεζική ενδοχώρα μέσω της πλατφόρμας Bond Connect ή απευθείας (έως
το 10% του ενεργητικού)
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για σκοπούς
αντιστάθμισης και αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή/και
επενδυτικούς σκοπούς, τα οποία χρησιμοποιούνται ως ένα μέσο ενεργής
διαχείρισης επενδύσεων για την απόκτηση έκθεσης σε αγορές.
Ο ευέλικτος και καιροσκοπικός χαρακτήρας της στρατηγικής επιτρέπει στην
ομάδα επενδύσεων να επωφελείται από διαφορετικές συνθήκες της αγοράς.
Χρησιμοποιώντας διεξοδικές οικονομικές έρευνες, έρευνες χωρών και τίτλων,
συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών αναλύσεων κινδύνου, η πολυμελής ομάδα
ειδικών στις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος της Franklin Templeton
επιδιώκει να επωφελείται από αυτές τις διαφορές εντοπίζοντας και
επενδύοντας σε τίτλους σταθερού εισοδήματος με τις ισχυρότερες προοπτικές
επίτευξης εισοδήματος, αύξησης κεφαλαίου και συναλλαγματικών κερδών ανά

τον κόσμο. Κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, η ομάδα επενδύσεων
χρησιμοποιεί διεξοδικές έρευνες σχετικά με διάφορους παράγοντες που
μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές των ομολόγων και τις αξίες νομισμάτων. Το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια ιδιόκτητη μεθοδολογία αξιολόγησης με
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και με κριτήρια διακυβέρνησης
(ESG), προκειμένου να αξιολογεί εκδότες κρατικών ομολόγων, ενώ λαμβάνει
υπόψη τις αξιολογήσεις αυτές όταν καταρτίζει το επενδυτικό του
χαρτοφυλάκιο.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να διανέμει εισόδημα προ εξόδων. Ενώ αυτό
μπορεί να επιτρέπει τη διανομή περισσότερου εισοδήματος, μπορεί, επίσης, να
επιφέρει τη μείωση του κεφαλαίου.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση πώλησης των μετοχών σας σε οποιαδήποτε
εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο.
Το εισόδημα που λαμβάνεται από τις επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
σωρεύεται με αποτέλεσμα την αυξανόμενη αξία των μετοχών.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους Στόχους και την Επενδυτική
Πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πληροφορίες
σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, Επενδυτικοί Στόχοι και Πολιτικές» του
τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου της Franklin Templeton Investment Funds.
Ο δείκτης αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ο JPM GBI-EM Broad
Diversified Asia Index. Ο δείκτης αναφοράς δηλώνεται αποκλειστικά για
λόγους πληροφόρησης και ο διαχειριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν
προτίθεται να προβεί στην παρακολούθησή του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί
να αποκλίνει από τον συγκεκριμένο δείκτη αναφοράς.
Επεξήγηση όρων
Παράγωγα: Χρηματοπιστωτικά μέσα των οποίων τα χαρακτηριστικά και η
αξία εξαρτώνται από την απόδοση ενός ή περισσότερων υποκείμενων
στοιχείων, συνήθως τίτλων, δεικτών, νομισμάτων ή επιτοκίων.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης
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Χαμηλότερος κίνδυνος
Πιθανώς χαμηλότερες αποδόσεις
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Υψηλότερος κίνδυνος
Πιθανώς υψηλότερες αποδόσεις

Τι αντιπροσωπεύει αυτός ο δείκτης και ποιοι είναι οι περιορισμοί του;
Σκοπός του δείκτη είναι να παρέχει μια εκτίμηση των διακυμάνσεων των τιμών
αυτής της κατηγορίας μετοχών με βάση τις ιστορικές διακυμάνσεις τους.
Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη του
μελλοντικού προφίλ κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Δεν παρέχεται καμία
εγγύηση ότι η κατηγορία που εμφανίζεται θα παραμείνει αμετάβλητη και
μπορεί να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου.
Η χαμηλότερη κατηγορία δεν συνεπάγεται ότι η επένδυση δεν ενέχει κίνδυνο.
Γιατί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπάγεται σε αυτή τη συγκεκριμένη
κατηγορία;
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομολογίες που εκδίδονται από κάθε
είδους πρόσωπα τα οποία είναι εγκαταστημένα στην Ασία. Ιστορικά, οι εν
λόγω τίτλοι υπόκεινται σε διακυμάνσεις των τιμών, που οφείλονται κατά γενικό
κανόνα στα επιτόκια ή σε διακυμάνσεις στην αγορά ομολόγων. Κατά συνέπεια,
η επίδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές
διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου.
Ουσιώδεις σχετικοί κίνδυνοι που δεν αποτυπώνονται επαρκώς στον
δείκτη:
Πιστωτικός κίνδυνος: ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει λόγω αθέτησης που
οφείλεται στην αδυναμία ενός εκδότη να πραγματοποιήσει τις πληρωμές

κεφαλαίου ή τόκων όταν καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Αυτός ο κίνδυνος είναι
υψηλότερος αν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τίτλους χαμηλής αξιολόγησης και
μη επενδυτικού βαθμού.
Κίνδυνος Παράγωγων Μέσων: Ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από
κάποιο μέσο όταν μια μικρή μεταβολή στην αξία της υποκείμενης επένδυσης
μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση στην αξία αυτού του μέσου. Τα
παράγωγα ενδέχεται να ενέχουν πρόσθετο κίνδυνο ρευστότητας, πιστωτικό
κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών: ο κίνδυνος που σχετίζεται με τις
επενδύσεις σε χώρες με λιγότερο ανεπτυγμένα πολιτικά, οικονομικά, νομικά
και ρυθμιστικά συστήματα, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζονται από θέματα
πολιτικής/οικονομικής αστάθειας, έλλειψης ρευστότητας ή διαφάνειας, ή
θεματοφυλακής.
Κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος που προκύπτει όταν δυσμενείς συνθήκες
της αγοράς επηρεάζουν την ικανότητα πώλησης στοιχείων ενεργητικού όποτε
κρίνεται απαραίτητο. Η μειωμένη ρευστότητα μπορεί να έχει αρνητική
επίδραση στην τιμή των στοιχείων ενεργητικού.
Κίνδυνος κινεζικής αγοράς: Επιπροσθέτως των τυπικών κινδύνων που
σχετίζονται με τις αναδυόμενες αγορές, οι επενδύσεις στην Κίνα υπόκεινται σε
οικονομικούς, πολιτικούς, φορολογικούς και λειτουργικούς κινδύνους που
αφορούν ειδικά στην κινεζική αγορά. Ανατρέξτε επίσης στο ενημερωτικό δελτίο
για πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο QFII της Κίνας, τον κίνδυνο της
πλατφόρμας Bond Connect, τον κίνδυνο της πλατφόρμας Shanghai-Hong
Kong Stock Connect και τον κίνδυνο της πλατφόρμας Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect.
Για μια πλήρη περιγραφή όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Παράγοντες Κινδύνου” του
τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου της Franklin Templeton Investment Funds.
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Επιβαρύνσεις
Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την καταβολή των
εξόδων λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των
εξόδων διαφήμισης και διανομής του. Αυτές οι επιβαρύνσεις μειώνουν τη
δυνητική ανάπτυξη της επένδυσής σας.

Οι επιβαρύνσεις εισόδου που εμφανίζονται είναι μέγιστα ποσά και σε μερικές
περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα. Για περισσότερες
πληροφορίες, απευθυνθείτε στον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.
Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις βασίζονται στα έξοδα για το έτος που τελειώνει στις
31 Δεκέμβριος 2019. Αυτό το αριθμητικό στοιχείο ενδέχεται να ποικίλλει από
έτος σε έτος.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή
σας
Επιβάρυνση εισόδου

5.00%

Επιβάρυνση εξόδου

Δεν ισχύει

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στα
κεφάλαια «Κατηγορίες Μεριδίων» ή/και «Προμήθειες Απόδοσης» (κατά
περίπτωση), καθώς και στο Παράρτημα Ε του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου
της Franklin Templeton Investment Funds.

Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν
από την επένδυσή τους.
Χρεώσεις που εισπράττονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη
διάρκεια ενός έτους
Τρέχουσες επιβαρύνσεις 1.41%
Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπό
ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις
Αμοιβή επίδοσης

Δεν ισχύει

Προηγούμενες επιδόσεις
· Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν οδηγό
για τις μελλοντικές επιδόσεις.
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· Η απόδοση δεν παρακολουθεί τον δείκτη
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· Οι προηγούμενες επιδόσεις υπολογίζονται στο
νόμισμα της παρούσας κατηγορίας μετοχών.
· Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο άρχισε να λειτουργεί το
2005.
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· Οι προηγούμενες επιδόσεις που εμφανίζονται εδώ
συμπεριλαμβάνουν όλες τις τρέχουσες
επιβαρύνσεις, αλλά όχι την επιβάρυνση εισόδου.
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Templeton Asian Bond Fund Κατηγορία A (acc) EUR
JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
(Αυτός ο δείκτης αναφοράς παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς και ενδεικτικούς σκοπούς).

Πρακτικές πληροφορίες
· Ο Θεματοφύλακας της Franklin Templeton Investment Funds είναι η J.P.
Morgan Bank Luxembourg S.A.
· Αντίγραφα του πιο πρόσφατου ενημερωτικού δελτίου και της τελευταίας
ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης της Franklin Templeton Investment Funds
διατίθενται στη γλώσσα του παρόντος εγγράφου στη διαδικτυακή τοποθεσία
www.ftidocuments.com ή από την Franklin Templeton International Services
S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, χωρίς επιβάρυνση,
ή από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.
· Οι πιο πρόσφατες τιμές και άλλες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο (συμπεριλαμβανομένων άλλων κατηγοριών μετοχών του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου) διατίθενται από την Franklin Templeton International
Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, ή στη
διαδικτυακή τοποθεσία www.franklintempleton.lu.
· Σας επισημαίνεται ότι το φορολογικό καθεστώς που ισχύει στο Μεγάλο
Δουκάτο του Λουξεμβούργου ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην προσωπική
φορολογική θέση σας. Συμβουλευτείτε τον χρηματοοικονομικό ή φορολογικό
σας σύμβουλο πριν αποφασίσετε να επενδύσετε.
· H Franklin Templeton International Services S.à r.l. μπορεί να υπέχει ευθύνη
μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι

παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του
ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
· Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της
Franklin Templeton Investment Funds. Το ενημερωτικό δελτίο και οι
οικονομικές εκθέσεις αφορούν όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της
Franklin Templeton Investment Funds. Όλα τα επιμέρους αμοιβαία
κεφάλαια της Franklin Templeton Investment Funds έχουν διαχωρισμένα
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. Συνεπώς, τα επιμέρους αμοιβαία
κεφάλαια λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους.
· Μπορείτε να κάνετε μετατροπή σε μερίδια άλλου επιμέρους αμοιβαίου
κεφαλαίου της Franklin Templeton Investment Funds όπως περιγράφεται
περαιτέρω στο ενημερωτικό δελτίο.
· Οι λεπτομέρειες της ενημερωμένης πολιτικής αμοιβών,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, μιας περιγραφής ως προς τον τρόπο
υπολογισμού των αμοιβών και των παροχών, της ταυτότητας των
προσώπων που είναι αρμόδια για την παροχή των αμοιβών και των
παροχών, καθώς και της σύνθεσης της επιτροπής αμοιβών, διατίθενται στη
διαδικτυακή τοποθεσία www.franklintempleton.lu, ενώ διατίθενται δωρεάν
και σε έντυπη μορφή.

Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα
(Commission de Surveillance du Secteur Financier). Η Franklin Templeton International Services S.à r.l. έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και υπόκειται σε
έλεγχο από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 24/01/2020.
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