आमच्या अध्यक्ाांचे गत
ां वणूकदाराांसाठी पत्र.
ववषय: आमच्या फांड्सबद्दल मीडियामधील बातमयाांबद्दल स्पष्टीकरण
विय गांतवणूकदार,
आज मी स्वतः आपल्याला पत्र ललहीत आहे , कारण काही मीडिया चॅनल्सवरून सद्भावनेने केलेल्या, पण चकीच्या ररपोडटिंगमळे काळजी
करण्यासारखी पररस्स्िती लनमााण झालेली आहे . मी आपल्याला मद्दे वार माडहती दे ऊ इस्च्ितो:

1: बातमी: स्स्कम बांद करणे याचा अिा असा होतो की माझे सवा पैसे बिाले आहे त
वस्तस्स्िती: हा समज चकीची आहे . आमहाला हा अलतशय कठोर लनणाय का घ्यावा लागला याला कारणीभूत असलेल्या बाजाराच्या

पररस्स्ितीबद्दल आस्ण कारणाांबद्दल आमही आधी कळवलेले आहे . हा लनणाय घेण्यामागचे कारण फक्त गांतवणूकदाराांच्या पैशाचे सांरक्ण करणे हे च
होते. बाजारातील पररस्स्ितीिमाणे जसजशा स्स्कमच्या पोटा फोललओमधील होस्ल्िां ग ववकल्या जातील, त्यावरील कूपन िमाणे आस्ण लनयोस्जत

मॅच्यररटीिमाणे स्स्कमला पैसे लमळत जातील, तसतसे सेबी (मयच्यअल फांि) ववलनयम 1996 मधील लनयम 41(2) (b) िमाणे ट्रस्टी
गांतवणूकदाराांना पैसे परत करण्याचे काम लवकरात लवकर सरू करतील.

2: बातमी: स्स्कममधील गत
ां वणूक अलतशय जोखीम असलेल्या, रे डटां ग नसलेल्या रोखयाांमध्ये केली गेली होती
वस्तस्स्िती: गांतवणकीसाठी स्स्कममध्ये एक ससांगत अशा गांतवणूक नीतीचे पालन केले गेले होते ज्यात गांतवणकीसाठी योग्य अशा ववववध
क्रेडिट रे डटां ग असलेल्या, महणजेच AAA पासून A रे डटां गच्या रोखयाांमध्ये गांतवणूक केली गेली होती. हल्लीच्या काळात या नीतीने स्स्कम आस्ण

त्याांतील गांतवणूकदाराांना चाांगला परतावा लमळवून डदलेला आहे . क्रेडिट बाजारासाठी अलतशय धकाधकीच्या गेल्या 6 मडहनयाांच्या काळात सद्धा

स्स्कमने उल्लेखनीय परतावा लमळवलेला आहे . उदाहरणािा, अशा पोटा फोललओ होस्ल्िां गमधून स्स्कमने उल्लेखनीय परतावा लमळवलेला आहे ,
ज्याांत रोखयाांचे रे डटां ग AA डकांवा त्यापेक्ा खालचे होते.

3: बातमी: ललस्ववडिटीची समस्या Covid-19च्या सािीशी लनगडित नाही
वस्तस्स्िती: या स्स्कमने एक ससांगत अशा गांतवणूक नीतीचे पालन केले होते ज्यात ववववध क्रेडिट रे डटां ग असलेल्या रोखयाांमध्ये गांतवणूक केली
गेली होती आस्ण हे काम वषाानवषे, सवा िकारच्या बाजार-चक्राांमध्ये सरू आहे . या स्स्कमने या सवा चक्राांमध्ये काम लनभावून नेले आहे आस्ण
दै लनक ललस्ववडिटी डदलेली आ

अशाच नीतीचे अनसरण करणाऱ्या या पैकी अनेक स्स्कम तर 10 वषािंपक्
े ा अलधक कालावधीपासून सरू आहे त. सध्याच्या Covid-19 च्या

सािीने ववशेषकरून या स्स्कममधील गांतवणकीांसाठी बाजारात एक नकारात्मक िभाव लनमााण केला, जोखीम पत्करण्याची इच्िा कमी होणे,
बाजारातील कारभार कमी होणे आस्ण कॉपोरे ट बााँिची ललस्ववडिटी कमी होणे ही एकूण बाजारावर िभाव टाकणारी कारणे होती. या स्स्कममध्ये

दै लनक रे िेमपशनसाठी पैसा नाही परणे ही पररस्स्िती COVID-19 मळे , तसेच वाढत गेलेल्या लॉकिाउनच्या पररस्स्ितीमळे लनमााण झाली होती.

4: बातमी: या स्स्कममधील पैसा बराच काळ गत
ां वणूकदाराांना परत लमळण्याची शवयता डदसत नाही
वस्तस्स्िती: ित्येक स्स्कमचा स्वतःचा पररपववता िोफाइल आहे आस्ण साधारणपणे, कमी कालावधीच्या स्स्कमचा पैसा गांतवणूकदाराांना
लवकर लमळू शकेल. या स्स्कमना लनयलमतपणे कूपन दराने पैसे आस्ण पररपववतेचे पैसे लमळत राहातील. तसेच, या स्स्कम आपल्या

पोटा फोललओमधील मालमत्तेचे पैशाांत रूपाांतरण करण्याचे सवा मागा पिताळू न पाहातील, पण कठल्याही पररस्स्ितीत ती मालमत्ता ववकायचीच
आहे असे नाही, जेणक
े रून गत
ां वणूकदाराांना त्याांचे पैसे लवकरात लवकर परत करता येईल. या स्स्कमचा ियत्न हाच राहील की यातील रोखयाांच्या
पररपववतेच्या तारखेच्या आधी सवा पैसे परत केले जावेत.

5: बातमी: आमहाला फ्राँकललन टें पलटनच्या इतर सवा स्स्कममधून आपले पैसे काढू न घ्यायला पाडहजेत कारण त्या सद्धा बांद होऊ
शकतात
वस्तस्स्िती: आमच्या सहा परतावा-उनमख(फायदे शीर) स्स्कमना बांद करण्याचा लनणाय घेणे फार कठीण होते आस्ण हा लनणाय घेताना फक्त
गांतवणूकदाराांचे डहत लक्ात ठे वले गेले आहे . ही अशी पररस्स्िती नव्हती स्जची आमही कल्पना केली होती. आमहाला ही जाणीव आहे की यामळे

आमच्या गांतवणूकदाराांच्या ललस्ववडिटीला धवका बसला आहे , पण हा लनणाय घेणे आमच्या यलनटधारकाांच्या पैशाचे सांरक्ण करण्यासाठी गरजेचे
होते.

आमच्या इतर स्स्िर लमळकत स्स्कम सब्सडक्रप्शनसाठी आस्ण ररिीम करण्यासाठी खल्या आहे त, या स्स्कममध्ये मखयत्वे शासकीय
लसवयोररटीज, AAA रे डटां ग असलेले बााँि डकांवा इतर रोख आस्ण रोख-समकक् याांत गांतवणूक केलेली आहे . या पोटाफोललओमध्ये ररिीम करण्याच्या
गरजाांसाठी ललस्ववडिटी लनमााण करण्याची क्मता आहे . आमही या पोटा फोललओमध्ये आधीच उत्तम िकारे ललस्ववडिटी लनमााण करून ठे वलेली आहे
जेणेकरून आमहाला भववष्यात लमळू शकणाऱ्या ररिीम करण्याच्या ववनांतीांसाठी आमही सज्ज आहोत.

आमच्या इस्ववटी स्स्कमवर काहीही िभाव पिलेला नाही आस्ण त्याांचे व्यवस्िापन त्याांच्या-त्याांच्या गांतवणूक उडद्दष्टाांिमाणे आस्ण फांि
व्यवस्िापनाच्या ववचारसरणीिमाणे आमच्या अनभवी आस्ण दीघा कालापासून काम करीत असलेल्या चेननई येिील टीमच्या हाताांत आहे .

6: बातमी: फ्राँकललन टें पलटन भारतातील आपला व्यवसाय बांद करीत आहे त
वस्तस्स्िती: फ्राँकललन टें पलटन भारतात फार पूवीपासून आस्ण सांयमाने गतांवणूक करीत आहे त. आमही भारतात आपल्या मेहनतीने गेल्या 25+

वषािंमध्ये आमचा व्यवसाय वाढवला आहे . याचे आणखी एक भवकम उदाहरण महणजे जग भरातील आमच्या कमाचाऱ्याांपैकी 33% कमाचारी

भारतात आहे त. आमच्या वैस्िक सीईओ जेनी जॉनसन याांनी साांलगतल्यािमाणे, फ्राँकललन टें पलटनची भारतातील िलतबद्धता तशीच डटकून
राहाणार आहे . बांद केल्या गेलेल्या स्स्कममधील पैसे लवकरात लवकर गांतवणूकदाराांना परत करणे हे च आमचे ध्येय आहे , तसेच आमच्या
ब्राँिमध्ये आपला वविास परत लमळवणे हे सद्धा आमचे ध्येय आहे .

आमही तयार केलेल्या सहा योजना बांद करण्याचा लनणाय खूपच कठीण होता आस्ण हा लनणाय घेण्यात आला, कारण आजच्या अभूतपूवा
पररस्स्ितीमध्ये आमच्या गांतवणूकदाराांच्या पैशाचे सांरक्ण करण्याचा हाच एकमेव मागा होता.

मला आशा वाटते की या पत्राने आपल्याला फ्राँकललन टें पलटन मधील आपल्या गांतवणकीांबद्दल िोिा डदलासा लमळे ल, ती गांतवणूक बांद करण्यात
आलेल्या स्स्कममध्ये असो, डकांवा सब्सडक्रप्शन आस्ण ररिीम करण्यासाठी खल्या अशा आमच्या इतर स्स्कममध्ये असो.

आपल्या तातिीच्या आस्ण महत्त्वाच्या िश्ाांची उत्तरे दे ण्यासाठी आस्ण आपल्याला लनयलमतपणे अपिे ट दे त राहाण्यासाठी मी िलतबद्ध आहे .
जर आपल्याला कठल्याही िकारच्या मदतीचा गरज असेल, तर आमच्या समवपात हे ल्पलाइन वर 1-800-258-4255 वर डकांवा 1-800-425-4255
वर सोमवार ते शलनवार सकाळी 8 ते रात्री 9 वाजेपयिंत आपण कॉल करू शकता. डकांवा आपण आमहाांला service@franklintempleton.com वर

ईमेल सद्धा करू शकता. आमहाला आपल्याशी बोलायला आविे ल.
धनयवाद.
आपला वविासू,

सांजय
------------------

सांजय सिे
अध्यक्
Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.
अस्वीकरण
या पत्रातील माडहती ित्येक महत्त्वाच्या तथ्याचा सांपण
ू ा खलासा नाही आस्ण ही माडहती फक्त माडहती परवण्याच्या हे तूने डदलेली आहे . यातील
ववधाने/ मते/ लशफारसी, ज्याांत "करू” "अपेक्ा करतो", "शवयता” "वाटते” आस्ण या िकारचे इतर शब्द आहे त डकांवा त्या शब्दाांची इतर रूपे

आहे त, ती "भववष्योनमख ववधाने” आहे त. वास्तववक पररणाम "भववष्योनमख ववधानाांत” साांलगतलेल्यापासून सवािा लनराळे असू शकतात आस्ण
याचे कारण आहे बाजाराचा जोखीम, भारतातील आस्ण जगातील इतर दे शाांतील सामानय आलिाक आस्ण राजनैलतक पररस्स्िती साठी, पण

एवढ्यावरच मयााडदत नाही, असलेल्या आमच्या अपेक्ाांसोबत असलेली जोखीम, ज्याचा िभाव सेवा आस्ण/ डकांवा गांतवणकीांवर पितो. या

पत्राच्या तारखेनांतर पररस्स्ितीमध्ये काही बदल घिू शकतात, ज्याांचा िभाव सरक्ेवर पिू शकतो. मालमत्ता व्यवस्िापन कांपनी, ट्रस्टी, त्याांचे

सहकारी, ऑडफसर डकांवा कमाचारी डकांवा होस्ल्िां ग कांपनी हे आिासन डकांवा गॅरांटी दे त नाहीत की या स्स्कममधील गांतवणकीांचे मद्दल परत केले

जाईल डकांवा लमळकतीचे आिासन दे त नाहीत. कृ पया गांतवणकीचा लनणाय घेण्यापूवी स्स्कम इनफमेशन िॉवयमेंट सांपण
ू प
ा णे वाचा आस्ण आलधक
माडहतीसाठी आमच्या वेबसाइटला भेट द्या http://www.franklintempletonindia.com.

मयच्यअल फांिातील गांतवणूक ही बाजारातील जोखीमीच्या अधीन आहे त, योजनेसांबलां धत सवा दस्तऐवज काळजीपूवक
ा वाचावेत.

