
Η χρονιά που πέρασε άλλαξε τον κόσμο όσο καμία άλλη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πανδημία του Covid-19 επηρέασε καταλυτικά 
το παγκόσμιο οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον, προκαλώντας πρωτοφανείς επιπτώσεις στις αγορές. Η παγκόσμια ύφεση το 2020 άγγιξε 
το 4,2%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ο.Ο.Σ.Α, τη στιγμή που ο μέσος όρος αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ για την περίοδο 2013-2019 
διαμορφώθηκε  στο 3,3%. Η παρέμβαση Κεντρικών Τραπεζών και κυβερνήσεων στάθηκε καταλυτική και μετρίασε τις επιπτώσεις της 
πανδημίας, επαναφέροντας σταδιακά την ομαλότητα στις αγορές. 

Το 2021 ξεκινά με αισιοδοξία. 

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων τροφοδοτεί την πεποίθηση για έλεγχο της πανδημίας, δημιουργώντας ένα πιο αισιόδοξο και πιο 
ξεκάθαρο, αλλά ταυτόχρονα και πιο σύνθετο περιβάλλον. 

Η επιστροφή της παγκόσμιας οικονομίας στα επίπεδα προ-πανδημίας θα απαιτήσει χρόνο. Διανύουμε μία ιδιαίτερη επενδυτική περίοδο, 
καθώς τα επιβεβλημένα και μεγάλης έκτασης μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής επέκτασης συνέθεσαν μια καινούρια κανονικότητα, η 
οποία συναντά το περιβάλλον αρνητικών πραγματικών επιτοκίων και σημαντικής αύξησης του δημόσιου χρέους. 

Η σκυτάλη περνάει πλέον στην πραγματική οικονομία. Οι καταλυτικές παρεμβάσεις των Κεντρικών Τραπεζών και κυβερνήσεων και η πρόθεσή 
τους να υιοθετήσουν νέα μέτρα, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε συνδυασμό με τον περιορισμό της πολιτικής αβεβαιότητας στις ΗΠΑ, συνθέτουν 
ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα, το οποίο, ωστόσο, έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση των υψηλών αποτιμήσεων των εισηγμένων εταιριών. 

Κλειδί για τις επενδυτικές κατευθύνσεις του 2021, θα αποτελέσει η εναλλαγή μεταξύ κλάδων και θεματικών Megatrends με αναπτυξιακή 
προοπτική, σε περιβάλλον χαμηλών ή/και αρνητικών επιτοκίων, παράλληλα με τις επιλογές ομολόγων υψηλής διαβάθμισης, αλλά και 
πολύτιμων μετάλλων, όπως ο χρυσός, ως αντιστάθμιση για τις περιόδους υψηλής μεταβλητότητας.

Έγκυρη και άμεση ανταπόκριση στις χρηματοοικονομικές εξελίξεις

Στο Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς, προχωράμε το 2021 
σε μία σειρά από καινοτομίες, με στόχο να προσθέτουμε συνεχώς  
αξία στην σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει μαζί σας και 
να ξεπερνάμε τις προσδοκίες σας. 

Με έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, μέσα από επενδυτικές 
επιλογές διεθνούς εμβέλειας, με σταθερή δέσμευση στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, αλλά και με αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες, σας 
προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία υψηλών απαιτήσεων.
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Value Investing:
Μετά από περιόδους κρίσεων και σημαντικά γεγονότα, παρατηρείται 
επιτάχυνση των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων που δημιουργούν 
επενδυτικές ευκαιρίες. Οι εταιρίες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, υψηλή 
ρευστότητα και προοπτικές, εμφανίζουν ελκυστικότερες  αποτιμήσεις, 
καθώς δεν έχουν ανακάμψει πλήρως από τα χαμηλά του 2020, σε 
αντίθεση με τις μετοχές εταιριών με αναπτυξιακή πορεία, οι οποίες σε 
πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. 
Η τρέχουσα συγκυρία στον τομέα των επιτοκίων και του υψηλού 
εταιρικού χρέους, καθιστά την επιλογή αυτής της κατηγορίας 
επενδύσεων αρκετά ελκυστική. 

Health Care Trends:
Ο τομέας της υγείας παραμένει εξαιρετικά επίκαιρος, λόγω των εξελίξεων 
στον τομέα της πανδημίας. Ωστόσο, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
επεκτείνεται πλέον σε τομείς προηγμένης έρευνας, εμβολίων, κοινωνικής 
περίθαλψης και περιβαλλοντικής υγείας, έξυπνης ιατρικής, 
βιοτεχνολογίας, ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζοντας τον 
κλάδο υγείας με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Καθώς τα νέα εμβόλια και οι 
θεραπείες παρέχουν μια αχτίδα ελπίδας, ο επιταχυνόμενος ρυθμός 
καινοτομίας θα μας εξοπλίσει αποτελεσματικότερα, ώστε να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Digital Innovation:
Η επιτάχυνση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών είναι επιβεβλημένη 
και πρωτοφανής. Στην ψηφιακή εποχή, είναι ζωτικής σημασίας για τις 
εταιρείες να κατανοήσουν τη σημασία της τεχνολογικής προόδου και να 
προβλέψουν τον αντίκτυπο που θα έχει στην οικονομία, ώστε να μπορούν 
να προσαρμόσουν και τα δικά τους επιχειρηματικά μοντέλα. Η πανδημία 
λειτούργησε ως καταλύτης για την επιτάχυνση των υφιστάμενων τάσεων, 
ενώ αποκάλυψε την αδυναμία εκείνων που δεν τις έχουν ακόμη 
ενσωματώσει. Ειδικότερα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η FinTech
έχει ήδη φέρει επανάσταση, στηρίζοντας την καινοτομία και φαίνεται ότι θα 
διαμορφώσει τη μελλοντική πορεία του κλάδου. Είναι επί του παρόντος μια 
βιομηχανία $150 δισ., που εκτιμάται ότι θα κινηθεί ανοδικά τα επόμενα 5 
έτη. Η μεγαλύτερη ανάγκη για λογισμικό κυβερνοασφάλειας, εξαιτίας της 
επιταχυνόμενης ηλεκτρονικής συναλλακτικής δραστηριότητας και η 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, είναι μόνο δύο 
παραδείγματα της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας.

Το γενικότερο πλαίσιο των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων 
αποκτά μόνιμο χαρακτήρα στις επενδυτικές επιλογές. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, στοχεύει 
στην «πράσινη ανάπτυξη» και το ενδιαφέρον παραμένει πολύ  
ισχυρό, με τις καθαρές εισροές σε ETFs με χαρακτηριστικά ESG 
να ξεπερνούν τα $22 δισ. από τις αρχές του 2020, 
σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ. Μεγάλο μέρος της 
δημοσιονομικής στήριξης των κυβερνήσεων για την 
επανεκκίνηση και ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας 
διοχετεύεται μέσω προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που 
αφορούν στην κλιματική αλλαγή. Η νέα κυβέρνηση των Η.Π.Α 
έχει τοποθετήσει στην κορυφή της ατζέντας της το θέμα της 
κλιματικής αλλαγής, ενώ η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση 
επιταχύνεται παγκοσμίως.

Στο Private Banking με το πρωτοποριακό in-house Wealth Solutions model, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και στοχεύουμε στην έγκαιρη και έγκυρη 
προσέγγισή τους στις παγκόσμιες αγορές χρήματος, μέσω των εξειδικευμένων διαχειριστών και αναλυτών μας, που αξιοποιούν γνώση, εμπειρία και 
τεχνογνωσία. Σε συνεργασία με Investment Managers από όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα μοντέλα για τη χάραξη εξατομικευμένης 
στρατηγικής στην ολιστική διαχείριση της περιουσίας σας. Στόχος μας είναι η αποτελεσματική προσέγγιση των σύνθετων χρηματοοικονομικών επιδιώξεών σας, 
διασφαλίζοντας την έγκαιρη πρόβλεψη και κάλυψη των εξειδικευμένων επενδυτικών απαιτήσεων και των προσδοκιών σας.

Παράλληλα, μέσω του International Private Banking, διαφοροποιούμαστε, έχοντας αποκλειστικές συνεργασίεςμε τη Lombard Odier και την Edmond de Roth-
child, δύο από τους σημαντικότερους ελβετικούς χρηματοοικονομικούς οίκους, με υψηλή εξειδίκευση και αιώνες ιστορίας και εμπειρίας στο Private Banking, 
παρέχοντάς σας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, παγκόσμιας εμβέλειας. Διευρύνουμε τις επενδυτικές επιλογές που παρέχει το διεθνές περιβάλλον, μέσω των 
στρατηγικών συνεργασιών που αναπτύσσουμε διεθνώς με όλους τους κορυφαίoυς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στον κόσμο.

Τα Megatrends που ξεχωρίζουν το 2021

Environmental, Social & 
Governance Investing (ESG):



Στην εποχή των γρήγορων αλλαγών και της τεχνολογίας, δεν αρκεί πια μόνο η τεχνογνωσία. Η άλλοτε κυρίαρχη γνώση οφείλει, πλέον, να 
συνδυάζεται με την ολιστική αντίληψη και την άμεση και γρήγορη προσαρμογή σε νέα δεδομένα. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, δεσμευόμαστε 
να σας παρέχουμε κορυφαίες υπηρεσίες Private Banking, αλλά και μια εμπειρία υψηλών απαιτήσεων. Για να το επιτύχουμε, σχεδιάζουμε και 
υλοποιούμε έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού, που προσθέτουν αξία στις υπηρεσίες μας:

Διευρύνουμε την ψηφιακή επικοινωνία 
μαζί σας, αξιοποιώντας όλες τις 
δυνατότητες που μας προσφέρει 
η τεχνολογία.

Tο 2021 θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στις 
υπεύθυνες επενδύσεις και στην αειφόρο 
ανάπτυξη, προχωρώντας στη δημιουργία νέων 
και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ESG, 
αφήνοντας το πράσινο αποτύπωμά μας στη 
διαχείριση περιουσίας.

Με την εμπειρία των απαιτήσεων και των προκλήσεων 
που αποκτήσαμε, ισχυροποιήσαμε το επιχειρηματικό 
μας μοντέλο και είμαστε έτοιμοι για κάθε αύριο. 
Δεσμευόμαστε στην εμπειρία υψηλών απαιτήσεων στη 
διαχείριση της περιουσίας σας, συνεισφέροντας 
ουσιαστικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Αναβαθμίζουμε το web και το 
mobile banking μας, έτσι ώστε 
να μπορείτε να πραγματοποιείτε 
τις καθημερινές σας συναλλαγές 
με ακόμα περισσότερη ευκολία.

Εμπλουτίζουμε τον τρόπο απεικόνισης 
του χαρτοφυλακίου σας μέσω της 
winbank, έτσι ώστε να έχετε ανά 
πάσα στιγμή καλύτερη εικόνα και 
διαφάνεια για τις κινήσεις του 
χαρτοφυλακίου σας.

Αναβαθμίζουμε τις τεχνολογικές 
υποδομές μας, ώστε να εξασφαλίζουμε 
συνθήκες ασφάλειας, ηρεμίας και 
σιγουριάς, όπου και αν βρίσκεστε.

Εξελίσσουμε και αναβαθμίζουμε τις ψηφιακές μας υπηρεσίες:

Σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερα απαιτητικές προκλήσεις, κύριο μέλημά μας στο Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς είναι σταθερά η παροχή 
κορυφαίας τραπεζικής εμπειρίας. Με τους εξειδικευμένους και άρτια καταρτισμένους Private Bankers μας, χτίζουμε καθημερινά σχέσεις 
εμπιστοσύνης μαζί σας.

Ο προσωπικός σας Private Banker είναι στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και εξατομικευμένες υπηρεσίες, σύμφωνα με το 
προσωπικό σας επενδυτικό προφίλ. 

Με αφοσίωση και γνώση ικανοποιούμε τις προσδοκίες σας για το 2021

€



Το παρόν συντάσσεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς από την Τράπεζα Πειραιώς (εφεξής η «Τράπεζα») και αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση τρίτων χωρίς να υπάρχει υποχρέωση 
προς τούτο από το συντάκτη του. H παρούσα πληροφόρηση δεν συνιστά έρευνα της Τράπεζας στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου 
που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Το παρόν κείμενο ή μέρος του δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή έγκριση από τον συντάκτη του.

Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που η Τράπεζα θεωρεί αξιόπιστες και παρατίθενται αυτούσιες, αλλά η Τράπεζα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά 
τους. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία (τιμές κλεισίματος) 
και υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς ειδοποίηση.

Οι περιλαμβανόμενες στο παρόν πληροφορίες ή απόψεις απευθύνονται σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες με γενικό τρόπο, χωρίς να έχουν λάβει υπ' όψιν τις εξατομικευμένες περιστάσεις, 
τους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική δυνατότητα και την πείρα ή γνώση των πιθανών παραληπτών του παρόντος και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως 
πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή νομίσματα ούτε ως σύσταση ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με αυτά. 

Ρητά επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις που περιγράφονται στο παρόν έντυπο εμπεριέχουν επενδυτικούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων και ο κίνδυνος απώλειας του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Τα 
αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Private Banker σας ή την υπηρεσία Private Phone Banking στο 210 38 98 900.


