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Στο Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς, με αισιοδοξία, σύνεση
και πάθος για τη δουλειά μας ξεκινάμε και το 2022 με πρωτοποριακή
ματιά.
Στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας είναι η συνεχής σας τροφοδότηση
με ενημέρωση για όλες τις οικονομικές εξελίξεις και τις Διεθνείς
τάσεις, με στόχο να σχεδιάζουμε πάντα μαζί τη στρατηγική που θα
εκπληρώσει καλύτερα τις φιλοδοξίες και τους στόχους σας.

ΝΕΟ ΕΤΟΣ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ!
Το 2021 χαρακτηρίστηκε από εκρηκτική άνοδο στην ανάπτυξη παγκοσμίως μετά από την σημαντική υποχώρηση του 2020. Σύμφωνα με τις
τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, το παγκόσμιο ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 5,6% ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής και νομισματικής
χαλάρωσης, της αναθέρμανσης της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και της διάθεσης του εμβολίου κατά του Covid-19. Ταυτόχρονα όμως,
η χρονιά αυτή σημαδεύτηκε από την εμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων που προσέγγισαν το 5% σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με τον
ΟΟΣΑ, κυρίως εξαιτίας της αύξησης των τιμών της ενέργειας, των πρώτων υλών, αλλά και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Στην Ελλάδα, οι προοπτικές της οικονομίας είναι εξαιρετικά αισιόδοξες. Η υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, η επιτάχυνση των
άμεσων ξένων επενδύσεων και η έναρξη έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύουν σημαντικά τη
δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, η μείωση με γοργό ρυθμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενδυναμώνει την
εμπιστοσύνη των αγορών προς τη χώρα. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 6,7% το 2021 και 4,8% το 2022 σύμφωνα
με τον ΟΟΣΑ.
Το 2022 θα είναι μια χρονιά προκλήσεων καθώς η σταδιακά αυξανόμενη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού αλλά και η εμφάνιση των
πρώτων φαρμάκων αντιμετώπισης της νόσου είναι πλέον γεγονός.
Η ώθηση που έχει δοθεί στην παγκόσμια οικονομία από το συνδυασμό της επιβεβλημένης δημοσιονομικής και νομισματικής χαλάρωσης,
αναμένεται να συνεχίσει να επιδρά θετικά στην πραγματική οικονομία. Την ίδια στιγμή, οι τόσο υψηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης,
ύστερα από την απότομη ύφεση της προηγούμενης χρονιάς, φαίνεται ότι δεν θα είναι διατηρήσιμοι σε ένα περιβάλλον όπου ήδη αρκετές
Κεντρικές Τράπεζες ανά τον κόσμο έχουν προαναγγείλει την έναρξη της σταδιακής σύσφιξης της πολιτικής τους. Οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ
αναφέρουν αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 4,5% για το 2022.
Παράλληλα, οι πληθωριστικές πιέσεις δεν θα έχουν τον παροδικό χαρακτήρα που τους έχει αποδοθεί, με την πορεία των τιμών της
ενέργειας αλλά και τις επερχόμενες αλλαγές στο ενεργειακό τοπίο να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθώς η επίδρασή τους
στην πραγματική οικονομία είναι άμεση και καταλυτική.
Μέσα σε αυτό το μακροοικονομικό περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων, των υψηλών αποτιμήσεων, της επιβράδυνσης του ρυθμού της
παγκόσμιας ανάπτυξης, της ενεργειακής κρίσης αλλά και των πληθωριστικών πιέσεων, επιλέγουμε για το 2022 τα Megatrends, τα οποία
ενσωματώνουν τη δυναμική της παγκόσμιας ανάπτυξης και ταυτόχρονα αποτελούν τις πρώτες μας επιλογές σε περιόδους έντονης
μεταβλητότητας.

MEGATRENDS 2022
Value Investing:

Energy Transition:

Οι διεθνείς δράσεις για τη διαχείριση της πανδημίας συμπεριλάμβαναν
μεγάλου εύρους δημοσιονομικές και νομισματικές παρεμβάσεις σε
παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να τονωθεί η οικονομική
δραστηριότητα. Δύο χρόνια μετά, οι αποτιμήσεις των μετοχικών αγορών
βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι περισσότερες κυβερνήσεις
διεθνώς αλλά και οι κεντρικές τράπεζες έχουν ήδη εισέλθει ή
εισέρχονται σε διαδικασίες περιορισμού των μέτρων χαλάρωσης, ενώ οι
πληθωριστικές πιέσεις αποτελούν πλέον γεγονός.

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται ως εποχή της ενεργειακής
μετάβασης. Η σημασία του περιορισμού της ανόδου της θερμοκρασίας του
πλανήτη, έτσι όπως αυτή τονίστηκε στη Σύνοδο της Γλασκώβης COP26,
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αν και μετ’ εμποδίων, η εποχή του λιγνίτη
βαίνει προς το τέλος της. Ωστόσο, η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι απλώς
η στροφή σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ευνοούνται εταιρείες με ελκυστικές αποτιμήσεις,
με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και αυξητική τάση της μερισματικής τους
πολιτικής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τρέχουσα μερισματική απόδοση
για τις εταιρείες του δείκτη MSCI World παραμένει στο 1,9%, κοντά στο
χαμηλό επίπεδο που κατέγραψε το 2020 λόγω της πανδημίας, ενώ η
μέση μερισματική απόδοση της 20ετίας ανέρχεται σε 2,4%. Στοχεύουμε
λοιπόν σε εταιρείες που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό
με εναλλακτικές τοποθετήσεις που προσφέρουν προστασία από την
άνοδο του πληθωρισμού και συνιστούν επιλογές, οι οποίες θα
δημιουργήσουν αξία στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον.

Changing Habits
Ο νέος τρόπος ζωής και εργασίας που απαιτήθηκε από το 2020 και μετά
λόγω της πανδημίας του Covid-19, επιτάχυνε τις καταλυτικές αλλαγές
που ήταν σε εξέλιξη στις συνήθειες σε κάθε πλευρά της οικονομικής
δραστηριότητας, από τον τρόπο που ζούμε και καταναλώνουμε μέχρι και
τον πλήρη μετασχηματισμό της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλεργασία, υγιεινή και ασφάλεια, καταναλωτική
συνείδηση, τηλεϊατρική είναι μερικές μόνο από τις τάσεις που
μετατράπηκαν ανέλπιστα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε τρόπο
ζωής για δισεκατομμύρια ανθρώπους όλων των ηλικιών. Οι νέες αυτές
συνήθειες έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην
επιχειρηματική δραστηριότητα, με τους πρωτοπόρους στους τομείς
αυτούς, να έχουν θέσει τις βάσεις της μετεξέλιξής τους σε ηγέτες των
κλάδων τους. Εστιάζουμε στις πρωτοπόρες αυτές εταιρείες, οι οποίες
επικεντρώνονται σε επιχειρηματικά μοντέλα που προσαρμόζουν τις
παγκόσμιες τάσεις στις καθημερινές μας συνήθειες.

Η ηλεκτροκίνηση, η αποθήκευση της ενέργειας, τα δίκτυα διανομής και η
χρήση νέων τεχνολογιών που θα βελτιώσουν την ενεργειακή
αποδοτικότητα είναι μερικά από τα ζητήματα που αναμένεται να φέρουν
ριζικές αλλαγές, καταρχάς στον ενεργειακό κλάδο, αλλά και σε όλο το
φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. Επιλέγουμε εταιρείες που
πρωτοστατούν στους τομείς αυτούς, που δεν είναι απαραίτητα στο
προσκήνιο σήμερα ωστόσο έχουν κινηθεί μεθοδικά και αποτελεσματικά και
έχουν τοποθετηθεί εγκαίρως σε αυτό το τόσο μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Sustainable Investing:
Οι βιώσιμες επενδύσεις αρχικώς θεωρήθηκαν επενδυτική τάση, ωστόσο η
συμμόρφωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, έχει εξελιχθεί πλέον σε
πρωταρχικό κριτήριο πρόσβασης των εταιρειών σε επενδυτικά κεφάλαια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς εταιρείας παροχής επενδυτικών
αναλύσεων Morningstar (με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2021), τα υπό διαχείριση
κεφάλαια όλων των τύπων Αμοιβαίων Κεφαλαίων που επικεντρώνονται σε ESG
επενδύσεις, διπλασιάστηκαν στο 9μηνο του 2021 φθάνοντας τα 3,9 τρισ.
δολάρια, έναντι 2 τρισ. δολάρια που ήταν στο τέλος του 2020.
Οι διαστάσεις της κοινωνικής υπευθυνότητας και της εταιρικής
διακυβέρνησης συγκεντρώνουν αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Προϋπόθεση για την ενασχόληση με τις δύο αυτές διαστάσεις παραμένει η
βιωσιμότητα του πλανήτη. Σύμφωνα με το World Economic Forum, το ποσό
των $44τρισ., περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ, εξαρτάται
άμεσα ή έμμεσα από τη φύση και τις υπηρεσίες της. Η καταστροφή της
φύσης ενέχει σημαντικούς κινδύνους και για το επιχειρηματικό
περιβάλλον, παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντικές ευκαιρίες για τις
εταιρείες που δραστηριοποιούνται με σεβασμό στη διατήρηση του
οικοσυστήματος και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Στο Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς, το πρωτοποριακό in-house Wealth Solutions model εξελίσσεται διαρκώς, αξιοποιώντας τη γνώση και την
εμπειρία εξειδικευμένων αναλυτών και διαχειριστών αλλά και Investment Managers διεθνούς εμβέλειας. Με την χρήση των πλέον σύγχρονων
μεθόδων ανάλυσης, στοχεύουμε στην ολιστική διαχείριση της περιουσίας σας και την κάλυψη των σύνθετων χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και
προσδοκιών σας.
Παράλληλα, μέσω του International Private Banking, αξιοποιούμε τις αποκλειστικές συνεργασίες με τη Lombard Odier και την Edmond de Rothchild,
δύο από τους σημαντικότερους ελβετικούς χρηματοοικονομικούς οίκους διεθνώς, με υψηλή εξειδίκευση στις υπηρεσίες Private Banking, με στόχο την
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, διεθνούς εμβέλειας. Οι στρατηγικές συνεργασίες που αναπτύσσουμε με κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς
οίκους παγκοσμίως, διευρύνουν τις επενδυτικές μας επιλογές και αποτελούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σύνθετο και απαιτητικό
χρηματοοικονομικό περιβάλλον του αύριο.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022,
ΜΕ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

Σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερα απαιτητικές προκλήσεις, έχουμε ως μέλημα να διατηρούμε την εμπιστοσύνη σας και να επιτυγχάνουμε το
υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησής σας. Στην Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Private Banking της Metron Analysis, για το 2021, αποτυπώθηκε ένα
εξαιρετικό επίπεδο εμπειρίας, που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στους ανθρώπους και τις υπηρεσίες μας. Στα αποτελέσματα της έρευνας
αναδείχθηκε η καθοριστική μας συμβολή στην κορυφαία σας Τραπεζική εμπειρία μαζί μας, σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις και γεγονότα που
επηρέασαν καταλυτικά το παγκόσμιο οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον.
Παράλληλα, η συμμετοχή μας στην παγκόσμια κίνηση για Υπεύθυνες Επενδύσεις αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της στρατηγικής μας, σε πλήρη
ευθυγράμμιση με τους επιχειρησιακούς στόχους και τη δέσμευση του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Σκοπός
μας είναι να εστιάζουμε διαχρονικά σε καινοτόμες επιλογές και να σας παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα μέσω των οποίων θα μπορείτε να
αφήσετε το δικό σας ESG αποτύπωμα στον κόσμο μας.
Στο πλαίσιο αυτό, το Private Banking εντάσσει σταθερά από το 2019 την ESG φιλοσοφία στο Asset Management μέσα από τη δημιουργία, την
ανάπτυξη και τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
Με στόχο πάντα τη δημιουργία εξαιρετικής εμπειρίας που υπερβαίνει τις προσδοκίες σας, ο προσωπικός σας Private Banker, όλα τα στελέχη του
Private Banking και εγώ προσωπικά, αποτελούμε σημείο αναφοράς για όλες τις χρηματοοικονομικές σας ανάγκες μέσα από τις προσφερόμενες
υπηρεσίες της μεγαλύτερης Τράπεζας στην Ελλάδα, της Τράπεζας Πειραιώς. Με τη γνώση, την εμπειρία και τη συνεχή ενημέρωση, σας οδηγούμε
με ταχύτητα και αξιοπιστία, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας σας και τη νέα χρονιά. Εργαζόμαστε
με πάθος και αποτελούμε το πολύτιμο σημείο αναφοράς, σε κάθε σας αισιόδοξη σκέψη.

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.

