
Η νέα εποχή

Εξελισσόμαστε συνεχώς σε ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον

To 2022 θα μείνει στην ιστορία ως μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Ο συνδυασμός και η συνύπαρξη παραγόντων όπως οι 
συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας, η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, οι γεωπολιτικές εντάσεις με τον 
πόλεμο στην Ουκρανία, προκάλεσαν έντονη μεταβλητότητα στις αγορές και δημιουργήσαν ένα εύθραυστο κλίμα. Το 
2022 αποτελεί τη χρονιά που ομολογιακοί αλλά και μετοχικοί τίτλοι, καταγράψαν συνδυαστικά, τις μεγαλύτερες 
απώλειες των τελευταίων πολλών ετών. Επειδή αυτή η συγκυρία έχει ήδη επηρεάσει, σε μεγάλο βαθμό, τις τιμές των 
επιμέρους επενδυτικών τίτλων προβλέπουμε ότι το 2023 θα προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες.

Σε μια χρονιά αλλαγής των δεδομένων, προσαρμοστήκαμε και αλλάξαμε και εμείς. Κατανοώντας την ανάγκη για μια 
πιο ολιστική προσέγγιση στη διαχείρισης περιουσίας των πελατών μας, δημιουργήθηκε τον Ιούλιο στην Τράπεζα 
Πειραιώς, ο νέος πυλώνας Wealth and Asset Management. 
Στον νέο αυτόν πυλώνα, που ηγείται ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής κος Αχιλλέας Κοντογούρης, υπάγονται το 
Private Banking, το Economic Research & Investment Strategy και οι θυγατρικές Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, 
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ και Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ. Ο νέος αυτός κλάδος είναι αρμόδιος για τη διαμόρφωση της 
συνολικής στρατηγικής προσέγγισης ανάπτυξης προϊόντων και πλαισίου υπηρεσιών στα θέματα διαχείρισης 
περιουσίας ιδιωτών, επιχειρηματικών και θεσμικών πελατών. Έτσι προσφέρεται μια απόλυτα εξατομικευμένη 
προσέγγιση, με επιλογές μέσα από τον παγκόσμιο χάρτη των επενδύσεων.

Στο νέο αυτό πλαίσιο, αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, ενισχύουμε την ευελιξία μας μέσα από τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, θέτουμε νέες βάσεις και προοπτικές για το μέλλον, παρακολουθώντας στενά τη νέα 
πραγματικότητα που διαμορφώνεται.

Το 2023, προχωράμε δυναμικά, με τόλμη και αποφασιστικότητα, ώστε να είμαστε και πάλι έτοιμοι για όλες τις 
μελλοντικές εξελίξεις. Εξασφαλίζοντας έτσι, μία μοναδική τραπεζική εμπειρία που θα ανταποκρίνεται στις δικές σας 
υψηλές απαιτήσεις και μακροπρόθεσμους επενδυτικούς σας στόχους.
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