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Ποιες επιλογές έχουν στη διάθεσή τους οι επενδυτές για το δεύτερο 

εξάμηνο του 2019;  

 

Από τις αρχές του 2019, οι επενδυτικές αγορές σημείωσαν σημαντική 
ανάκαμψη, η οποία ενίσχυσε τις τιμές των ομολόγων και των μετοχών 
παγκοσμίως. Μια βασική εξέλιξη για τους επενδυτές ήταν η αλλαγή στις 
πολιτικές των Κεντρικών Τραπεζών, με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ 
(Fed) και τις άλλες Κεντρικές Τράπεζες να στρέφονται προς μια πιο ευνοϊκή –
ως προς την ανάπτυξη- στάση. Έτσι, επιχειρήσεις και καταναλωτές είχαν 
πρόσβαση σε προσιτό δανεισμό, γεγονός που με τη σειρά του διευκόλυνε την 
ανάπτυξη. 
Αυτά μέχρι σήμερα, αλλά τι θα πρέπει να αναμένουν οι επενδυτές για το B’ 

εξάμηνο του 2019; Ο Joseph Little, Global Co-CIO Multi Asset, Global Chief 

Strategist εξετάζει τρία βασικά ζητήματα τα οποία πιστεύει ότι θα επηρεάσουν 

τις αγορές κατά τους επόμενους μήνες:  
 

1. Ανυπόστατη η μακροοικονομική απαισιοδοξία 
Πολλοί επενδυτές ανησυχούν για την παγκόσμια ανάπτυξη και για τον 
κίνδυνο μιας ύφεσης αλλά οι ανησυχίες αυτές είναι υπερβολικές.  
Ο συνδυασμός της παγκόσμιας ανάπτυξης που κινείται σε λογικά επίπεδα, 
των καλών εταιρικών θεμελιωδών μεγεθών και της υποστηρικτικής 
νομισματικής πολιτικής οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η προοπτική ύφεσης 
μοιάζει περισσότερο με κίνδυνο που μπορεί να μας απασχολήσει το 2021 
ή και αργότερα. Αναμένουμε ότι οι μετοχές παγκοσμίως εξακολουθούν να 
προσφέρουν σχετικά ελκυστικές αποδόσεις. Επιπλέον, η σταθεροποίηση 
της παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας αναμένεται να ενισχύσει 
την αύξηση των εταιρικών εσόδων. 
2. Ο πληθωρισμός αποτελεί έναν κίνδυνο που παραβλέπεται  
Δεν αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί σημαντικά στο άμεσο 
μέλλον, αλλά δεν θα χρειαζόταν μεγάλη άνοδος του πληθωρισμού ή των 
επιτοκίων ώστε να αλλάξει η τρέχουσα τιμολόγηση των τίτλων σταθερού 
εισοδήματος, όπως τα ομόλογα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η δική μας 
ανάλυση δείχνει ότι οι επενδυτές δεν ανταμείβονται για την έκθεσή τους 
στον επιτοκιακό κίνδυνο σε διάφορες κατηγορίες ομολόγων. 
3. Ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές 
Αυτή τη στιγμή, βλέπουμε σημαντικές ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές. 
Η ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών φαίνεται να ανακάμπτει χάρις 
στις βελτιώσεις που σημειώνονται στην Κίνα. Η γεωπολιτική αστάθεια θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί πρόκληση αλλά θεωρούμε ότι ορισμένες 
κατηγορίες επενδύσεων είναι σχετικά ελκυστικές και μπορούν να 
υπεραποδόσουν εάν οι κίνδυνοι αποφευχθούν. Παρόλα αυτά, οι ανησυχίες 
για τους κινδύνους ενδέχεται να περιορίσουν τις πιθανές αποδόσεις 
βραχυπρόθεσμα. 
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Κοιτάζοντας το μέλλον, οι επενδυτές πρέπει να παρακολουθούν τις πολιτικές 

εξελίξεις και την οικονομική ανάπτυξη παράλληλα με τα εταιρικά θεμελιώδη και 

τους πολιτικούς κινδύνους. Έως ένα βαθμό, οι επενδυτές θα πρέπει να 

συνηθίσουν στη συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα και τον κίνδυνο που 

σχετίζεται με τις φάσεις τις μεταβλητότητας στις επενδυτικές αγορές. Είναι πολύ 

πιθανό ότι οι προκλήσεις αυτές θα παραμείνουν μέχρι το 2019 και το 2020. 

 
#τέλος# 

 

 

Σημειώσεις για τους συντάκτες: 
 
Μπορείτε διαβάσετε αναλυτικά Επενδυτικές Προοπτικές Β’ εξαμήνου 2019 της HSBC 
Global Asset Management, στα Ελληνικά, εδώ. 
 
 
Σημειώσεις προς τους επενδυτές: 
 
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελούν προτροπή ή 
πρόσκληση ή συμβουλή για την αγορά ή την πώληση οποιασδήποτε ασφάλειας ή αμοιβαίου 
κεφαλαίου. Οποιαδήποτε άποψη εκφράζεται μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. 
 
Το παρόν έγγραφο δεν προορίζεται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου τέτοια διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη 
προς το νόμο ή τη νομοθεσία. Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί και δεν πρέπει να ερμηνεύεται 
ως προσφορά πώλησης ή προσέλκυσης προσφοράς για αγορά ή εγγραφή σε οποιαδήποτε 
επένδυση. 
 
Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ αφορούν τη στιγμή κατά την οποία προετοιμάστηκε το δελτίο 
και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ενώ οποιαδήποτε πρόβλεψη, προβολή ή 
στόχος, εφόσον παρέχονται, είναι ενδεικτικά και δεν είναι εγγυημένη σε καμία περίπτωση. Η 
HSBC Global Asset Management (UK) Limited δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε περίπτωση 
που δεν υλοποιηθούν οι εν λόγω προβλέψεις, προβολές ή στόχοι. Η αξία των επενδύσεων 
και οποιουδήποτε εισοδήματος από αυτά μπορεί να μειωθεί καθώς και οι επενδυτές 
μπορεί να μην πάρουν πίσω το ποσό το οποίο είχαν επενδύσει αρχικά. Όταν 
πραγματοποιούνται επενδύσεις στο εξωτερικό, οι τιμές του συναλλάγματος μπορεί να 
προκαλέσουν διακυμάνσεις στην αξία αυτών των επενδύσεων. Οι επενδύσεις σε 
αναδυόμενες αγορές έχουν από τη φύση τους υψηλότερο κίνδυνο και είναι 
ενδεχομένως πιο ασταθείς από εκείνες των καθιερωμένων αγορών. 
 
Εγκρίθηκε από την HSBC Global Asset Management και εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο 
από την HSBC Global Asset Management (UK) Limited, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί και 
ρυθμίζονται από το Financial Conduct Authority.   
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Η HSBC Global Asset Management 

Για την αποφυγή σύγχυσης με άλλες επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
θα πρέπει πάντοτε να αναφέρεται το πλήρες όνομα της HSBC Global Asset Management.  
Η HSBC Global Asset Management, η εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων του Ομίλου HSBC, 
επενδύει για λογαριασμό της παγκόσμιας πελατειακής βάσης (λιανικοί πελάτες, ιδιώτες, 
μεσάζοντες, επιχειρήσεις και θεσμοί) της HSBC τόσο μέσω χωριστών λογαριασμών όσο και 
μέσω συγκεντρωτικών κεφαλαίων. Η HSBC Global Asset Management συνδέει τους πελάτες 
της HSBC με επενδυτικές ευκαιρίες σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω ενός διεθνούς δικτύου 
γραφείων σε περίπου 26 χώρες, συνδυάζοντας τις παγκόσμιες δυνατότητες με τη γνώση των 
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τοπικών αγορών. Στις 31 Μαρτίου 2019, η HSBC Global Asset Management διαχειρίστηκε 
περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους 467 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για λογαριασμό 
των πελατών της. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 
www.global.assetmanagement.hsbc.com 
Η HSBC Global Asset Management αποτελεί την εμπορική ονομασία του τομέα διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων της HSBC Holdings plc. 
 

 

 

Ο Όμιλος HSBC  

Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Ο 

Όμιλος εξυπηρετεί περισσότερους από 39 εκατομμύρια πελάτες σε 66 χώρες και γεωγραφικές 

περιοχές στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την 

Αφρική. Με ενεργητικό που ξεπέρασε τα 2.66 δις δολάρια ΗΠΑ στις 31 Μαρτίου 2019, η HSBC 

είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς 

παγκοσμίως.  

Στην Ελλάδα ο Όμιλος HSBC δραστηριοποιείται από το 1981 με παρουσία στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη. Προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες αλλά και σε εταιρικούς και 

θεσμικούς πελάτες. 

 

Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί προτροπή ή 

συμβουλή για την αγορά ή την πώληση καταθέσεων, χρεογράφων, αγαθών ή άλλων 

επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών ή επενδυτικής συμφωνίας. Η HSBC France, Athens 

Branch δεν συμβουλεύει με το παρόν, δεν δέχεται καμία υποχρέωση και δεν αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε ευθύνη για την απόφαση του αναγνώστη που τυχόν βασίστηκε στην ενημέρωση 

αυτή. 

 


