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Νέα Αμοιβαία Κεφάλαια Εισοδήματος από την HSBC 
 

 
Σε μια περίοδο χαμηλών επιτοκίων, η HSBC προσφέρει νέα Αμοιβαία Κεφάλαια Εισοδήματος 

από κορυφαίους επενδυτικούς οίκους, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να 

εισπράττουν εισόδημα σε μετρητά απευθείας στο λογαριασμό τους. Ανάλογα με την επιλογή 

του προϊόντος, το μέρισμα διανέμεται ανά μήνα ή τρίμηνο. 

 

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Εισοδήματος αποσκοπούν στην επίτευξη υψηλής μερισματικής 

απόδοσης και διατίθενται σε ευρώ, λίρα Αγγλίας, αμερικάνικο δολάριο και αυστραλιανό 

δολάριο. Προσφέρουν πολλές επιλογές και μεγάλη διασπορά καθώς καλύπτουν κατηγορίες 

επενδύσεων όπως μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα σε πολλές  γεωγραφικές 

περιοχές  (Αμερική, Ευρώπη, Ασία). Μία ομάδα έμπειρων διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων 

ανά τον κόσμο παρακολουθεί στενά τις επενδύσεις αυτές και τις χειρίζεται λαμβάνοντας τις 

κατάλληλες αποφάσεις. Το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 3.000 ευρώ. 

Ο Στέλιος Πιρπινιάς, Επικεφαλής του τομέα Retail Banking & Wealth Management και 

Marekting της HSBC Ελλάδας, τόνισε: «Διανύουμε μια περίοδο χαμηλών επιτοκίων και αυτό 

αναπόφευκτα περιορίζει τα εισοδήματα που προέρχονται από τόκους καταθέσεων και ομόλογα. 

Σε αυτό το περιβάλλον, κατανοούμε την ανάγκη των πελατών μας να διασφαλίσουν επιπλέον 

εισόδημα  από τις επενδύσεις τους και για αυτό προσφέρουμε τα συγκεκριμένα αμοιβαία 

κεφάλαια. Οι πελάτες μας μπορούν να επιλέξουν εκείνα τα αμοιβαία κεφάλαια που ταιριάζουν 

καλύτερα στις ανάγκες και τον χρονικό τους ορίζοντα, έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα 

είσπραξης εισοδήματος και ενδεχομένως υπεραξίας.» 

#τέλος# 

  

Ο Όμιλος HSBC  

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

Όμιλος εξυπηρετεί πελάτες σε όλο τον κόσμο σε 65 χώρες και γεωγραφικές περιοχές στην 

Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Με 

ενεργητικό που ξεπέρασε τα 2.728 δις δολάρια ΗΠΑ στις 30 Σεπτεμβρίου 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. 

 

ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. 

 

#τέλος όλα# 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


