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Οι βιώσιμες επενδύσεις στο επίκεντρο 

 

Αναλυτές κορυφαίων διεθνών επενδυτικών οίκων παρουσίασαν τις απόψεις 

τους για τις βιώσιμες επενδύσεις σε εκδήλωση της HSBC 
 

Διεθνείς αναλυτές της HSBC, της Schroders και της BlackRock μοιράστηκαν τις απόψεις τους 

με περισσότερους από 200 Premier πελάτες της HSBC για το θέμα των βιώσιμων επενδύσεων, 

το οποίο συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους επενδυτές. Η εκδήλωση 

που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 9 Ιουνίου αποτελεί μέρος της δέσμευσης της HSBC 

να κρατά ενήμερους τους πελάτες της για τις τάσεις στις διεθνείς αγορές.  

Ο Jan-Marc Fergg, Global Head Wealth Products, ESG & Mutual Funds, της HSBC Group 

Management Services σχολίασε: «Η οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου κόσμου και η αύξηση της 

περιουσίας των πελατών συμβαδίζουν μακροπρόθεσμα με διαγενεακό ορίζοντα. Φιλοδοξούμε 

να ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας ώστε να κάνουν μια αλλαγή με θετικό πρόσημο για τον 

πλανήτη όσο αυξάνουν την περιουσία τους». 

«Έφτασε η στιγμή που οι επενδυτές θα πρέπει να αναμένουν κάτι περισσότερο από την 

απόδοση των επενδύσεών τους, καθώς όλα τα κέρδη δεν δημιουργούνται με τον ίδιο τρόπο. Οι 

δραστηριότητες μιας επιχείρησης ενέχουν κινδύνους και επιπτώσεις για την κοινωνία, που 

ενδέχεται να μην αντανακλώνται στα οικονομικά αποτελέσματά της», τόνισε ο Δημήτρης 

Μπατζής Sales Manager - CEE & Mediterranean της Schroders. «Το να εντοπίσει κανείς 

αυτούς τους κινδύνους θα είναι υψίστης σημασίας για κάθε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στο 

μέλλον», υπογράμμισε ο Δ. Μπατζής. 

Ο Fred Wood, Director της ομάδας Natural Resources και Product Strategist BGF Sustainable 

Energy, BlackRock σχολίασε «Η κλιματική αλλαγή δεν μπήκε σε αναμονή τον περασμένο χρόνο 

και παραμένει μια παγκόσμια πρόκληση ενώ η πανδημία αποτελεί μια ακόμα υπενθύμιση για το 

πόσο ευάλωτοι είμαστε. Βλέπουμε σημαντικά σημεία καμπής να δημιουργούν μια συναρπαστική 

συγκυρία καθώς ο κόσμος μεταβαίνει σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Έχουμε εισέλθει σε 

μια περίοδο εντυπωσιακής πολιτικής υποστήριξης για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, το οποίο 

επιταχύνεται από τη δυναμική του κόστους και την τεχνολογική πρόοδο.»  

«Κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και επενδυτές εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στη βιωσιμότητα 

και οι τράπεζες μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στη μετατροπή αυτών των 

τάσεων σε έναν οδικό χάρτη προς την πράσινη οικονομία. Η HSBC είναι εδώ για να βοηθήσει 

τους εταιρικούς πελάτες να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας που έχουν θέσει αλλά και 

τους ιδιώτες πελάτες να χτίσουν ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ανθεκτικό στην κλιματική 

αλλαγή», τόνισε ο Στέλιος Πιρπινιάς Επικεφαλής Wealth and Personal Banking της HSBC 
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στην Ελλάδα. «Προβλέψαμε αυτή την ανερχόμενη τάση νωρίς και ήδη από το 2015 ξεκινήσαμε 

να προσφέρουμε το πρώτο επενδυτικό προϊόν με έμφαση στην εναλλακτική και βιώσιμη 

ενέργεια. Από τότε διευρύναμε σημαντικά τη γκάμα των διαθέσιμων προϊόντων βιώσιμων 

επενδύσεων. Είναι αξιοσημείωτο το ενδιαφέρον των πελατών μας για αυτή την κατηγορία 

προϊόντων καθώς από το τέλος του 2019 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 400% τα υπό 

διαχείριση κεφάλαια ιδιωτών πελατών μας σε βιώσιμες επενδύσεις. Γι’ αυτό και αφιερώσαμε τη 

συγκεκριμένη εκδήλωση στο θέμα των βιώσιμων επενδύσεων, τηρώντας τη δέσμευσή μας να 

κρατούμε τους πελάτες μας ενήμερους για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές», τόνισε ο κ. Στέλιος 

Πιρπινιάς.  

#τέλος# 

 

*ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  

 

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 από περίπου 3.800 γραφεία 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 2.984 δις δολάρια 

ΗΠΑ στις 31 Μαρτίου 2021, 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 Continental Europe, Greece 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. 

 

 

#τέλος όλα# 


