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Μεγάιε επηηπρία ζεκείσζε ην Wealth Management Forum: Global Markets - Outlook 2016 πνπ δηνξγαλώζεθε από ηε 
δηεύζπλζε Wealth, Brokerage & Asset Management ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ ζηηο 20 Ιαλνπαξίνπ 2016, ζηα θεληξηθά 
γξαθεία ηεο Τξάπεδαο. 

Τν Forum παξείρε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην Wealth Management θαζώο Δηεζλείο εκπεηξνγλώκνλεο ηεο αγνξάο, 
από αμηόπηζηα fund houses ζηεξίμαλ ην γεγνλόο κε ηηο απόςεηο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπο. Σπγθεθξηκέλα, ζην forum 
παξνπζηάζηεθαλ ηα αθόινπζα ζέκαηα: 

Ο Peter Vincent, Head of Alternative Sales, Europe από Franklin Templeton κίιεζε γηα ην κέιινλ ηεο νηθνλνκίαο, θαη 
ηόληζε πσο ππάξρεη εθηίκεζε όηη ε Κίλα ζα ζπλερίζεη λα θαηαγξάθεη επηβξάδπλζε ζηελ αλάπηπμή ηεο, σζηόζν, δελ 
πξνβιέπεη όηη ηα ζηνηρεία ζα είλαη αλεζπρεηηθά ή εθηόο ειέγρνπ ζην εγγύο κέιινλ. Αλαθνξηθά κε ηα εκπνξεύκαηα ν 
θ. Vincent ζεκείσζε όηη ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηελ αγνξά εκπνξεπκάησλ ζπγθεληξώλνληαη όια γύξσ 
από ηε κεγάιε πξνζθνξά πνπ ππάξρεη ζε παγθόζκην επίπεδν. 

O John Botham, Product Director από Invesco έθαλε κηα ζύληνκε αλαζθόπεζε ηνπ 2015, κίιεζε γηα ηηο πξννπηηθέο 
γηα ηνπ 2016, ηηο απνηηκήζεηο αιιά θαη γηα δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο απόςεηο. 

Ο Mohamed Rashid, Investment Specialist, Global Corporate Credit από BNP Paribas ηόληζε όηη κηα ζεηξά εμειίμεσλ 
θαη δεδνκέλσλ δείρλεη κηα επξύηεξε αλεζπρία ζηελ παγθόζκηα αγνξά. Παξάιιεια, ν θ. Rashid ζεκείσζε όηη ζηηο 
ΗΠΑ παξαηεξνύληαη ζηνηρεία πνπ πξνθαινύλ αλαζθάιεηα ζε επίπεδν επελδύζεσλ. Τέινο, ζεκείσζε όηη αηζηνδνμία 
καο πξέπεη λα είλαη ζε ινγηθά επίπεδα θαη πηζηεύεη πσο πάληα ππάξρνπλ θαιέο επελδπηηθέο επθαηξίεο. 

Ο Αιέμαλδξνο Σθνύληδνο, δηεπζπληηθό ζηέιερνο ηεο HSBC, αλέιπζε εάλ έρεη παξέιζεη ε επνρή ησλ κεγάισλ 
απνδόζεσλ ηνπ ακεξηθαληθνύ δνιαξίνπ. Τελ ίδηα ώξα ε πνζνηηθή ραιάξσζε ζηελ ΕΕ θαζηζηά ην επξώ θζελόηεξν, 
θάηη πνπ ζαθώο πεξηνξίδεη θαη ηηο απνδόζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επελδύζεηο ζην επξώ, ηόληζε ν θ. Σθνύληδνο ζηελ 
παξνπζίαζή ηνπ. 

Ο Γεώξγηνο Λάκπξνο, Manager Asset Management and Investment Strategy & Energy, από ηελ Τξάπεδα Κύπξνπ 
παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Investment Strategy Unit 
ηεο Τξάπεδαο. Επίζεο αλαπηύρζεθαλ νη ηξέρνπζεο ηάζεηο ησλ αγνξώλ.  

Πξνεδξεύσλ ηεο εθδήισζεο ήηαλ ν Κώζηαο Αξγπξίδεο, Director ηνπ Wealth, Brokerage & Asset Management 
Division ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ ελώ ραηξεηηζκό απεύζπλε ν John Hourican, CEO ηεο Τξάπεδαο. Σηελ εθδήισζε 
παξεπξέζεθε επίζεο θαη ν Σσθξόλεο Κιεξίδεο από ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ πνπ κίιεζε γηα ηελ θππξηαθή 
νηθνλνκία, γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε αιιά θαη γηα κειινληηθέο πξννπηηθέο.                                                                 
  

 


