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Δελτίο Τύπου
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 12ο Annual Forecast Dinner
που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση CFA
Η επίπτωση των νέων τεχνολογιών στην εξέλιξη του επαγγέλματος του συμβούλου,
διαχειριστή επενδύσεων, χρηματοοικονομικού αναλυτή, οι τάσεις της διεθνής αγοράς
εταιρικών ομολόγων το 2020 και πως μπορεί ο χρηματοοικονομικός τομέας να βοηθήσει στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στο 12ο
Annual Forecast Dinner που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση CFA με θέμα: «Το μέλλον του
χρηματοοικονομικού τομέα: το επόμενο έτος» (“The Future of Finance: The Year Ahead”) που
πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2019, στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν πολλά στελέχη από τον τραπεζικό και τον γενικότερο
χρηματοοικονομικό κλάδο της χώρας μας, τα οποία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
διακεκριμένους ομιλητές από το CFA Institute, την Schroders και την Commerzbank που στις
ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους έδωσαν τις προβλέψεις τους για το 2020 τόσο για τις
διεθνείς αγορές όσο και για τον χρηματοοικονομικό τομέα γενικότερα.
«Για ακόμα μια χρονιά το Annual Forecast Dinner της Ελληνικής Ένωσης CFA έδωσε με
επιτυχία το στίγμα για τις τάσεις που θα διαμορφωθούν στις αγορές το 2020. Οι
προσκεκλημένοι μας είχαν τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες από
διακεκριμένα στελέχη που μοιράστηκαν μαζί μας τις εκτιμήσεις τους, βοηθώντας μας να
αποκτήσουμε μια πιο πλήρη εικόνα για την πορεία της διεθνής αγοράς εταιρικών ομολόγων
το 2020, της μετεξέλιξης του επαγγέλματος του συμβούλου, διαχειριστή επενδύσεων σε ένα
πιο πελατοκεντρικό μοντέλο με συνεχόμενη εναλλαγή ρόλων και δεξιοτήτων και τις πολιτικές
που θα πρέπει να εφαρμοστούν για την επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής.»,
δήλωσε χαρακτηριστικά η Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης CFA κα. Βιολέτα Σπυροπούλου,
CFA.
O κ. Gary Baker, CFA, Managing Director EMEA Region του CFA Institute μίλησε για το μέλλον
που προβλέπεται για τον χρηματοοικονομικό τομέα και συγκεκριμένα για το επάγγελμα του
χρηματοοικονομικού αναλυτή, συμβούλου, διαχειριστή επενδύσεων σύμφωνα με ερευνητικές
μελέτες που έχουν εκπονηθεί από το CFA Institute.

Ο κ. Daniel Loesche, CFA, Ιnvestment Director, Credit, Schroders συζήτησε για τις δυσκολίες και
ευκαιρίες που θα έχει να αντιμετωπίσει ο κλάδος των εταιρικών ομολόγων το 2020. Πιο
συγκεκριμένα, μίλησε για τα οφέλη της εφαρμογής τεχνικών δυναμικής κατανομής
επενδύσεων εταιρικών ομολόγων και αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που υπάρχουν σε
συγκεκριμένους κλάδους καθώς και στις αναπτυσσόμενες αγορές. Ανέφερε επίσης τη
σημαντικότητα της ευελιξίας κατά τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.
Ο τελευταίος παρουσιαστής, ο Δρ. Κωνσταντίνος Καλλίγερος, Director, Commodities,
Commerzbank AG, μίλησε για την κλιματική αλλαγή και τις παγκόσμιες πολιτικές που
υλοποιούνται καθώς και τεχνολογίες που αναπτύσσονται προς αντιμετώπισή της. Στην
προσωπική του τοποθέτηση, συζήτησε για τα πως μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης
των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού με τη
υποστήριξη του χρηματοοικονομικού τομέα.
Στην συζήτηση που ακολούθησε, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους
ομιλητές θέματα σχετικά με την πορεία της διεθνής και της ελληνικής ομολογιακής αγοράς, τις
προτεραιότητες και τις μελέτες του CFA Institute στις επενδύσεις με κριτήρια βιωσιμότητας
και συγκεκριμένα περιβαντολλογικά και κοινωνικά καθώς και κριτήρια εταιρικής
διακυβέρνησης (ESG), την επιλογή κατάλληλων πολιτικών προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος
του Παρισιού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 32% από ανανεώσιμες μορφές
ενέργειας το 2030 και μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.
Το 12ο Annual Forecast Dinner της Ελληνικής Ένωσης CFA είχε την υποστήριξη του Ομίλου
Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, του Ελληνικού Τραπεζικού
Ινστιτούτου και της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση: press@cfa.gr.

-ΤΕΛΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ CFA (CFA Society Greece) είναι το επίσημα αναγνωρισμένο μέλος του CFA
Institute στην Ελλάδα. Αποτελεί μια μη κερδοσκοπική ένωση που απαρτίζεται από στελέχη που
δραστηριοποιούνται στον χώρο των επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Αποστολή της είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των
επαγγελματιών της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, και να προάγει το ύψιστο επίπεδο
επαγγελματισμού, ευσυνειδησίας και ακεραιότητας, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας
του CFA Institute. To CFA Institute είναι ο παγκόσμιος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που
απονέμει τον τίτλο CFA.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cfa.gr.

