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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 

Μηνιαίο Δελτίο Κεφαλαιαγορών 

Σημείο καμπής 

(επιστροφή - επανέναρξη) 
 

Οι καιροί αλλάζουν σε όλον τον κόσμο. Γεωπολιτικά, ο 

κόσμος αναδιαρθρώνεται. Η «αποπαγκοσμιοποίηση» αρχίζει 

να παίρνει σαφή μορφή. Ο κόσμος συνεχίζει να αυξάνεται 

δημογραφικά, αλλά οι πληθυσμοί γερνούν και οι ρυθμοί 

αύξησης μειώνονται. Οι baby boomers αρχίζουν να 

συνταξιοδοτούνται. Από το 2013, στις βιομηχανικές χώρες οι 

άνθρωποι που εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας είναι 

περισσότεροι από εκείνους που εισέρχονται σε αυτήν, 

γεγονός που σημαίνει ότι η προσφορά εργασίας είναι 

ξαφνικά ανεπαρκής, κυρίως αν θυμηθούμε τα τελευταία 

στοιχεία από την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ. Ο πληθωρισμός 

–ένα φάντασμα που για καιρό πιστεύαμε ότι ήταν νεκρό– 

επιστρέφει για τα καλά, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες 

του κόσμου να ενεργήσουν, είτε το θέλουν είτε όχι, με 

δεδομένη την εξασθένιση των οικονομικών στοιχείων. Η 

Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ήταν απροσδόκητα 

σαφείς ότι η καταπολέμηση του πληθωρισμού έχει 

προτεραιότητα ακόμη και έναντι των ζητημάτων ανάπτυξης. 

Η ιστορικά μοναδική φάση των αρνητικών (ονομαστικών) 

επιτοκίων τερματίστηκε αιφνίδια. Κατά συνέπεια, οι επενδυτές 

έρχονται πλέον αντιμέτωποι με αρνητικές πραγματικές αποδόσεις 

μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού. Ενώ τα τρέχοντα 

οικονομικά στοιχεία εξετάζονται με αυξανόμενη επιφύλαξη λόγω 

των υφεσιακών τάσεων, ακόμη και του στασιμοπληθωρισμού, 

το νέο μακροπρόθεσμο κύμα ανάπτυξης εξελίσσεται προς την 

κατεύθυνση των κλιματικά ουδέτερων οικονομικών. Ένα σημείο 

καμπής. Οι νικητές και οι ηττημένοι της τάσης προς την 

απεξάρτηση από τον άνθρακα γίνονται ήδη εμφανείς. Ο 

πόλεμος κατά της Ουκρανίας και τα προκύπτοντα προβλήματα 

στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο αποτελούν ουσιαστικά έναν 

καταλύτη για τη μετάβαση σε μια παγκόσμια οικονομία με 

ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, καθώς και για την 

αποπαγκοσμιοποίηση. Αυτό έχει ήδη επιταχυνθεί με την 

ψηφιοποίηση (η οποία καθιστά τις εγχώριες ρομποτικές εργασίες 

φθηνότερες από τις θέσεις εργασίας στο εξωτερικό) και την 

ευθραυστότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, με τη μόνη διαφορά 

ότι τώρα στο μείγμα προστέθηκαν και οι γεωπολιτικές εντάσεις.  

Συνολικά, φαίνεται ότι ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει. 

Αποτελεί και αυτό ένα σημείο καμπής. 

 

 

Δρ. Hans-Jörg Naumer 
Διευθυντής Παγκόσμιων 

Κεφαλαιαγορών  

& Θεματική 

Έρευνας 

Με τις ονομαστικές 

αποδόσεις να βρίσκονται σε 

χαμηλά επίπεδα και τις 

πραγματικές αποδόσεις να 

είναι αρνητικές, δεν είναι 
εύκολο για τους επενδυτές 

να προστατεύουν, 

τουλάχιστον, την 

αγοραστική δύναμη του 

ενεργητικού τους. 

 

Στις 26/08/2022 

Χρημ/κοί δείκτες  Επιτόκια %   

Γενικός Δείκτης ΧΑΑ 893,74 ΗΠΑ 3 μηνών 3,07 

DAX 12.971  2 ετών 3,34 

Euro Stoxx 50 3.604  10 ετών 3,04 

S&P 500 4.058 Ευρωζώνη 3 μηνών 0,52 

Nasdaq 12.142  2 ετών 0,78 

Nikkei 225 28.641  10 ετών 1,27 

Συναλλαγματική ισοτιμία  Ιαπωνία 3 μηνών 0,06 

Δολάριο ΗΠΑ/Ευρώ 1,001  2 ετών 0,09 

Πρώτες ύλες   10 ετών 0,23 

Πετρέλαιο (Μπρεντ, 

Δολάρια ΗΠΑ/Βαρέλι) 

101,1    

 

Σύνδεσμος για τη δημοσίευση 
Green Growth with #FinanceforFuture 

 

Με τις ονομαστικές αποδόσεις να βρίσκονται σε χαμηλά 

επίπεδα και τις πραγματικές αποδόσεις να είναι αρνητικές, δεν 

είναι εύκολο για τους επενδυτές να προστατεύουν, 

τουλάχιστον, την αγοραστική δύναμη του ενεργητικού τους. 

Χωρίς πιο επικίνδυνες μορφές επενδύσεων, όπως μετοχές, 

απλώς δεν θα λειτουργήσει. Οι μετοχές έχουν σημειώσει καλές 

αποδόσεις έναντι του πληθωρισμού στο παρελθόν, ωστόσο 

για να επιτύχετε υψηλότερες αποδόσεις, πρέπει πάντα να 

αναλαμβάνετε μεγαλύτερο κίνδυνο. Ωστόσο, οι κίνδυνοι δεν 

έχουν μειωθεί: Η οικονομία βρίσκεται σε ολισθηρό δρόμο. Οι 

κεντρικές τράπεζες αγωνίζονται ενάντια στον πληθωρισμό και 

αναμένεται, αν παραβλέψουμε εξαιρέσεις όπως η Κίνα, να 

αυξήσουν περαιτέρω τα επιτόκια. Και, φυσικά, η γεωπολιτική 

κάνει την εμφάνισή της ξανά και ξανά.  

Αυτή είναι μια καλή στιγμή να επανεξετάσετε τη 

μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη σύνθεση των 

επενδύσεών σας και να επικεντρωθείτε στα τμήματα που 

επωφελούνται από αυτό το σημείο καμπής. 

 

Μην ανησυχείτε. Αξιοποιήστε στο έπακρο αυτούς τους 

καιρούς της αλλαγής, 

 

Δρ. Hans-Jörg Naumer 
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Οι Αγορές Αναλυτικά 

Τακτική κατανομή, μετοχές και ομόλογα. 

– Το γενικό οικονομικό κλίμα παραμένει θολό, και αυτό γίνεται σαφές από την ομοφωνία των εκτιμήσεων. Ενώ οι πληθωριστικές 

προσδοκίες για το τρέχον και το επόμενο έτος αυξάνονται σταθερά σε όλες τις περιφέρειες, οι οικονομολόγοι αναθεωρούν προς 

τα κάτω τις προσδοκίες τους για την ανάπτυξη. 

– Σύμφωνα με τον αποκλειστικό μας δείκτη κινδύνου ύφεσης, η πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί σημαντικά, ακόμη και αν 

η αγορά εργασίας εξακολουθεί να αναπτύσσεται ολοταχώς. 

– Η νομισματική πολιτική, ιδίως εκείνη της Fed, είναι δύσκολο να επηρεαστεί. Οι κεντρικές τράπεζες γνωρίζουν ότι πρέπει να 

ανακτήσουν την αξιοπιστία τους, καθώς για πολύ καιρό υπέθεταν ότι ο πληθωρισμός δεν θα ήταν παρά «προσωρινός». Ως εκ 

τούτου, έχουν πλέον περισσότερη δουλειά να κάνουν όσον αφορά την αύξηση των επιτοκίων. 

– Από μια βραχυπρόθεσμη, τακτική άποψη, η συνολική εικόνα υποδηλώνει ότι μια μικρότερη στάθμιση των μετοχών είναι καλή ιδέα, 

αν λάβουμε υπόψη μας τους κινδύνους. 

 

 

Μετοχές 

– Οι αποτιμήσεις τόσο για τις μετοχές όσο και για τα κρατικά 

και εταιρικά ομόλογα έχουν βελτιωθεί σε ένα ευρύ φάσμα 

κριτηρίων, αλλά εξακολουθούν να ποικίλουν σε εξαιρετικό 

βαθμό. 

– Για παράδειγμα, οι μετοχές της Ευρωζώνης, του Ηνωμένου 

Βασιλείου και των αναδυόμενων χωρών μπορούν να 

θεωρηθούν υποτιμημένες. Ωστόσο, όσον αφορά τις μετοχές 

των ΗΠΑ, οι περικοπές των τελευταίων μηνών παρέμειναν 

χαμηλότερες, συνεπώς αυτό το τμήμα της αγοράς φαίνεται 

να παραμένει υπερεκτιμημένο. Συνολικά, αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των υπερεκτιμήσεων για τις 

παγκόσμιες μετοχές. 

– Οι υπερβολικές προσδοκίες για τα εταιρικά κέρδη κατά τα 

επόμενα τρία και πέντε έτη έχουν περιοριστεί, γεγονός που 

είναι πιθανό να μειώσει την απογοήτευση. 
 

Ομόλογα 

– Μετά τη μακρά περίοδο των αρνητικών ονομαστικών 

επιτοκίων, η οικονομική ύφεση συνεχίζεται πλέον με μια 

περίοδο αρνητικών πραγματικών επιτοκίων. 

– Ο πληθωρισμός εδραιώνεται. Ο δομικός πληθωρισμός, ο 

οποίος είναι ανεξάρτητος από τις τιμές της ενέργειας και των 

τροφίμων, συνεχίζει να αυξάνεται επίμονα. 

– Οι συνθήκες χρηματοδότησης έχουν επιδεινωθεί σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στις αναδυόμενες χώρες. 

– Όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα, η αύξηση των 

αποδόσεων τους τελευταίους μήνες επέφερε μια πιο 

περιορισμένη βελτίωση στην κατάσταση των αποτιμήσεων. 

Μολονότι έχουν εγκαταλείψει σχεδόν παγκοσμίως την 

περιοχή των αρνητικών αποδόσεων, παραμένουν σε χαμηλά 

επίπεδα, ιδίως αν συνυπολογίσουμε τον πληθωρισμό. Λόγω 

των πληθωριστικών τάσεων και της αναμενόμενης 

νομισματικής πολιτικής, οι μικρότερες διάρκειες αποτελούν 

καλή ιδέα, καθώς περιορίζουν τον κίνδυνο διάρκειας. 

– Στην Ευρωζώνη, οι επενδύσεις ενδέχεται να επικεντρωθούν 

στις βασικές χώρες. 

 

Νομίσματα 

– Σύμφωνα με τα μοντέλα μας, το δολάριο ΗΠΑ (και σε 

ορισμένες περιπτώσεις πολύ σημαντικά) υπερεκτιμημένο 

έναντι των βασικών νομισμάτων των βιομηχανικών και 

αναδυόμενων χωρών. 

– Ωστόσο, η περιοριστική πολιτική της Fed είναι πιθανό να το 

ενισχύσει ακόμη περισσότερο. 

– Επιπλέον, το δολάριο ΗΠΑ παραμένει ένα συμβατικό 

«ασφαλές λιμάνι» στο κυρίαρχο αβέβαιο περιβάλλον, 

ακριβώς όπως και το ελβετικό φράγκο. Και αυτό, επίσης, 

αναμένεται να συνεχίσει να υποστηρίζει την ισχύ του. 
 

Εμπορεύματα 

– Όσον αφορά τα εμπορεύματα, η ουδέτερη στάθμιση 

φαίνεται να είναι μια καλή ιδέα σε επίπεδο τακτικής. Ο τομέας 

της ενέργειας επωφελείται από τις αυξημένες τιμές και τις 

ελλείψεις ενέργειας, καθώς υπάρχουν περιορισμοί από την 

πλευρά της προσφοράς. 

– Ωστόσο, η αύξηση των επιτοκίων, η ενδυνάμωση του 

δολαρίου ΗΠΑ και η ενίσχυση των ανησυχιών για την ύφεση 

επιβαρύνουν τον τομέα. 

– Η απεξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τον 

άνθρακα –σε σύνδεση με τις επενδύσεις στην ενεργειακή 

απόδοση και τη μετάβαση στην ανανεώσιμη ενέργεια– 

αναμένεται να παρέχει ευκαιρίες που υπερβαίνουν τα 

ζητήματα της επιλογής της κατάλληλης χρονικής στιγμής. 

 

 

 

 

 

 

Επενδυτικό θέμα: Πράσινη ανάπτυξη 

– Η κλιματική αλλαγή είναι το πιο πιεστικό πρόβλημα της εποχής μας. 

– Η «αποανάπτυξη», δηλαδή η σκόπιμη εγκατάλειψη της οικονομικής ανάπτυξης, δεν είναι η λύση, κυρίως επειδή οι στόχοι 

βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών μάς υπενθυμίζουν ότι ο αγώνας κατά της πείνας και της φτώχειας πρέπει να συνεχιστεί.  

– Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι, μέχρι το 2100, ο πληθυσμός της Αφρικής θα έχει αυξηθεί κατά τρία δισεκατομμύρια, φθάνοντας 

στα 4,3 δισεκατομμύρια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρεται ήδη στους «ξεχασμένους τρία δισεκατομμύρια» 

ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια στα σπίτια τους και που μαγειρεύουν χρησιμοποιώντας φωτιά 

και ανεπαρκείς φούρνους. 

– Το θέμα είναι η «πράσινη ανάπτυξη», όχι η «αποανάπτυξη». Το θέμα είναι η απεξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τον 

άνθρακα. Ανανεώσιμη ενέργεια, τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις σε υποδομές,… η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού 

ισοζυγίου άνθρακα σημαίνει επενδύσεις, σημαίνει ανάπτυξη, σημαίνει ευκαιρίες για τους επενδυτές. Αυτό το «σημείο καμπής» είναι 

μη αναστρέψιμο και αποτελεί μακροπρόθεσμη τάση. 

– Η απεξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τον άνθρακα θα πρέπει να εξεταστεί κατά κύριο λόγο από την άποψη των 

επενδύσεων και λιγότερο από την άποψη του κόστους –με τη δημογραφική ανάπτυξη, την προοδευτική αστικοποίηση και τις 

ελλείψεις πρώτων υλών να διεισδύουν σε αυτή την εξέλιξη ταυτοχρόνως. Από την άποψη ενός επενδυτή, η ΤΝ (τεχνητή 

νοημοσύνη), οι επενδύσεις σε έξυπνη ενεργειακή και ενεργειακή απόδοση, ακόμη και οι επενδύσεις στο νερό (εφοδιασμός και 

επεξεργασία) και την επισιτιστική ασφάλεια αναμένεται να επωφεληθούν από αυτές τις εξελίξεις. Όσον αφορά τις γεωπολιτικές 

πτυχές, η ασφάλεια ΤΠ (κυβερνοασφάλεια) αποτελεί επίσης μια επενδυτική ευκαιρία. 
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Περαιτέρω δημοσιεύσεις 

ΤΝ & η Δεύτερη Εποχή των Μηχανών 

→ Active is: Being a rational optimist 

→ Investing in the world tomorrow 

→ AI: Artificial Intelligence: Part of everyday life, driving our 

future 

→ Capital Income for the second machine age 

→ Active is: Using AI to achieve more sustainability 

Ενεργή Διαχείριση 

→ Active Management 

→ Active Management in Times of Disruption 

Στρατηγική και Επενδύσεις 

→ The hammer and dance on the road back to normality 

→ Emerging Markets & capital flows 

→ Capital Income: Dividends 

 

ΠΚΔ 

→ Added value or a mere marketing tool?  

What does ESG mean for investments? (part 1) 

→  Added value or a mere marketing tool?  

What does ESG mean for investments? (part 2) 

Συσσώρευση Κεφαλαίου - Διαχείριση Κινδύνου - Διασπορά 

Ενεργητικού 

→ Multi-Asset: Your Assets in Perfect Balance 

→ The Ulysses-Strategy of investments 

→ The Ulysses-Strategy of investments (part 2) 

Συμπεριφορικά Οικονομικά 

→ Behavioral Finance – outsmart yourself! 

→ The 7 habits of successful investors 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφική Διεύθυνση 

 

Allianz Global Investors GmbH 

Bockenheimer Landstr. 42 – 44 

60323 Frankfurt am Main, Germany 

 

Δρ. Hans-Jörg Naumer 

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις, αναλύσεις και μελέτες 

διατίθενται στην παρακάτω ιστοσελίδα: 

http://www.allianzglobalinvestors.com 

 

Allianz Global Investors  

www.twitter.com/AllianzGI_VIEW 

Πηγή πληροφοριών – εφόσον δεν σημειώνεται διαφορετικά: Thomson Reuters. 

 

 

 

 
Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Η αξία μιας επένδυσης και το εισόδημα από αυτή θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις και οι επενδυτές ενδέχεται να μην ανακτήσουν το επενδυμένο κεφάλαιο. Οι μετοχές τείνουν να είναι ευμετάβλητες και δεν 

προσφέρουν σταθερό ποσοστό απόδοσης. Οι επενδύσεις στην αγορά ομολόγων υπόκειται σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου επιτοκίων, του κινδύνου εκδότη, του πιστωτικού κινδύνου, του πληθωριστικού 

κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας. Η αξία των περισσότερων ομολόγων και οι στρατηγικές ομολόγων επηρεάζονται από αλλαγές στα επιτόκια. Οι τιμές των ομολόγων συνήθως μειώνονται καθώς αυξάνονται τα επιτόκια. Ο αντίκτυπος μπορεί 

να είναι μεγαλύτερος σε ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας. Ο πιστωτικός κίνδυνος αντικατοπτρίζει την ικανότητα του εκδότη να πραγματοποιεί έγκαιρες πληρωμές τόκων ή κεφαλαίου: όσο χαμηλότερη είναι η αξιολόγηση, τόσο υψηλότερος είναι ο 

κίνδυνος αθέτησης. Τα νομίσματα συνεπάγονται κινδύνους όπως ο πιστωτικός κίνδυνος και οι διακυμάνσεις των επιτοκίων, και μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στην επίδραση των ποικίλων οικονομικών συνθηκών της σχετικής χώρας. Οι επενδύσεις 

σε βασικά εμπορεύματα μπορούν να επηρεαστούν από τις συνολικές κινήσεις της αγοράς, τις μεταβολές των επιτοκίων και άλλους παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, οι ασθένειες, οι εμπορικοί αποκλεισμοί (εμπάργκο) και οι διεθνείς 

οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Το παρόν έγγραφο δεν συνιστά παροχή 

επενδυτικών συμβουλών ή σύσταση για την αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε τίτλου και δεν θεωρείται προσφορά πώλησης ή αίτημα προσφοράς για την αγορά οποιουδήποτε τίτλου. 

Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται στο παρόν, οι οποίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, είναι εκείνες του εκδότη ή των συνδεδεμένων εταιρειών του κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Ορισμένες πληροφορίες που 

χρησιμοποιούνται προέρχονται από διάφορες πηγές που θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, αλλά η ακρίβεια ή η πληρότητα των πληροφοριών δεν είναι εγγυημένη και δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες ή παρεπόμενες ζημίες που 

προκύπτουν από τη χρήση τους. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η εξαγωγή ή η διαβίβαση του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή. 

Το παρόν υλικό δεν έχει ελεγχθεί από καμία ρυθμιστική αρχή. Στην ηπειρωτική Κίνα, προορίζεται για Εγκεκριμένους Θεσμικούς Επενδυτές της Ημεδαπής σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς και αποκλειστικά για ενημέρωση. Το 

παρόν έγγραφο δεν συνιστά δημόσια προσφορά δυνάμει του υπ’ αριθ. 26.831 νόμου της Δημοκρατίας της Αργεντινής και του γενικού ψηφίσματος υπ’ αριθ. 622/2013 του ΕΣΑ. Ο αποκλειστικός σκοπός της  παρούσας ανακοίνωσης είναι η 

ενημέρωση. Η ανακοίνωση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση προώθηση ή διαφήμιση των προϊόντων και/ή υπηρεσιών της Allianz Global Investors στην Κολομβία ή στους κατοίκους της Κολομβίας σύμφωνα με το μέρος 4 του διατάγματος 2555 

του 2010. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στην άμεση ή έμμεση παρότρυνση αγοράς ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που προσφέρει η Allianz Global Investors. Μέσω της παραλαβής του εγγράφου του, κάθε 

κάτοικος της Κολομβίας αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι επικοινώνησε με την Allianz Global Investors με δική του πρωτοβουλία, και ότι η ανακοίνωση σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει από δραστηριότητα προώθησης ή μάρκετινγκ που 

πραγματοποιείται από την Allianz Global Investors. Οι κάτοικοι της Κολομβίας αποδέχονται ότι αποκτούν πρόσβαση σε οποιονδήποτε τύπο σελίδας κοινωνικού δικτύου της Allianz Global Investors με δική τους ευθύνη και πρωτοβουλία και γνωρίζουν 

ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Allianz Global Investors. Η παρούσα ανακοίνωση είναι αυστηρά ιδιωτική και εμπιστευτική και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί. Η παρούσα 

ανακοίνωση δεν συνιστά δημόσια προσφορά τίτλων στην Κολομβία σύμφωνα με τον κανονισμό περί δημόσιας προσφοράς που περιλαμβάνεται στο διάταγμα 2555 του 2010. Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που παρέχονται σε 

αυτήν δεν θα πρέπει να θεωρούνται αίτημα ή προσφορά της Allianz Global Investors ή των συνδεδεμένων εταιρειών της για την παροχή χρηματοπιστωτικών προϊόντων στη Βραζιλία, τον Παναμά, το Περού και την Ουρουγουάη. Στην Αυστραλία, 

το παρόν υλικό παρουσιάζεται από την Allianz Global Investors Asia Pacific Limited («AllianzGI AP») και προορίζεται για χρήση  μόνο από επενδυτικούς συμβούλους και άλλους θεσμικούς/επαγγελματίες επενδυτές, και δεν απευθύνεται στο κοινό ή 

σε μεμονωμένους ιδιώτες επενδυτές. Η AllianzGI AP δεν έχει άδεια να παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες στην Αυστραλία. Η AllianzGI AP απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατοχής αυστραλιανής άδειας παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από αλλοδαπή εταιρεία βάσει του Νόμου περί Εταιρειών του 2001 (Cth) σύμφωνα με την απόφαση CO 03/1103 της Επιτροπής Κινητών Αξιών και Επενδύσεων της Αυστραλίας (ASIC) όσον αφορά την παροχή 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μόνο σε πελάτες χονδρικής. Η AllianzGI AP έχει αδειοδοτηθεί και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ (Hong Kong Securities and Futures Commission) σύμφωνα με τη νομοθεσία του 

Χονγκ Κονγκ, η οποία διαφέρει από την αυστραλιανή νομοθεσία. 

Το παρόν έγγραφο διανέμεται από τις ακόλουθες εταιρείες της Allianz Global Investors: την Allianz Global Investors U.S. LLC, εταιρεία συμβούλων επενδύσεων εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (Securities and Exchange 

Commission – SEC), την Allianz Global Investors Distributors LLC, διανομέα εγγεγραμμένο στη FINRA και συνδεδεμένη εταιρεία της Allianz Global Investors U.S. LLC, την Allianz Global Investors GmbH, εταιρεία επενδύσεων στη Γερμανία, η οποία έχει 

εγκριθεί από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (German Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin), την Allianz Global Investors (Schweiz) AG, στο Χονγκ Κονγκ την Allianz Global Investors 

Asia Pacific Ltd., η οποία έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ (Hong Kong Securities and Futures Commission), την Allianz Global Investors Singapore Ltd., η οποία τελεί υπό την εποπτεία της Νομισματικής Αρχής 

της Σιγκαπούρης (Monetary Authority of Singapore) [Αρ. Μητρώου Εταιρειών 199907169Z], στην Ιαπωνία την Allianz Global Investors Japan Co. Ltd., εγγεγραμμένη στην Ιαπωνία ως Εταιρεία Διαπραγμάτευσης Χρηματοπιστωτικών Μέσων [Αρ. 

Μητρώου, Διεύθυνση της Τοπικής Υπηρεσίας Οικονομικών του Κάντο, (Εταιρεία Διαπραγμάτευσης Χρηματοπιστωτικών Μέσων) Αρ. 424, Μέλος της Ένωσης Συμβούλων Επενδύσεων της Ιαπωνίας, της Ένωσης Εταιρειών Επενδύσεων στην Ιαπωνία 

και της Ένωσης Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικών Μέσων Τύπου ΙΙ καθώς, στην Ταϊβάν, την Allianz Global Investors Taiwan Ltd., η  οποία έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Financial Supervisory Commission) της 

Ταϊβάν και στην Ινδονησία την PT. Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, η οποία έχει λάβει άδεια από Ινδονησιακή Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (OJK).                                                                                              2172278 
 

 


