Whitetip Investments: Τo Tasis
φέρνει το αύριο στις υπηρεσίες
παροχής επενδυτικών συμβουλών
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Τοπρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα παροχής επενδυτικών συμβουλών με την
επωνυμία TASIS, το οποίο διατίθεται σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές σε Ελλάδα και
εξωτερικό, παρουσίασε η Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ.
Πρόκειταιγια μια μία πρωτοποριακή και αξιόπιστη υπηρεσία παροχής επενδυτικών συμβουλών
που συνδυάζει υπηρεσίες ποσοτικής ανάλυσης και διαχείρισης επενδυτικού ρίσκου. Όπως τόνισε
ο ο διευθύνων σύμβουλος της Whitetip ΑΕΠΕΥ κ. Μπάμπης Αγγελετόπουλος, στο πλαίσιο
ενημερωτικής συνάντησης, το TASIS αποτελεί μία καινοφανή για τα ελληνικά δεδομένα επενδυτική
υπηρεσία που καλύπτει ολοκληρωμένα κάθε πτυχή της επενδυτικής διαδικασίας,
παρακάμπτοντας όλα τα ανθρώπινα συναισθηματικά λάθη πουθέτουν σε κίνδυνο κάθε επενδυτική
στρατηγική.
Όπωςανέφερε ο Chief Investor Officer της Whitetip ΑΕΠΕΥ κ. Δημήτρης Νούσιας, το σύστημα
επενδύσεων το οποίο παρέχει στους επενδυτές ακριβείς και προσωποποιημένες απαντήσεις στα
τρία κύρια ερωτήματα της επενδυτικής διαδικασίας: ‘’ Που να επενδύσω; ’’, ‘’ Πόσο να επενδύσω; ’’
και ‘’ Πως να διαχειριστώ τη θέση μου; ’’ απαλλάσσοντας τους ταυτόχρονα από παρορμητικές
συμπεριφορές οι οποίες λειτουργούν ανασταλτικά σε κάθε επενδυτική στρατηγική.
Στονπυρήνα της διαδικασίας βρίσκεται ο προηγμένος κώδικας ποσοτικής ανάλυσης της Whitetip
Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ., ο οποίος σε καθημερινή βάση επεξεργάζεται και αναλύει πάνω από
10.000 μετοχές, ETF’s, Commodities και ισοτιμίες , εντοπίζοντας εκείνα που παρουσιάζουν την
εντονότερη τάση, είτε ανοδική, είτε πτωτική. Το σύστημα βασίζεται στη συνθήκη ότι οι κερδοφόρες
θέσεις θα συνεχίσουν να αποδίδουν και θα πρέπει να ενισχύονται ενώ οι αδύναμες θα πρέπει να
ρευστοποιούνται εγκαίρως.
Αξιολογώνταςτο προφίλ κάθε πελάτη-επενδυτή της εταιρείας ξεχωριστά και συνυπολογίζοντας το
ύψος του χαρτοφυλακίου του, το επίπεδο του ρίσκου που ο ίδιος έχει επιλέξει και το ρίσκο του
κάθε προϊόντος ξεχωριστά, το TASIS δημιουργεί εξατομικευμένες επενδυτικές προτάσεις
ακριβείας, με σαφή σημεία εισόδου-εξόδου και αυστηρά προδιαγεγραμμένη στρατηγική
διαχείρισης επενδυτικού ρίσκου.

Τοσύστημα Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Management) του καθορίζει με ακρίβεια τα κατάλληλα
σημεία εξόδου, βασιζόμενο στη μέγιστη επιθυμητή απώλεια ανά θέση κάθε πελάτη – επενδυτή. Οι
προτάσεις αυτές αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον εκάστοτε πελάτη-επενδυτή μέσω ειδικής
εφαρμογής. Στο σύνολο της διαδικασίας αναμειγνύεται έμπρακτα το Τμήμα Επενδυτικών
Συμβούλων της Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ. το οποίο, σε ολοήμερη βάση, πραγματοποιεί
διεξοδικό έλεγχο και αξιολόγηση της κάθε προτεινόμενης θέσης ξεχωριστά εξασφαλίζοντας την
καταλληλόλητά τους, εκτελώντας παράλληλα τις εντολές των πελατών-επενδυτών στον
προσωπικό επενδυτικό λογαριασμό του κάθε ενός.
Όπως, τέλος, έγινε γνωστό, η δημιουργία του TASIS αποτελεί για τη Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ
Τον κύριο βραχίονα ανάπτυξης πανευρωπαϊκά στον τομέα της παροχής επενδυτικών συμβουλών
σε συνδυασμό με την ήδη δεσπόζουσα θέση της εταιρείας στο Corporate Finance.
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