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“It’s Not Over, Till It’s Over,” έλεγε ο γνωστός και γραφικός στους Αµερικανούς Yogi 
Berra. Η φράση του αυτή, αν και απλή στη σύλληψή της, εν τούτοις έχει τεράστια σηµασία 
στον τρόπο προσέγγισης των αγορών κάθε λογής από τους εµπλεκόµενους επενδυτές. Με 
αυτή τη λογική θα προσπαθήσω στο παρόν Bear Market Update να ξεκαθαρίσω ορισµένες 
ασάφειες αναφορικά µε τις αγορές µετοχών, την ψυχολογία των επενδυτών, το φόβο και την 
απληστία. Ταυτόχρονα µε απλή γλώσσα θα διατυπώσω την ξεκάθαρη άποψή µου για τις 
αγορές την οποία ήδη για αρκετό καιρό επαναλαµβάνω από κάθε µελέτη του IRAJ. 
 
Βρισκόµαστε εν µέσω ενός πολύ σοβαρού και κυκλικού (Secular) Bear Market που όµοιό του 
ζει η ανθρωπότητα κάθε δύο-τρεις γενιές. Μας αρέσει ή όχι, η ιστορία επαναλαµβάνεται σχεδόν 
µε πανοµοιότυπο τρόπο, όπως και στα προηγούµενα σηµαντικά Bear Markets. Το τελευταίο 
έµεινε γνωστό και ως Great Depression λόγω της τεράστιας και παγκόσµιας οικονοµικής 
καταστροφής που προκάλεσε τη δεκαετία του 1930. Η καταστροφή όµως δεν ήταν µόνο 
οικονοµική. Τα κοινωνικά προβλήµατα στιγµάτισαν µία ολόκληρη γενιά, οδήγησαν σε 
εθνικιστικά ρεύµατα (Γερµανία, Ιταλία και Ισπανία) και έθεσαν τα θεµέλια για µία ∆εύτερη 
Παγκόσµια σύρραξη. 
 
Πολλοί οικονοµολόγοι και αναλυτές “µεθυσµένοι” από τα τεράστια οµολογουµένως 
επιτεύγµατα στην τεχνολογία και την επιστήµη έσπευσαν να δηλώσουν ότι στις ηµέρες µας ποτέ 
δεν θα ζήσουµε παρόµοιες οικονοµικές καταστάσεις. Κάποιοι µάλιστα σηµείωναν περίτρανα ότι 
δεν θα ξαναδούν οι Η.Π.Α. ύφεση, καθώς οι κυβερνήσεις κατόρθωσαν να περιορίσουν τα 
ελλείµµατα του προϋπολογισµού, ενώ η Κεντρική Τράπεζα (FED) δεν θα άφηνε να συµβεί κάτι 
τέτοιο !!! Η θέση µου για τα παραπάνω είναι σαφής και ξεκάθαρη: η FED έχει αποτύχει µε 
χαρακτηριστικό τρόπο σε όποια προσπάθεια αναθέρµανσης της οικονοµίας των Η.Π.Α. και 
δυστυχώς τη στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές τα “πολεµοφόδιά της είναι ελάχιστα 
και αδύναµα.” Η κυριότερη αιτία για την αποτυχία της FED βρίσκεται στις ίδιες τις 
ενέργειες της αλόγιστης νοµισµατικής και πιστωτικής επέκτασης που όµοιά της δεν έχουµε 
ξαναζήσει. Είναι ειρωνικό, αλλά δυστυχώς η FED “θερίζει ότι ακριβώς έσπειρε.” 
 
Μήνες τώρα από τις µελέτες και τα άρθρα του IRAJ τονίζω ότι η φάση που διανύουµε είναι ένα 
µακροχρόνιο Bear Market και όχι απλά µία διόρθωση σε ανοδική τάση. Οι αγορές µετοχών στις 
Η.Π.Α. και την Ευρώπη “έπιασαν κορυφή” στις αρχές του 2000, στην Ασία το 1997, ενώ η 
Ιαπωνία  γνώρισε τις δικές της ηµέρες “δόξας” στα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας. Ο 
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αποπληθωρισµός (Deflation) που ακολούθησε  ήταν αποτέλεσµα του “σκασίµατος της 
κερδοσκοπικής φούσκας,” οδηγώντας σε πολύ σοβαρές οικονοµικές στρεβλώσεις. Αν υπάρχει 
µία πραγµατική οµορφιά στις αγορές παγκοσµίως (µετοχών και όχι µόνο), είναι το γεγονός ότι 
ποτέ δεν κινούνται σοβαρά προς τη µία ή την άλλη κατεύθυνση χωρίς προειδοποίηση. Οι αγορές 
φτάνουν σε απότοµες κορυφές (Blowoff Tops) συνήθως µέσα σε κλίµα επενδυτικής µανίας µε 
όλο και λιγότερες µετοχές να οδηγούν την κούρσα, ενώ αρκετές κάνουν Top εβδοµάδες µετά 
την κορυφή της αγοράς (χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η µετοχή της Intel στην αγορά της 
Nasdaq που έκανε κορυφή 5 µήνες µετά την κορυφή του δείκτη Nasdaq Composite). Παρόλα 
αυτά οι αγορές προειδοποιούν σταδιακά τους επενδυτές για την κατεύθυνση προς την οποία 
πρόκειται να κινηθούν. Το σηµαντικό πρόβληµα είναι ότι οι περισσότεροι επενδυτές δεν είναι 
επενδυτές στα επίπεδα εκείνα. Είναι Traders µε βραχυχρόνιες διαθέσεις για την αγορά και σε 
κατάσταση απόλαυσης των καρπών της “απληστίας.” Αυτοί οι “πρόσκαιροι” επενδυτές δεν είναι 
δυνατό να διαβάσουν τα µηνύµατα αγοράς για έναν πολύ απλό λόγο: είναι απασχοληµένοι µε 
τα λογιστικά τους κέρδη και µε τα αγαθά που “θα αγοράσουν µε τα κέρδη τους.” 
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1:  Dow Jones 1929 και Nasdaq 2000 – Βίοι Παράλληλοι 
 

 
 
ΠΗΓΗ: www.zealllc.com 
 
Η χρηµατιστηριακή ιστορία µας έχει διδάξει ότι ποτέ στο παρελθόν µία επενδυτική µανία δεν 
είχε οµαλή προσγείωση. Το ΓΡΑΦΗΜΑ 1 είναι το γλαφυρότατο παράδειγµα της µεγαλύτερης 
χρηµατιστηριακής µανίας της δεκαετίας του 1920 αλλά και αυτής που πρόσφατα βιώσαµε. 
Όµως οι περισσότεροι επενδυτές είναι ορισµένες φορές τόσο «κοντόφθαλµοι» που δεν γυρίζουν 
το βλέµµα τους στα παθήµατα / µαθήµατα των προηγουµένων γενιών. Τα µαθήµατα είναι τόσο 
σηµαντικά που θα αποτελούσε “επενδυτική αυτoκτονία” να τα αγνοήσουµε. Η µυωπική 
αντιµετώπιση είχε σαν αποτέλεσµα να συγκρίνουν οι επενδυτές τις τιµές του σήµερα µε αυτές 



Investment Research & Analysis Journal 

www.iraj.gr 3

του πολύ πρόσφατου παρελθόντος. Κατά αυτόν τον τρόπο, µία πτώση της τάξεως x% είχε σαν 
αποτέλεσµα την είσοδο στην αγορά για (αγορά) του Dip. Η ψυχολογία του Bull Market (δηλαδή 
της ανοδικής φάσης) επιβεβαίωνε την παραπάνω στρατηγική µε αποτέλεσµα να κυριαρχεί στις 
τάξεις των επενδυτών η “σιγουριά” ότι η “αγορά θα επιστρέψει εκεί που ήταν νωρίτερα και θα 
κινηθεί σε ακόµα υψηλότερα επίπεδα.” Και η αγορά επανερχόταν και έκανε νέα υψηλά. Κανείς 
δεν θα µπορούσε να κατηγορήσει τους επενδυτές που ασπάσθηκαν την παραπάνω λογική, 
καθώς αποτέλεσε τη συνταγή για µεγάλες αποδόσεις και “σίγουρα κέρδη.” Κάτω λοιπόν από 
αυτή τη λογική δεν είναι δυνατόν να διαφωνήσουµε (αρχικώς τουλάχιστον), καθώς η συµµετοχή 
των επενδυτών στις αγορές έχει ως σκοπό τις θετικές αποδόσεις. Οι θετικές αποδόσεις είναι 
“µάρτυρες” και αυτό δεν µπορεί να αµφισβητηθεί. Οι αριθµοί µιλούν από µόνοι τους. Αυτό 
όµως που µπορεί να αµφισβητηθεί σε πρώτη φάση, και να κριθεί σε δεύτερη, είναι η 
συνειδητοποίηση από πλευράς των επενδυτών ότι συµµετείχαν σε ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι 
που είχε πάρει διαστάσεις µανίας σαν εκείνης του 1929-32, των τουλιπών στην Ολλανδία του 17 
αιώνα, των Nifty-Fifty µετοχών του τέλους της δεκαετίας του 1960 και των µετοχών εξόρυξης 
πετρελαίου στις αρχές της δεκαετίας του 1980. 
 
Όπως έχω τονίσει και σε άλλες µελέτες, στο σηµείο αυτό επέρχεται η πλήρης αποσύνδεση της 
τιµής των µετοχών από οποιαδήποτε εσωτερική ή θεµελιώδη αξία, και η διαπραγµάτευσή τους 
δεν είναι τίποτε άλλο από µία τεχνητή ισορροπία προσφοράς και ζήτησης στη “αρένα” της 
κερδοσκοπικής µανίας. Οι περισσότεροι επενδυτές, που εξ’ ορισµού υποτίθεται ότι 
αποστρέφονται τον κίνδυνο (είναι δηλαδή Risk Averse), επιδίδονται σε Momentum Trading. 
 
Ούτε µε αυτή την προσέγγιση δεν θα µπορούσα να διαφωνήσω, τουλάχιστον αρχικά. Αυτό που 
είναι απαράδεκτο και τελικά επικριτέο έγκειται στην άγνοια του “παιχνιδιού” των επενδυτών µε 
τη “φωτιά.” Μάλιστα, είναι τέτοια η εµµονή των επενδυτών προς τις συνήθειες του Bull Market 
που κάθε Dip αγοράζεται επιθετικότατα. 
 
Το παραπάνω γεγονός µας οδηγεί στην πεµπτουσία των χαρακτηριστικών ενός Bear Market: 
τους κανόνες της καθοδικής τάσης. Η έντονη εµµονή των επενδυτών για τις µετοχικές αξίες 
κατά τη διάρκεια του προηγούµενου Bull Market στιγµατίζει την ψυχολογία τους µε 
ανεπανόρθωτο τρόπο. Παρόλα αυτά λίγο τους απασχολεί το γεγονός ότι η αγορά συνεχίζει να 
είναι αποτιµηµένη σε επικίνδυνα ιστορικά επίπεδα ή το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει για πάντα 
κάποιος κύριος Γκρίνσπαν να βγάζει συνεχώς “το φίδι από την τρύπα.” Το έκανε το 1987 στο 
κραχ, το 1994-95 µε τα προβλήµατα στο Μεξικό, το 1998 µε τα προβλήµατα στη Ρωσία. Η 
πίστη των επενδυτών στη FED και την όποια δύναµή της να κινεί τις αγορές αποτέλεσε και το 
µεγαλύτερο σφάλµα τους. Αν η FED είχε τη δύναµη (που βέβαια δεν την έχει) να φέρνει το 
αποτέλεσµα που θέλει, τότε γιατί 18 µήνες µετά την πρώτη µείωση των επιτοκίων στις 3/1/01 η 
οικονοµία δεν ανταποκρίνεται στις µειώσεις των επιτοκίων και οι αγορές µετοχών είναι σε 
ελεύθερη πτώση; 
 
Οι κανόνες του Bear Market δεν έχουν καµία απολύτως σχέση µε αυτούς του Bull Market. 
Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι το ακριβώς αντίστροφο. Καθρέπτης αλλά από την 
ανάποδη. Ότι ακριβώς “δούλευε” στην ανοδική τάση για τους επενδυτές στο Bear Market είναι 
καταδικασµένο να αποτύχει. Η προσκόλληση των επενδυτών στους κανόνες του Bull Market 
όµως δεν τελειώνει αυτόµατα. Απαιτείται χρόνος και µεγάλες ζηµιές στα χαρτοφυλάκια των 
επενδυτών µέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το τέλος µιας εποχής έχει ήδη φτάσει. ∆υστυχώς για 
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τους περισσότερους αισιόδοξους το µεγάλο κακό έχει ήδη γίνει. Το Bear Market αυτο-
ανατρέφεται από την ίδια την πτώση τιµών όπως το Bull Market έκανε µε την άνοδο. 
 
Η απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα βρίσκεται σε κάθε γράφηµα που έχουµε παραθέσει από τις 
στήλες των ειδικών µελετών του IRAJ εδώ και µήνες, και λέγεται Secular Bear Market. Όχι 
απλά Bear Correction µίας ανοδικής φάσης, ούτε απλό Bear Market σαν κι αυτό του 1991 εν 
µέσω Bull Market, αλλά µακροχρόνιο κυκλικό Bear Market. Κι αν δεν έχει γίνει ακόµα 
κατανοητό, εννοούµε ένα Bear Market που θα διαρκέσει αρκετά χρόνια και θα δηµιουργήσει 
τεράστια προβλήµατα στην πραγµατική οικονοµία. Ταυτόχρονα θα κάνει εκατοµµύρια ανά τον 
κόσµο επενδυτές να χάσουν την εµπιστοσύνη τους στις εταιρίες που επένδυαν, στους 
επικεφαλείς τους, στα συστήµατα και τις αρχές εποπτείας, και τέλος στον ίδιο τους το εαυτό. Το 
µακροχρόνιο κυκλικό Bear Market θα κρατήσει τόσα χρόνια όσα απαιτούνται προκειµένου να 
αποβληθούν οι τεράστιες στρεβλώσεις του συστήµατος. Και πιστέψτε µε οι στρεβλώσεις είναι 
πάρα πολλές. 
 
Οι αγορές µετοχών στις Η.Π.Α., την Ευρώπη και τη Λ. Αµερική έχουν ήδη βρει την 
µακροχρόνια κορυφή τους εδώ και δύο περίπου χρόνια. Μερικές µόλις ηµέρες πριν πήραµε και 
την επιβεβαίωση της τεχνικής ανάλυσης (από τη σχετική έρευνα του κ. Ηλ. Μπούσιου, IRAJ 
Market Update, Ιούνιος 2002) στην ανασκόπηση των αγορών για το Topping Formation του 
S&P 500). Αρχικός στόχος το 880 (επετεύχθη σήµερα), µετά το 855 (χαµηλό 1997), το 820 
(15% έξοδος από το Head & Shoulders Formation) και το 770. Μετά βλέπουµε !!!  
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1:  Standard & Poor’s 500 – Μακροχρόνιο Top Formation 
 

 
 
ΠΗΓΗ: www.zealllc.com 
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Όµως η ανάλυση µε τα Κύµατα Elliott µας είχε προετοιµάσει για την πτώση αυτή του Bear 
Market τουλάχιστον από τα τέλη του 2000. Η προσέγγιση µε τους κύκλους του Kondratieff 
έκανε λόγο για κορυφή στον οικονοµικό κύκλο µεταξύ 1999 και 2004. Το 1999 αποτέλεσε και 
την κορυφή των δεικτών Dow Jones Industrial Average και Dow Jones Transportation 
Average σε πραγµατικούς όρους (δηλαδή διαιρώντας τους δείκτες είτε µε το δείκτη CRB των 
εµπορευµάτων είτε µε το χρυσό για αναγωγή από ονοµαστικές σε πραγµατικές τιµές). Σε 
ονοµαστικούς όρους ο Dow Jones σηµείωσε το ιστορικό του υψηλό στις 14/1/2000, ο δείκτης 
Nasdaq Composite στις 10/3/2000 και ο S&P 500 στις 24/3/2000. Μόλις µερικούς µήνες “µέσα 
στην κορυφή” του Κύκλου Kondratieff. Η φάση την οποία διανύουµε ονοµάζεται “χειµώνας” 
Kondratieff και αποτελεί τη χειρότερη οικονοµική συγκυρία του οικονοµικού κύκλου (πάντα 
κατά Kondratieff), καθώς οι οικονοµίες αντιµετωπίζουν σοβαρά φαινόµενα αποπληθωρισµού, 
υπερβολικού χρέους και τροµακτικής πτώσης µετοχικών και άλλων συναφών αξιών. Ρωτήστε 
τους Ιάπωνες αν γνωρίζουν από “χειµώνες Kondratieff.” 
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 2:  Κύκλοι Kondratieff και Επιτόκια (Αποδόσεις) Οµολόγων τα Τελευταία 
222 Χρόνια. 
 

 
 
ΠΗΓΗ: www.elliottwave.com 
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Και ενώ οι περισσότεροι παρατηρητές - µετά το σηµερινό εκπληκτικό ενδοσυνεδριακό Reversal 
της Wall Street - θα µιλούν για εύρεση πυθµένα, θα σηµειώσω ότι εάν ήταν αυτός ο 
βραχυπρόθεσµος πυθµένας για τον οποίο κάναµε λόγο στις έκτακτες αναλύσεις (updates) του 
Ιουνίου (και δεν έχουµε ακόµα τα στοιχεία της τεχνικής ανάλυσης για επιβεβαίωσή του), τότε 
στην καλύτερη περίπτωση να έχουµε βιώσει το ξεκίνηµα του Summer Rally. Το τελευταίο δεν 
θα είναι τίποτε άλλο από ένα ακόµα σηµαντικό Bear Market Rally κυρίως λόγω Short Covering 
και ίσως ελαφρό Bargain Hunting µεσο-βραχυπρόθεσµων Traders. 
 
Η ψυχολογία των επενδυτών είναι τέτοια ώστε ενώ µέχρι πριν από λίγες ηµέρες (ή µέχρι σήµερα 
το µεσηµέρι) προδιέγραφε κατάρρευση των αγορών, τώρα µε την ενδοσυνεδριακή αντιστροφή 
τάσης µεγάλη µερίδα επενδυτών αναφέρεται ήδη σε εύρεση του πυθµένα. Η αλήθεια είναι ότι η 
διάσπαση του επιπέδου των 950 µονάδων στο δείκτη S&P 500, έστω και για µερικές µόνο 
ηµέρες, είναι ένδειξη ενός µακροχρόνιου Topping Formation της αγοράς µετοχών. Σε γενικές 
γραµµές, τα σενάρια περί πυθµένα και όλα όσα θα ακουστούν τις επόµενες ηµέρες / εβδοµάδες 
από τους Cheerleaders της Wall Street και των άλλων χρηµατιστηριακών αγορών, δεν θα 
αποτελούν τίποτε άλλο παρά µία ακόµα εσφαλµένη παρέµβαση ανθρώπων που συνέχισαν να 
είναι αισιόδοξοι από την κορυφή του 2000 µέχρι και πρόσφατα. Ως συνήθως οι επενδυτές αυτοί 
θα αποδειχθούν εκ νέου λάθος από την ίδια την αγορά η οποία είναι ο τελικός κριτής όλων. Στο 
βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, δεν αποκλείεται να σηµειώθηκε ένα χαµηλό σηµείο, όµως αυτό 
αποτελεί και µόνο εικασία. Παρόµοιες ηµέρες σαν κι αυτή έχουµε δει αρκετές τον τελευταίο 
καιρό, αλλά πάντα αποτελούν εκρήξεις 1-2 ηµερών και ακολουθούνται από χαµηλότερα 
χαµηλά. Συνεπώς θα περιµένουµε για retest και επιβεβαίωση. 
 
Η ενδοσυνεδριακή αλλαγή τάσης στην Wall Street σήµερα ήταν πραγµατικά εκπληκτική και 
έγινε από κατάσταση σηµαντικού µικρο-πανικού. Σε παρόµοιες περιπτώσεις είδαµε τη 
διαµόρφωση σηµαντικών χαµηλών που χρειάστηκε µήνες να διασπασθούν. Ήταν άραγε το 
Capitulation σενάριο, το οποίο περιέγραψα στην τελευταία µου ενηµέρωση για τις αµερικανικές 
αγορές (12/6); Πιθανόν. Όµως θα ήθελα να αναφέρω µία µικρή παράλειψη για τη χρήση του 
όρου Capitulation. Ο όρος είναι δόκιµος όταν οι αγορές βρίσκονται σε Bull Market και όχι σε 
ένα Secular Bear Market. Το κραχ του 1987 ήταν ένα κλασσικό Capitulation ή αυτό της 8ης 
Οκτωβρίου 1998. Όµως σε µία καθοδική τάση σαν κι αυτή που διανύουµε δεν δικαιούµαστε να 
χρησιµοποιούµε τον όρο χωρίς την υποσηµείωση ότι αναφερόµαστε στο αίσθηµα πανικού και 
των συναισθηµατικών πωλήσεων από επενδυτές ως µέρος ενός “κοπαδιού” που φοβούνται 
πιθανή χρεοκοπία αν δεν πωλήσουν τη δεδοµένη στιγµή1. Αυτό συνέβη και σήµερα. Το 
πρόβληµα για τον επενδυτή είναι ότι δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το σηµείο του πιθανού 
πυθµένα, καθώς άλλοι παράγοντες (π.χ. Margin Selling) υπεισέρχονται στην εξίσωση. Άρα, το 
παρόν Sell Off αποτελεί στην καλύτερη περίπτωση ένα βραχυπρόθεσµο επεισόδιο και όχι 
το τελικό Capitulation του Bear Market. Όταν οι αγορές µετοχών φθάσουν στο τελικό 
Capitulation, κανείς δεν θα µιλάει για αυτό. Κανείς δεν θα ενδιαφέρεται για µετοχές. 
Συνεπώς, απαξίωση θα υπάρξει όταν οι αποτιµήσεις σε όρους P/E βρεθούν σε επίπεδα 
                                                 
1 Στο βιβλίο του “The Wave Principal of Human Social Behavior and The New Science of Socionomics”, o Robert 
R. Prechter, Jr. (σελίδα 174) σηµειώνει: “ Regardless of how rational some individuals in a financial market may be, it 
is the most impulsive participants that wield absolute control over its trends. Even if, say, only 30% of investors are 
prone to panic, that is quite enough to precipitate one. When panic ensues, those less prone to panic know that if they 
do not act, they may be driven bankrupt by those who do. This knowledge creates a chain reaction as otherwise calm 
people succumb to the fear that the panic will ruin them. They capitulate because others are capitulating.” 



Investment Research & Analysis Journal 

www.iraj.gr 7

χαµηλότερα από τους µακροχρόνιους µέσους όρους του 13,5. Σήµερα, µε τα δεδοµένα 
κλίµατος του S&P 500 το Trailing P/E (δηλαδή αυτό που υπολογίζεται µε τα κέρδη των 
τελευταίων 12 µηνών) βρίσκεται στο 37,3 !!!! 
 
Μοιάζουν οι µετοχές φθηνές ακόµα και µετά από τόση πτώση; ∆εν νοµίζω. Αρκεί να σκεφθεί 
κανείς ότι η µερισµατική απόδοση του S&P 500 είναι στο 1,74% !!! Στο επίπεδο δηλαδή των 
επιτοκίων του 3µηνου Έντοκου Γραµµατίου του Αµερικανικού ∆ηµοσίου. Μπορείτε να 
υποθέσετε τι θα συµβεί στις αγορές µετοχών αν δεν ανακάµψουν τα κέρδη των επιχειρήσεων 
(όπως αναµενόταν) και οι επενδυτές απαιτήσουν υψηλότερες αποδόσεις από τις µετοχές τους 
µέσω µερισµάτων. Σφαγή !  
 
Αυτό που δεν θα πρέπει να λησµονούν οι επενδυτές είναι το γεγονός ότι το Bear Market που 
διανύουµε είναι µακροχρόνιο και θα διαρκέσει για πολλά ακόµα χρόνια. Το ιστορικό υψηλό του 
1929 χρειάστηκε 25 ολόκληρα χρόνια για να διασπασθεί ανοδικά. Το υψηλό του 1966 
διασπάστηκε τον Αύγουστο του 1982, και µάλιστα την εβδοµάδα που το “έγκυρο” αµερικανικό 
περιοδικό “Business Week” έγραφε στο εξώφυλλό του “The Death of Equities” (δηλαδή ο 
Θάνατος των Μετοχών). Αν η ιστορία των Bear Markets επαναληφθεί, και δεν υπάρχει 
σηµαντικός λόγος γιατί όχι, τότε θα περάσουν αρκετά ακόµα χρόνια µέχρι να βιώσουµε σοβαρή 
ανάκαµψη στις αγορές µετοχών που θα έχει διάρκεια. 
 
Αυτό δε σηµαίνει ότι δεν θα υπάρξουν σηµαντικές ανοδικές κινήσεις σαν κι αυτή του 
τετραµήνου Σεπτεµβρίου 2001 - Ιανουαρίου 2002 καθόλη τη διάρκεια του Secular Bear Market 
που θα είναι και αρκετά επικερδείς για τους πολύ έµπειρους και προσεκτικούς Traders. Όµως 
όλες θα είναι Trading Rallies καθοδηγούµενα από ελπίδα και Short Covering µε την όποια 
αφορµή. ∆υστυχώς ή ευτυχώς η ανθρώπινη / επενδυτική ψυχολογία, δεν έχει αλλάξει σηµαντικά 
τους τελευταίους αιώνες, και άρα αναµένουµε τα ίδια ακριβώς αποτελέσµατα µε εκείνα των 
προηγούµενων Bear Markets. Μεγάλα και κερδοσκοπικά Bull Markets ακολουθήθηκαν σχεδόν 
πάντα από επίπονα και ψυχοφθόρα Bear Markets. Αυτό αναµένω και αυτήν τη φορά χωρίς να 
δίνω ιδιαίτερη σηµασία σε δηλώσεις ανθρώπων που απέτυχαν να συνειδητοποιήσουν 
(εσκεµµένα ή µη) ότι οι αποτιµήσεις των µετοχών (µε αιχµή του δόρατος την αγορά της 
NASDAQ αλλά και τον S&P 500) ήταν τόσο υψηλές που µία επαναφορά τους και µόνο στον 
µακροχρόνιο µέσο όρο θα σήµαινε τεράστια πτώση. Σήµερα, οι ίδιοι δείχνουν έκπληκτοι ότι η 
αγορά βρίσκεται εκεί που βρέθηκε το 1997. Και λοιπόν τι έγινε; Αναρωτήθηκε άραγε κανείς 
όταν οι τιµές µετοχών απογειώθηκαν από το 1995 και µετά γιατί οι αποτιµήσεις δεν έπρεπε να 
φτάσoυν εκεί που έφτασαν; Αναρωτήθηκε κανείς ότι ακόµα και σήµερα οι αποτιµήσεις του S&P 
500 είναι ακόµα διπλάσιες από αυτές του 1995; 
 
Είναι τουλάχιστον ειρωνικό να εκπλήσσονται τόσοι ειδικοί για τα ποσοστά και τη διάρκεια 
της πτώσης, τη στιγµή που ήταν απολύτως σιωπηλοί (ή και συµµέτοχοι) στη διαµόρφωση 
των υψηλότερων και “φουσκοειδών” αποτιµήσεων σε όλη τη διάρκεια του 1990. Τα Bear 
Markets υπάρχουν για να “ξεγυµνώνουν” αυτήν ακριβώς την “ασχετοσύνη” των 
εµπλεκοµένων Cheerleaders του Bull Market και να επαναφέρουν την επενδυτική τάξη 
στην προηγούµενη ισορροπία που είχε διαταραχθεί. Συµπερασµατικά, τα Bear Markets, αν 
και επίπονα για τους αθεράπευτα αισιόδοξους, είναι απολύτως απαραίτητα για την υγεία 
των αγορών. 
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Για όσους παρακολουθούν τις µελέτες του IRAJ από τον περασµένο Οκτώβριο γνωρίζουν ότι 
αναµέναµε το ράλι από τα χαµηλά του Σεπτεµβρίου 2001 να αποτελέσει ένα ακόµα Bear Market 
Rally στα πλαίσια του Secular Bear Market, το οποίο ήταν θέµα χρόνου να “κολλήσει” και να 
οδηγήσει σε νέα χαµηλά µέσα στο 2002. Τον Ιανουάριο καλέσαµε για Top των αγορών 
µετοχών, και µε τη βοήθεια τεχνικής ανάλυσης, Κυµάτων Elliott, Gann, ανάλυσης 
χρηµατιστηριακών και οικονοµικών κύκλων αλλά και Sentiment Analysis, µιλήσαµε για µία 
συνεχή πτώση µε διαλείµµατα που θα οδηγήσει σε κάποιου είδους χαµηλό στα “τέλη Ιουνίου µε 
αρχές Ιουλίου2.” Τώρα, µετά τα νέα χαµηλά στους δείκτες S&P 500 και NASDAQ και το τεστ 
του Dow Jones κοντά στο δικό του χαµηλό από τον περασµένο Σεπτέµβριο, οι πιθανότητες για 
το ράλι που αναµέναµε αυξάνονται σηµαντικά. Είτε Retest και µετά ράλι, είτε ελαφρώς νέα 
χαµηλά και µετά ράλι, το συµπέρασµα είναι ότι η “αρκούδα” θα πρέπει να πάρει κι αυτή µία 
ανάσα. Στο όποιο ράλι και αν επέλθει, αναµένεται να έχουµε καλύτερες αποδόσεις από τις 
µετοχές τεχνολογίας της Nasdaq σε σύγκριση µε τις βιοµηχανικές µετοχές του Dow Jones. Το 
Ratio εξάλλου µεταξύ Dow και Nasdaq (βλέπε Γράφηµα 3) φαίνεται ότι γέρνει προς τη µεριά 
της Nasdaq. Σε αυτό το Bear Market Rally, οι µετοχές τεχνολογίας θα αποφέρουν τις 
µεγαλύτερες σε ποσοστό ανόδους και θα επιδεικνύουν το καλύτερο Relative Strength σε σχέση 
µε αυτές του Dow και του S&P 500. Αυτό τουλάχιστον µας έδειξε η αµερικανική αγορά 
µετοχών µε τη συµπεριφορά της τις τελευταίες ηµέρες. 
 
Σε επόµενες ενηµερώσεις του IRAJ θα γίνει αναλυτικότερη αναφορά σε πολλά και 
ενδιαφέροντα “µαργαριτάρια” της παρούσας φάσης του Bear Market που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Ταυτόχρονα θα παρουσιαστεί η πρόβλεψη για το δεύτερο εξάµηνο του 2002 (αν και η πρόβλεψή 
µας στην ανάλυση του περασµένου Ιανουαρίου κάνει λόγο για ολόκληρο το έτος 2002), καθώς 
επίσης για µερικά πολύ σηµαντικά στοιχεία περί αποτιµήσεων. 
 
Αν κάποιος πάντως ρωτούσε ποια φάση του Bear Market είναι η παρούσα στις Η.Π.Α. και τις 
άλλες ευρωπαϊκές αγορές θα απαντούσα χωρίς ενδοιασµό ότι είναι η δεύτερη από τις τρεις 
σηµαντικές φάσεις. 
 
 

                                                 
2 ∆ιεθνές Χρηµατιστηριακό Περιβάλλον 2002: Ανάκαµψη ή Επανάληψη του 2001;στο Τεύχος 2 του IRAJ τον 
Ιανουάριο του 2002. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Ο Λόγος Nasdaq προς Dow Jones Φαίνεται ότι θα Ευνοήσει την Αγορά της 

Nasdaq 
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