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ΟΙ 10 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΤΝΕΧΙΖΟΤΝ ΝΑ “ΚΛΟΝΙΖΟΤΝ” 

ΣΙ ΑΠΟΣΙΜΗΕΙ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 

Θα Χρειαςθεί Αρκετόσ Χρόνοσ για τη Μεταςτροφή του Επενδυτικοφ Κλίματοσ 

 

Σο Ελλθνικό Χρθματιςτιριο εξακολουκεί να “ταλαιπωρείται” ςε επίπεδο αποτιμιςεων με 

αποτζλεςμα ακόμθ και οι πιο αιςιόδοξοι επενδυτζσ να ζχουν υιοκετιςει αυτιν τθν περίοδο 

αρκετό ςκεπτικιςμό ςτισ επενδυτικζσ τουσ κινιςεισ. Ο Γενικόσ Δείκτθσ του Χρθματιςτθρίου 

Ακθνϊν, ςε μια χρονιά κατά τθν οποία τα διεκνι και “ανεπτυγμζνα” χρθματιςτιρια ζχουν 

ςθμειϊςει ιςτορικά υψθλά (Η.Π.Α., Βρετανία και Γερμανία), πραγματικά δεν “λζει να 

ςθκϊςει κεφάλι”. Δεν υπάρχει άλλθ ζκφραςθ για να αποτυπϊςει τθν καταρρακωμζνθ 

ψυχολογία τθσ χρθματιςτθριακισ αγοράσ, αλλά αςφαλϊσ υπάρχουν ςυγκεκριμζνοι --και 

πολλοί από αυτοφσ ιδθ γνωςτοί-- παράγοντεσ που ζχουν οδθγιςει τα πράγματα ζωσ εδϊ 

και κα εξακολουκιςουν να τα οδθγοφν με μθ ευνοϊκό τρόπο και ςτο μζλλον. 

 

Γενικόσ Δείκτησ Χρηματιςτηρίου Αθηνών,    Περίοδοσ 2013 – 2017 

 

 

 

      Πθγι: ΕΧΑΕ. 

 

Οι παράγοντεσ αυτοί κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτουσ ακόλουκουσ 10, χωρίσ όμωσ θ 

παρακάτω ςειρά να υποδθλϊνει τθν αντίςτοιχθ ςθμαντικότθτά τουσ: 

--  Οι τράπεηεσ με τα ανεπίλυτα χρθματοοικονομικά προβλιματά τουσ (επιςφαλι δάνεια 

και φυγι κατακζςεων) εξακολουκοφν να αποτελοφν μεγάλο “βαρίδι” ςε ολόκλθρθ τθ 

χρθματιςτθριακι αγορά. 

--  Σο δθμόςιο χρζοσ των 325 δις. Ευρϊ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ επθρεάηει κακοριςτικά 

τθν εκτίμθςθ του κινδφνου τθσ αγοράσ και τισ μετοχικζσ αποτιμιςεισ. 
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--  Η πραγματικι οικονομία ζχει “ανοικτζσ πλθγζσ” από τθν υψθλι φορολόγθςθ και τθν 

αδιάκοπθ λιτότθτα επθρεάηοντασ τθ ηιτθςθ ςτθν οικονομία και τα ζςοδα των εταιριϊν. 

--  Δεν υπάρχει πλζον μικρομεςαία κεφαλαιοποίθςθ ςτο Χρθματιςτιριο, δθλαδι 

αντίςτοιχεσ εταιρίεσ των οποίων οι μετοχζσ να επιδεικνφουν ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ ςε 

κακθμερινι βάςθ. 

--  το Ελλθνικό Χρθματιςτιριο υπάρχουν ιδιαίτερα περιοριςμζνα κεφάλαια ενεργϊν 

ιδιωτϊν επενδυτϊν, οι οποίοι ςε κάκε χρθματιςτθριακι αγορά πρζπει να αποτελοφν ζνα 

ηωντανό πυρινα τθσ. 

--  Οι ςυνεχιηόμενοι ζλεγχοι κεφαλαίων ςτθν εγχϊρια οικονομία, οι οποίοι δεν κα αρκοφν 

πλιρωσ ςτα επόμενα ζτθ, δεν πρζπει καμία ςτιγμι να υποτιμοφνται ωσ προσ τθν αρνθτικι 

τουσ επίπτωςθ τόςο ςε μακροοικονομικό όςο και ςε χρθματιςτθριακό επίπεδο. 

--  Σο επενδυτικό περιβάλλον παρά τισ κατά καιροφσ διαβεβαιϊςεισ των πολιτικϊν και 

οικονομικϊν αρχϊν για το αντίκετο, δυςτυχϊσ δεν αποτελεί πόλο ζλξθσ επενδφςεων ςε 

όγκο και ςε αξία που κα “ζκανε τθ διαφορά”. 

--  Οι αποκρατικοποιιςεισ οι οποίεσ κα ζδιναν το μεγαλφτερο ψυχολογικό ζναυςμα προσ 

τουσ ξζνουσ, κυρίωσ, επενδυτζσ είναι περιοριςμζνεσ, χρονοβόρεσ και προβλθματικζσ με 

αποτζλεςμα να αποτελοφν τθ “βιτρίνα” παρά το πραγματικό υπόβακρο τθσ αγοράσ. 

--  Η ζλλειψθ νζων ειςαγωγϊν ςτο Χρθματιςτιριο και θ ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ ακόμθ και 

των πιο ανταγωνιςτικϊν ιδιωτικϊν εταιριϊν να ειςαχκοφν ςε αυτό, ςτερεί από τθ 

χρθματιςτθριακι αγορά ζνα ςθμαντικό άξονα προςζλκυςθσ κεφαλαίων. 

--  Αντίςτοιχα θ ςυνεχιηόμενθ φυγι μεγάλων ειςθγμζνων εταιριϊν από το Ελλθνικό 

Χρθματιςτιριο μόνο ωσ γεγονόσ ςυρρίκνωςθσ τθσ αγοράσ κα πρζπει να εκλθφκεί και ωσ 

τίποτε άλλο. 

Δεν χρειάηεται ιδιαίτερθ ςκζψθ για να αντιλθφκεί κανείσ ότι οι ανωτζρω παράγοντεσ κα 

χρειαςκοφν από αρκετό ζωσ πολφ χρόνο, μετροφμενο ςε αρκετά ζωσ πολλά χρόνια, για να 

αντιςτρζψουν τθν πορεία τουσ και κατά αυτόν τον τρόπο να ςταματιςουν να επθρεάηουν 

αρνθτικά το Ελλθνικό Χρθματιςτιριο. Άλλωςτε αυτό ζχει δείξει κατά τισ τελευταίεσ πολλζσ 

δεκαετίεσ τόςο θ οικονομικι όςο και χρθματιςτθριακι ιςτορία των αγορϊν, και θ Ελλθνικι 

αγορά δφςκολα κα μπορζςει να αποτελζςει εξαίρεςθ του κανόνα. 

 

Νικόλαοσ Ηρ. Γεωργιάδθσ, PhD     

ngeorgiadis@valueinvest.gr     

Τπεφκυνοσ Ανάλυςθσ Αγοράσ & Μετοχϊν 

VRS (Valuation & Research Specialists)     
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Η πλθροφόρθςθ που περιλαμβάνεται ςτο παρόν ζγγραφο βαςίηεται ςε δεδομζνα που ζχουν λθφκεί από αναγνωριςμζνεσ 

ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ, δθμοςιευμζνεσ αναφορζσ ι πλθροφορίεσ, ι άλλεσ πθγζσ που κεωροφνται αξιόπιςτεσ. Ωςτόςο, θ 

πλθροφόρθςθ αυτι δεν ζχει εξακριβωκεί από τθ VRS και θ VRS δεν παρακζτει δθλϊςεισ για τθν ακρίβεια και τθν πλθρότθτά 

τθσ. Η πλθροφόρθςθ αλλά και οποιαδιποτε δθλωκείςα άποψθ δεν αποτελοφν προςφορά για πϊλθςθ ι πρόταςθ για 

προςφορά πϊλθςθσ οποιωνδιποτε μετοχϊν, δικαιωμάτων προτίμθςθσ, μετατρζψιμων αξιόγραφων ι δικαιωμάτων 

προαίρεςθσ των «καλυπτόμενων εταιριϊν» ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ. 


