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Αγορές Μετοχών 
 

 

 

Οι αρνητικές εκτιµήσεις & εκθέσεις διεθνών επενδυτικών οίκων για τη 

µακροχρόνια πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας, καθώς και οι ανησυχίες για 

την “υγεία” των εγχώριων τραπεζικών ιδρυµάτων και την ποιότητα των 

ισολογισµών τους, δεν επέτρεψαν την καταγραφή µιας σηµαντικής κίνησης 

του Γενικού ∆είκτη κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Η ανωτέρω εικόνα 

δεν φαίνεται να διαφοροποιείται ιδιαίτερα στο άµεσο µέλλον, δεδοµένης της 

µεταβατικής φάσης στην οποία βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες στην 

προσπάθειά τους να ενδυναµώσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια. 

Η οποιαδήποτε πιθανή άνοδος της αγοράς µετοχών στο µέλλον “περνά” 

αναµφίβολα από τον τραπεζικό κλάδο. Προς το παρόν πάντως, δεν 

διαφαίνεται ιδιαίτερη ενίσχυση ή βελτίωση των θεµελιωδών µεγεθών των 

τραπεζών και µάλιστα σε βαθµό που να τεκµηριώνονται σηµαντικά ανώτερες 

αποτιµήσεις. Μετά από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, 

αναµένονται να ακολουθήσουν µερικές ακόµη ανάλογες κινήσεις από 

τουλάχιστον δύο τράπεζες. Συνεπώς η ρευστότητα της αγοράς ως υποψήφιος 

µοχλός µιας πιθανής ανοδικής κίνησης θα παραµείνει µάλλον περιορισµένη 

στο βραχυχρόνιο διάστηµα. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να εκπλήσσει ο βαθµός 

αυτονόµησης της εγχώριας αγοράς µετοχών από τις αντίστοιχες ξένες, καθώς 

οι επενδυτικές προσδοκίες επηρεάζονται ιδιαίτερα στην παρούσα φάση από 

τα δυσµενή δηµοσιονοµικά µεγέθη της Ελλάδας. Ως συνέπεια των ανωτέρω 

εύθραυστων ισορροπιών, το πάνω όριο διακύµανσης του Γενικού ∆είκτη, 

τουλάχιστον µέχρι τα τέλη του έτους, παραµένει σχετικά χαµηλό. 

Τέλος, σε διεθνές επίπεδο, το γεγονός ότι οι ανά τον κόσµο ισχυρές 

κυβερνήσεις επιθυµούν την εκ νέου στήριξη του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος είναι θετικό ως προς τις διεθνείς αποτιµήσεις µετοχών. 
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Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη 

 
 

 

 
Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο www.iraj.gr (Investment Research and 

Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε 

ευρέως δηµοσιοποιηµένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδοµένων, ετήσιους 

απολογισµούς, ενηµερωτικά δελτία, επίσηµες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευµένες 

πηγές πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων 

του δικτυακού τόπου είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν 

αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειµένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε 

πρωτογενή ή εµπεριστατωµένο έλεγχο του συνόλου των αναγραφόµενων πληροφοριών / 

στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυάται µε απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική 

ακρίβεια των δεδοµένων και απόψεων που εµπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και 

οι απόψεις που παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγµή της εκπόνησης της 

ανάλυσης, αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής µεθόδου, και ενδέχεται να 

µεταβληθούν µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία χωρίς καµία ειδοποίηση από µέρους του 

IRAJ προς τα ενδιαφερόµενα µέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται 

σε διαφορετική µεθοδολογία ανάλυσης (θεµελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά 

και σε διαφορετική θεώρηση να µην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη 

αρµονία µεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόµενα δεδοµένα / συµπεράσµατα ανάλογα 

µε τα χρησιµοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές 

µετοχών, χρήµατος και εµπορευµάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθµό 

µεταβλητότητας (volatility), µε αποτέλεσµα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως 

δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων. Παράµετροι, όπως οι εταιρικές 

εξελίξεις, οι µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές ισορροπίες, οι κλιµατολογικές 

συνθήκες, το επίπεδο των αποθεµάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς 

διαπραγµάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθµούς αλλαγών ως προς την 

πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές 

των προσδοκιών οδηγούν µε τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε µικρές ή µεγάλες 

διακυµάνσεις των τιµών. 

 

Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr 

δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών 

εξελίξεων, ανάλογα µε τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαµβάνονται υπόψη για 

την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των 

συγγραφέων και όχι κατ’ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το 

δικτυακό τόπο IRAJ σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε 

προβλέψεις µεγεθών χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπόκεινται σε σηµαντικούς κινδύνους 

και αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, µε αποτέλεσµα να απαιτείται 

εξαιρετική προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής 

συµπεριφοράς. 

 

Οι µελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr (Investment Research and 

Analysis Journal ή IRAJ) δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση 

αξιών και εκπονούνται µε κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των 

επενδυτών. Τόσο ο κάτοχος όσο και οι συντελεστές του δικτυακού τόπου www.iraj.gr δεν 

καθίστανται σε καµία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζηµίες, οφέλη ή 

διαφυγόντα κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα 

συµπεράσµατα ή τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που δηµοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται 

ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την 

έγγραφη άδεια του IRAJ και των εκπροσώπων του. 

 
 

 

 

   


