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“Εγκλωβισµένες” οι Αγορές 
 

 

 

Οι επιδερµικές κινήσεις “µπαλώµατος” της χρηµατοπιστωτικής κρίσης και των 

επιπτώσεων αυτής στην οικονοµική ανάπτυξη και τις δηµοσιονοµικές ισορροπίες 

πολλών οικονοµιών φαίνονται να “κρατούν καλά”, αφού συνεχίζονται οι τονωτικές 

ενέσεις οικονοµιών και κρατών µε πρόσθετο δανεισµό προκειµένου να ξεπεράσουν 

τα διαρθρωτικά τους προβλήµατα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα. Στην Ευρώπη 

αρκετές αγορές κυβερνητικών οµολόγων καταρρέουν η µία µετά από την άλλη, ενώ 

στις Η.Π.Α. η ανάκαµψη της οικονοµίας παραµένει µια επίπονη διαδικασία παρά τις 

διαδοχικές τονωτικές ενέσεις από την κεντρική τράπεζα FED. Ακόµη και οι όποιες 

αισιόδοξες οικονοµικές προοπτικές υπάρχουν στις ασιατικές αγορές, είναι σαφές ότι 

δεν επαρκούν για να ανατρέψουν στο επώδυνο σκηνικό στην Ευρώπη και τις 

Η.Π.Α. Το γεγονός ότι σε αυτήν τη φάση αντιµετωπίζονται τα οικονοµικά 

προβλήµατα κυρίως µε βραχυπρόθεσµο σκεπτικό, εντείνουν τις επενδυτικές 

ανησυχίες για τις προοπτικές των αγορών σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου. 

Στους επόµενους µήνες, η Ευρώπη αναµένεται να αποτελέσει το επίκεντρο της 

επενδυτικής κοινότητας µε τα δηµοσιονοµικά µέτωπα που πρέπει να 

αντιµετωπισθούν να διευρύνονται ολοένα και περισσότερο. Η Ελληνική οικονοµία 

είναι σταθερά ευάλωτη στις δηµοσιονοµικές επιδόσεις της, και η επίτευξη των νέων 

δηµοσιονοµικών στόχων για το έτος 2011 δείχνει ιδιαίτερα δύσκολη, αν ληφθεί 

υπόψη η πρόοδος που συντελέσθηκε κατά το έτος 2010. Η εγχώρια αγορά µετοχών, 

όπως αναµενόταν άλλωστε, παραµένει εγκλωβισµένη στα επίπεδα των χαµηλών 

αποτιµήσεων, τα οποία αντανακλούν ουσιαστικά όχι την ελκυστικότητα των 

µετοχικών αξιών και τις όποιες επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά αντίθετα την άρνηση 

ανάληψης επενδυτικού ρίσκου στις αντίστοιχες εταιρίες, οι οποίες στερούνται πλέον 

στοιχειωδών προοπτικών ανάπτυξης. Σε αυτό το εύθραυστο περιβάλλον, το 

επενδυτικό χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να διαθέτει αυξηµένη ρευστότητα για την 

αξιοποίηση µελλοντικών καταστάσεων, καθώς όλα τα σενάρια παραµένουν 

ανοικτά. [ Μετρητά 40%, Οµόλογα 20%, Μετοχές 20%, Εµπορεύµατα 20% ] 
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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. 

 
 

 

 

   


