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Η Ελληνική Αγορά Μετοχών 
 

Εν µέσω «Εισαγόµενης» Κρίσης 
 

 

 Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης    (*) 

 

 

Η Ελληνική αγορά µετοχών βρίσκεται κατά το τελευταίο διάστηµα εν µέσω 

µιας έντονης και «εισαγόµενης» κρίσης, η οποία ενώ αρχικά έδειχνε να µην την 

αγγίζει ιδιαίτερα, τελικά µε το πέρασµα των εβδοµάδων κλόνισε ένα µεγάλο µέρος 

των αποτιµήσεων που δηµιουργήθηκαν στη διάρκεια του τρέχοντος έτους, 

προκαλώντας µάλιστα πρωτοφανή, εδώ και καιρό, «πανικό» στις τάξεις των 

επενδυτών. Αν και σε µία τέτοια περίοδο υψηλής µεταβλητότητας, οι προβλέψεις 

είναι ιδιαίτερα εύθραυστες, η εγχώρια αγορά µετοχών φαίνεται να επηρεάζεται 

όπως πάντα διογκωµένα σε σύγκριση µε τις άλλες διεθνείς αγορές, µάλλον κυρίως 

για λόγους ψυχολογίας και όχι τόσο από θεµελιώδεις παράγοντες. Οι προσδοκίες 

πάντως για το µεσοπρόθεσµο διάστηµα είναι µάλλον µικτές, καθώς υπάρχουν 

δεδοµένα που επηρεάζουν τόσο αρνητικά όσο και θετικά τις διεθνείς αγορές. 

 

Παράγοντες που Επιδεινώνουν τις Αγορές Μετοχών: 
 

1) Οι πραγµατικές επιπτώσεις της στεγαστικής κρίσης των Η.Π.Α. αλλά και 

των υψηλών τιµών των ενεργειακών εµπορευµάτων δεν έχουν γίνει 

ακόµη κατανοητές στο διεθνές περιβάλλον, µε αποτέλεσµα οι επενδυτές 

να επιδίδονται µάλλον σε κινήσεις έντονου «πανικού». 

2) Η Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α. αν και αφήνει σαφές το ενδεχόµενο 

περαιτέρω µείωσης των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων, εντούτοις δεν έχει 

ακόµη δώσει µία ξεκάθαρη ερµηνεία της κρίσης και κυρίως των πιθανών 

µελλοντικών της επιπτώσεων. Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος είναι ότι 

οι επενδυτές σε Αµερική και Ευρώπη εξακολουθούν να βρίσκονται σε 

σύγχυση, καθώς δεν δίνεται σαφές σήµα πιθανής αποκλιµάκωσης του 

προβλήµατος. 

3) Σε καθηµερινή βάση παρατηρούνται φαινόµενα ανακοίνωσης 

αποµείωσης κεφαλαίων από τράπεζες και επενδυτικές εταιρίες, ενώ οι 

υποβαθµίσεις οµολογιακών εκδόσεων αποτελούν επίσης γνώριµη εικόνα 

της αγοράς. 

4) Η οικονοµία των Η.Π.Α. αρχίζει να υφίσταται τις πρώτες επιπτώσεις από 

τη συνεχιζόµενη κρίση, µε τις προσδοκίες πλέον να υποδηλώνουν 

επιβράδυνση της οικονοµικής ανάπτυξης κατά το 2008. 
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Παράγοντες που Ευνοούν τις Αγορές Μετοχών: 
 

1) Η παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη προβλέπεται να κινηθεί σε 

ικανοποιητικά επίπεδα και στην παρούσα τουλάχιστον φάση δεν φαίνεται 

ορατή µία γενικευµένη οικονοµική ύφεση. 

2) Τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια σε Αµερική και Ευρώπη αναµένονται 

µάλλον σταθερά ή και µειούµενα στη διάρκεια των επόµενων µηνών. 

3) Οι αποτιµήσεις µετοχών δεν είναι ακριβές σε αρκετούς κλάδους αλλά και 

σε µέσα επίπεδα αγορών. Αυτό ισχύει στον ίδιο και ίσως σε µεγαλύτερο 

βαθµό για την Ελληνική αγορά µετοχών. 

4) Οι κεντρικές τράπεζες διαθέτουν αρκετή ρευστότητα να διοχετεύσουν 

στο σύστηµα εάν και εφόσον χρειασθεί προκειµένου να αποτραπεί ένα 

υποτιθέµενο «µίνι κραχ». 

 

Συµπερασµατικά, η Ελληνική αγορά µετοχών επηρεάζεται από ένα κύµα 

αρνητικών εξελίξεων στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, του οποίου η διάρκεια 

δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί. Ωστόσο, στο βραχυπρόθεσµο περιβάλλον της 

αβεβαιότητας και εντεινόµενης απαισιοδοξίας, η εγχώρια αγορά βρίσκεται σε  

αντιµέτωπη κυρίως µε την ψυχολογία των επενδυτών και λιγότερο µε τους 

θεµελιώδεις παράγοντες, όπως αποτιµήσεις και οικονοµική ανάπτυξη, που 

παραµένουν µάλλον ευνοϊκοί στην πλειοψηφία τους. 

 

 

 

(*)  Υπεύθυνος Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών 

“VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS” 
 

Value Invest   -   www.valueinvest.gr 

Investment Research & Analysis Journal   -   www.iraj.gr 
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Χώρα ∆είκτης Κλείσιµο Ποσ. Μεταβολή (%)
20/11/2007 (*) από 31/12/2006

ΕΛΛΑ∆Α Γενικός ∆είκτης 4,960.31 12.88

FTSE/ASE 20 2,633.89 10.80

FTSE/ASE MIDCAP 40 6,131.16 16.89

FTSE/ASE SMALL CAP 80 1,020.94 15.94

Η.Π.Α. DOW JONES INDUS. AVG 13,010.14 4.39

S&P 500 1,439.70 1.51

NASDAQ COMPOSITE 2,596.81 7.52

S&P/TSX COMPOSITE 13,459.77 4.27

ΜΕΞΙΚΟ MEXICO BOLSA INDEX 29,050.52 9.84

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ARGENTINA MERVAL 2,245.89 2.36

ΧΙΛΗ CHILE STOCK MKT 3,111.09 15.51

ΒΡΑΖΙΛΙΑ BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 62,336.02 40.16

ΕΥΡΩΠΗ DJ EURO STOXX 50 4,206.91 2.11

ΒΡΕΤΑΝΙΑ FTSE 100 6,149.00 -1.15

ΓΑΛΛΙΑ CAC 40 5,400.25 -2.55

ΓΕΡΜΑΝΙΑ DAX 7,503.93 13.75

ΙΣΠΑΝΙΑ IBEX 35 15,410.60 8.94

ΙΤΑΛΙΑ S&P/MIB 37,392.00 -9.76

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ AMSTERDAM EXCHANGES 485.22 -2.04

ΣΟΥΗ∆ΙΑ OMX STOCKHOLM 30 INDEX 1,064.24 -7.24

ΕΛΒΕΤΙΑ SWISS MARKET INDEX 8,210.14 -6.55

ΤΣΕΧΙΑ PRAGUE STOCK EXCH 1,738.50 9.42

ΠΟΛΩΝΙΑ WSE WIG 20 3,520.68 7.16

ΟΥΓΓΑΡΙΑ BUDAPEST STOCK EXCH 25,462.24 2.49

ΡΩΣΙΑ RUSSIAN RTS 2,156.07 12.18

ΤΟΥΡΚΙΑ ISE NATIONAL 100 52,238.04 33.54

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ FTSE/ JSE AFRICA ALL 29,136.97 16.94

ΑΙΓΥΠΤΟΣ EGYPT HERMES 85,417.42 39.36

ΙΣΡΑΗΛ TEL AVIV 100 1,120.46 21.57

ΙΑΠΩΝΙΑ NIKKEI 225 14,837.66 -13.86

ΧΟΝΓΚ - ΚΟΝΓΚ HANG SENG 26,618.19 33.33

ΚΙΝΑ SHANGHAI SE COMPOSITE 5,214.23 94.89

ΙΝ∆ΙΑ BSE SENSEX 30 18,602.62 34.93

Ν. ΚΟΡΕΑ KOSPI 1,806.99 25.97

ΤΑΪΒΑΝ TAIWAN TAIEX 8,484.11 8.44

ΤΑΪΛΑΝ∆Η STOCK EXCH OF THAI 807.58 18.79

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ S&P/ASX 200 6,384.30 12.60

Σηµείωση: Οι τιµές ορισµένων διεθνών δεικτών είναι εν µέσω της συνεδρίασης της 21/11/2007.

Πηγή: ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ.
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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. 

 
 

 

 

 


