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Κρίσιµος ο Ρυθµός Υλοποίησης των 
 

Μέτρων και των Αποκρατικοποιήσεων 
 
 
 
 

 

Με την εγχώρια αγορά µετοχών να έχει προεξοφλήσει σε σηµαντικό βαθµό την 

ψήφιση των νέων δηµοσιονοµικών µέτρων από την Ελληνική Βουλή, το 

ενδιαφέρον των επενδυτών αναµένεται να στραφεί πλέον στην εφαρµογή των 

µέτρων αυτών, καθώς και στο ακριβές χρονοδιάγραµµα µιας πιθανής επιµήκυνσης 

της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. 
 

Οι µετοχικές αξίες έχουν αρχίσει να διαγράφουν µια σταθερή ανοδική τροχιά 

από τον περασµένο Ιούνιο, όταν το αποτέλεσµα των βουλευτικών εκλογών 

προδιέγραψε την παραµονή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ. Μια ενδεχόµενη 

αυστηρή υλοποίηση των µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής και των 

αποκρατικοποιήσεων στο επόµενο χρονικό διάστηµα είναι πολύ πιθανό να 

συνοδευτεί από νέα άνοδο των αποτιµήσεων στο Ελληνικό χρηµατιστήριο. 
 

Ωστόσο, µε την πρόσφατη εµπειρία να “παραπέµπει” σε πιθανή κωλυσιεργία 

όσον αφορά στην εφαρµογή των µέτρων ή στην καλύτερη περίπτωση να 

“παραπέµπει” σε µια καθυστέρηση της υλοποίησής τους, η εµφάνιση υψηλής 

µεταβλητότητας µέσω µιας βραχυχρόνιας υποχώρησης των τιµών καθίσταται αυτή 

τη στιγµή ως το πιο πιθανό σενάριο στην αγορά µετοχών. 
 

Τέλος, το σενάριο της χρονικής επιµήκυνσης έχει αναµφίβολα δύο όψεις. Από 

τη µια πλευρά ενδέχεται να “προστατεύσει” τις όποιες πιθανότητες οικονοµικής 

ανάκαµψης της Ελλάδας στα επόµενα έτη, από την άλλη πλευρά όµως είναι πιθανό 

να αποτελέσει “αφορµή” καθυστέρησης της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και 

κυρίως των πολιτικών βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια οικονοµία. 
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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. 
 

Το Investment Research and Analysis Journal (IRAJ) ανήκει στη Valuation & 
Research Specialists (VRS). 
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