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Εγκλωβισµένη στις “Αµφιβολίες” 
της η Ελληνική Αγορά Μετοχών 
 
 
 
 

 

Η αβεβαιότητα εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό 

γνώρισµα της Ελληνικής οικονοµίας και επακόλουθα της εγχώριας αγοράς 

µετοχών. Τόσο στο µέτωπο των δηµοσιονοµικών µεγεθών όσο και στο 

µέτωπο της κεφαλαιακής κατάστασης των συστηµικών τραπεζών, που 

αποτελούν “σηµατωρούς” της Ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς, 

παρατηρούνται µεγάλες αµφιταλαντεύσεις στην πορεία των επιδόσεων και 

της επίτευξης των όποιων στόχων. 

Ειδικότερα, στο δηµοσιονοµικό µέτωπο διαφαίνεται η ανάληψη αρκετά 

σηµαντικού κινδύνου στην εκτέλεση του προϋπολογισµού του έτους 2013 

λόγω της µη ισοµερούς κατανοµής των φορολογικών υποχρεώσεων και 

πληρωµών από τους φορολογούµενους. Οι τελευταίοι καλούνται να 

εκπληρώσουν τις φετινές φορολογικές τους υποχρεώσεις προς το β’ 

εξάµηνο του τρέχοντος έτους µε αποτέλεσµα να είναι αβέβαιη η πορεία των 

κρατικών εσόδων και ο βαθµός στον οποίο θα επιτευχθούν οι φετινοί στόχοι. 

Στο χώρο των συστηµικών τραπεζών, αναµένονται τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα του α’ εξαµήνου του έτους αλλά κυρίως των νέων ελέγχων 

των κεφαλαιακών τους αναγκών (“stress tests”), οι οποίοι µε τη σειρά τους 

θα υποδείξουν τις επόµενες στρατηγικές κινήσεις των εν λόγω τραπεζών. 

Κατά γενική οµολογία, οι πρόσφατες αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των 

τραπεζών έλαβαν χώρα προκειµένου να καλύψουν παρελθοντικές 

κεφαλαιακές ανάγκες χωρίς να δύναται να επιτευχθεί ο στόχος της 

διοχέτευσης ρευστότητας στην αγορά. Τέλος, ερωτηµατικά προκαλούνται 

από τη διαµόρφωση των κεφαλαιοποιήσεων των 4 τραπεζών µετά από τις 

αντίστοιχες αυξήσεις κεφαλαίου σε επίπεδα τα οποία συγκρινόµενα µεταξύ 

τους δεν διακρίνονται από τεκµηριωµένη θεµελιώδη λογική. 
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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). 
 

 

 

 


