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Σε Αναζήτηση “Πυξίδας” οι Αγορές Μετοχών
Η συμπεριφορά των διεθνών αγορών μετοχών δεν φαίνεται να 
διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα κατά το τελευταίο διάστημα, 
καθώς εξακολουθεί να υφίσταται μια συγκρατημένη 
αισιοδοξία από μέρους των επενδυτών, αισιοδοξία όμως η 
οποία ταυτόχρονα είναι πολύ εύθραυστη. Οι οικονομίες των 
Η.Π.Α. και της Ευρωζώνης “αγωνίζονται” να εξέλθουν από την 
κρίση με τις προσπάθειες των κυβερνήσεων και οικονομικών 
αρχών τους να κατευθύνονται προς μία σταθερά αυξανόμενη 
ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες αλλά και προς μία βελτίωση 
του κλίματος για επιχειρηματικές επενδύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθούν συνολικά οι μετοχικές αποτιμήσεις.

Από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχοντες στις αγορές παρά την 
όποια αισιοδοξία των απόψεων και αναλύσεων που 
δημοσιοποιούνται, δεν αποδεικνύονται το ίδιο “τολμηροί” 
στην πράξη μέσω της αύξησης των τοποθετήσεών τους σε 
μετοχικές αξίες σε μεγάλο εύρος κλάδων, σε τέτοιο βαθμό που 
θα ανέτρεπε για τη διεθνή αγορά μετοχών το σχεδόν 2ετές 
σκηνικό υποχώρησής της.

Αν οι αγορές μετοχών, τόσο οι ξένες όσο και η αντίστοιχη 
ελληνική αγορά, συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται στα τωρινά 
τους επίπεδα με μη αυξανόμενη αξία συναλλαγών, τότε είναι 
πολύ πιθανό να λάβει χώρα μια νέα διόρθωση των επιπέδων 
τους μέχρι το σημείο όπου θα τονωθεί εκ νέου και σε 
σημαντικό βαθμό η αγοραστική διάθεση των επενδυτών. Προς 
το παρόν τόσο τα μακροοικονομικά όσο και τα εταιρικά νέα 
που δημοσιοποιούνται στις αγορές δείχνουν ότι τα 
προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα και κατ’ επέκταση στις 
αντίστοιχες οικονομίες και εταιρικές κερδοφορίες δεν είναι 
εύκολο όχι μόνο να ξεπερασθούν αλλά ούτε και να 
προεξοφληθούν ως προς μια πιθανή θετική τους “ανατροπή” 
από τις ανά τον κόσμο αγορές μετοχών.

Μακροοικονομικό & Επιχειρηματικό Μέτωπο: Μικτές 
Ενδείξεις, “Δύσκολες” Προβλέψεις  

Η τροχιά μέσα στην οποία κινούνται οι διεθνείς αγορές 
μετοχών παραμένει μάλλον “αναγνωριστική”, καθώς τα 
μηνύματα τόσο από το μέτωπο των οικονομιών όσο και από 
εκείνο των επιχειρήσεων εμφανίζονται μικτά και ίσως αναιμικά 
για να τροφοδοτήσουν μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, δεν υπάρχει μια δραματική 
αλλαγή του εδώ και μήνες γνώριμου σκηνικού τόσο σε επίπεδο 
ζήτησης και κατανάλωσης, όσο και σε επίπεδο απασχόλησης. 
Από την άλλη πλευρά, οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν 
μεν χαμηλές αλλά δεν φαίνεται να βοηθούν ιδιαίτερα προς την 
κατεύθυνση της οικονομικής ανάκαμψης.

Ως φυσική συνέπεια, στον κρίσιμο τομέα των επιχειρήσεων, τα 
εταιρικά αποτελέσματα είναι από αρνητικά έως συγκρατημένα 

αισιόδοξα σε μια σειρά κομβικών κλάδων που αποτελούν 
βαρόμετρο για τις επενδυτικές ανά τον κόσμο επιλογές. Ο δε 
κλάδος των τραπεζών χρειάζεται περαιτέρω κεφαλαιακές 
“ενέσεις”, προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα 
και σταθερότερα σε βάθος χρόνου, μετά από τις γνωστές 
μεγάλες διαγραφές του παρελθόντος. Όλα αυτά λαμβάνουν 
χώρα σε ένα διεθνές περιβάλλον, όπου ο ρόλος του κράτους 
και οι παρεμβάσεις των αρχών θα συνεχίσουν να είναι 
απαραίτητες προκειμένου να αποκλεισθούν πιθανότητες μιας 
νέας “μόλυνσης” ή μιας νέας “αναστάτωσης” του συστήματος.

Ο Παρεμβατικός Ρόλος του Κράτους “Ανάχωμα” για τις 
Αγορές  

Ιστορικά, τα μεγαλύτερα “κύματα” ανόδου των διεθνών 
χρηματιστηρίων έχουν λάβει χώρα σε περιόδους όπου 
κυριαρχεί το πνεύμα μιας πλήρως απελευθερωμένης 
οικονομίας και αγοράς, καθώς και σε χρονικές περιόδους 
αποκρατικοποιήσεων. Αντιθέτως, όποτε παρατηρείται ένας 
σημαντικός και ταυτόχρονα παρεμβατικός ρόλος του κράτους 
στην οικονομία και ιδιαίτερα στη λειτουργία των επιχειρήσεων, 
οι αγορές μετοχών αντιδρούν είτε αρνητικά είτε νωχελικά για 
ένα σημαντικό διάστημα. Η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας 
των επιχειρήσεων υλοποιείται όταν οι τελευταίες διοικούνται 
από ανθρώπους της αγοράς και όχι από εκπρόσωπους του 
Δημόσιου Τομέα. Οι κυβερνήσεις σε Η.Π.Α. και Ευρώπη 
προσπαθώντας να διασώσουν αρκετά από τα πιστωτικά 
ιδρύματα των χωρών τους διοχετεύοντας ιδιαίτερα υψηλά 
κεφάλαια προς όφελος της ρευστότητας των ιδρυμάτων, 
έγιναν ταυτόχρονα μέτοχοι αυτών, δίνοντας ένα μάλλον 
αρνητικό “σήμα” προς την επενδυτική κοινότητα. Όμως τους 
τελευταίους μήνες, οι ανά τον κόσμο τράπεζες που 
ενισχύθηκαν από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις των χωρών τους, 
τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, επιστρέφουν μέρος 
ή το σύνολο των κεφαλαίων για να αποκτήσουν εκ νέου 
“ανεξάρτητη” διοίκηση και λειτουργία προς όφελος των 
μετόχων τους τουλάχιστον σε μακροπρόθεσμο χρονικό 
ορίζοντα.

Σενάρια για τη Διεθνή και την Ελληνική Αγορά Μετοχών 
  

Κατά τους τελευταίους μήνες, η διεθνής αλλά και η εγχώρια 
αγορά μετοχών βιώνει μια διαδοχική μάχη μεταξύ των 
δυνάμεων προσφοράς και ζήτησης με σκοπό την επικράτηση 
του σεναρίου που «θέλει» τα χρηματιστήρια να έχουν περάσει 
και ταυτόχρονα προεξοφλήσει τα χειρότερα της ύφεσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Το ανωτέρω γεγονός αποτελεί βέβαια την 
αισιόδοξη εκδοχή της σχεδόν 2ετούς κρίσης που βιώνουν και 
προσπαθούν να ξεπεράσουν οι αγορές. Αν υποτεθεί ότι ο 
λεγόμενος “πάτος” εθεάθη πριν από λίγο καιρό τόσο στις 
διεθνείς αγορές όσο και στο ελληνικό χρηματιστήριο, τότε 

αρχίζει μια μεγάλη περίοδος απορρόφησης των κραδασμών 
που έλαβαν χώρα στο πρόσφατο παρελθόν, μέχρι να κτισθούν 
τα κατάλληλα επίπεδα – βάσεις τιμών και να αναθερμανθεί με 
μονιμότερο τρόπο η επενδυτική ψυχολογία. Αυτή η φάση 
μπορεί να κρατήσει από 1 έως και 3 έτη και να διακρίνεται από 
υψηλή κατά διαστήματα μεταβλητότητα.

Το εναλλακτικό σενάριο, το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται να 
απομακρύνεται, αλλά βέβαια να μην εξαλείφεται οριστικά, 
είναι η προσδοκία ότι μετά από την τωρινή ανοδική αντίδραση 
των μετοχών θα ακολουθήσει μια τελευταία βίαιη διόρθωση, η 
οποία δύναται να ξεκινήσει κάποια στιγμή, μέσα στην περίοδο 
2009-2011. Αυτό το σενάριο μεταθέτει δραστικά τις όποιες 
ελπίδες για σταθερή χρηματιστηριακή ανάκαμψη, στο έντονα 
μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η επικράτηση του ενός εκ 
των δύο σεναρίων θα εξαρτηθεί σε κάθε περίπτωση από την 
πορεία των οικονομιών διεθνώς αλλά και της εταιρικής 
κερδοφορίας, μέτωπα τα οποία προς το παρόν δείχνουν μικτά 
σημάδια ανάκαμψης και ταυτόχρονα επιδείνωσης.

Οι Ρίζες της Κρίσης και το Επίκαιρο Απόφθεγμα του 
Winston Churchill  

Η πιστωτική και η επακόλουθη οικονομική κρίση είναι οι 
κύριες αιτίες σήμερα των πενιχρών επιδόσεων των ανά τον 
κόσμο χρηματιστηριακών αγορών.
Οι ρίζες της κρίσης ως γνωστό βρίσκονται στην καρδιά του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος των Η.Π.Α. και τον 
υπερβολικό δανεισμό – μόχλευση που το χαρακτήριζε για 
πολύ μεγάλη χρονική περίοδο. Ωστόσο όλη αυτή η κρίσιμη 
κατάσταση δεν θα μπορούσε να επιδοθεί καλύτερα από την 
ιστορική φράση του Winston Churchill ““…I would like to see 
�nance less proud and industry more content…”

Προσαρμόζοντας τα λόγια του Άγγλου πολιτικού στα “ερείπια” 
που άφησε στο πέρασμά του ο “τυφώνας” Αμερικάνικη 
πιστωτική κρίση, ο χρηματοοικονομικός τομέας επέδειξε 
αυξημένη υπερηφάνεια και επιπολαιότητα. Η απληστία 
επενδυτών και επενδυτικών ομίλων, η μανιώδης επιθυμία των 
τραπεζών να λειτουργήσουν ως επενδυτικά ιδρύματα, η 
απρόσκοπτη επένδυση σε τοξικά προϊόντα, όπως και η 
ακατάπαυστη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις για 
επενδύσεις που τελικά δεν προήγαγαν την ανταγωνιστικότητα 
και τις καθιστούσαν “εξαρτημένους” οργανισμούς από τα 
δάνεια προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν, οδήγησαν 
σε κατάρρευση τραπεζικών και επενδυτικών κολοσσών, 
απειλώντας ταυτόχρονα ολόκληρο το παγκόσμιο οικονομικό 
σύστημα.


