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Γιατί οι αγορζσ μετοχών ςτην Ευρώπη δεν ανεβαίνουν ςημαντικά 

και δεν καταρρίπτουν τα ιςτορικά υψηλά τουσ 

 

ε μια χρονικι περίοδο κατά τθν οποία οι Αμερικανικζσ αγορζσ μετοχϊν καταρρίπτουν τα 

ιςτορικά υψθλά τουσ, οι αντίςτοιχεσ Ευρωπαϊκζσ αγορζσ μετοχϊν, με ενδεικτικζσ τισ αγορζσ 

τθσ Γερμανίασ και τθσ Γαλλίασ, δεν δείχνουν να διακζτουν ανάλογθ δυναμικι με 

αποτζλεςμα να βρίςκονται ακόμθ μακριά από τα αντίςτοιχα ιςτορικά υψθλά τουσ. 

 

Ο Γερμανικόσ Δείκτησ DAX (Τελευταία 10 Ζτη) 

 

 

Ο Γαλλικόσ Δείκτησ CAC (Τελευταία 10 Ζτη) 

 

 

Είναι φανερό ότι μεταξφ τθσ Αμερικισ (δθλαδι τθσ οικονομίασ των Η.Π.Α.) και τθσ Ευρϊπθσ 

(όπωσ ορίηεται από τισ οικονομίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ) υπάρχει μια μεγάλθ, εδϊ και 

πολφ καιρό, διαφορά ςε επίπεδο τόςο αποδόςεων και επιτοκίων, όςο και προςδοκιϊν 

ανάπτυξθσ. Η απόδοςθ ςτθ λιξθ του Αμερικανικοφ κρατικοφ 10ετοφσ ομολόγου κυμαινόταν 
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ςτα τζλθ Νοεμβρίου 2016 κοντά ςτθν περιοχι του 2%-2,5%, ενϊ του Γερμανικοφ κρατικοφ 

10ετοφσ ομολόγου (Bund) χαμθλότερα του 0,5%, του Γαλλικοφ κρατικοφ 10ετοφσ ομολόγου 

κάτω του 1% και του Βρετανικοφ κρατικοφ 10ετοφσ ομολόγου χαμθλότερα του 1,5%. Σα 

ανωτζρω επίπεδα δείχνουν να υποδθλϊνουν τισ αντίςτοιχεσ προςδοκίεσ ανάπτυξθσ αλλά 

και το κόςτοσ κεφαλαίου που επικρατεί ςε κακεμία γεωγραφικι αγορά και το οποίο 

αποτελείται από τθν απόδοςθ ςτθ λιξθ του κρατικοφ ομολόγου τθσ χϊρασ και από τον 

κίνδυνο τθσ επιμζρουσ αγοράσ. 

Εφλογα ςυνεπϊσ προκφπτει το ερϊτθμα: Είναι πλζον τόςο πιο “αςφαλισ”, ςε επίπεδο 

επενδυτικϊν κινδφνων, θ Ευρωπαϊκι Ένωςθ με τθν ευρεία τθσ μορφι, αλλά και για 

παράδειγμα θ Γερμανικι οικονομία, με αποτζλεςμα να δικαιολογείται μια τόςο χαμθλι 

απόδοςθ; Ενϊ αντίςτοιχα είναι τόςο πιο “επικίνδυνθ” θ Αμερικανικι οικονομία που 

προςφζρει υψθλότερα επιτόκια για τθν “αποηθμίωςθ” του επενδυτι ζναντι του 

μεγαλφτερου υποκετικοφ κινδφνου που φαίνεται να ζχει ςε ονομαςτικοφσ όρουσ; 

 

Ο Αμερικανικόσ Δείκτησ Dow Jones (Τελευταία 10 Ζτη) 

 

 

Επίςθσ το ίδιο ερϊτθμα μπορεί να επεκτακεί ςε επίπεδο άςκθςθσ νομιςματικισ και όχι 

μόνο πολιτικισ: Με άλλα λόγια, αποκλείεται οι κεντρικζσ τράπεηεσ ςτθν Ευρϊπθ (υπό τθν 

αιγίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ – Ε.Κ.Σ.) οι οποίεσ (τουλάχιςτον μζχρι ςιμερα) 

εξακολουκοφν να αγοράηουν κρατικό και εταιρικό χρζοσ για να ςτθρίξουν τισ οικονομίεσ τθσ 

Ευρϊπθσ να “οδθγοφν”, ςχεδόν αποκλειςτικά αυτζσ και μόνο, τα επιτόκια ολοζνα και 

χαμθλότερα; Μιπωσ αυτό δεν είναι το γεγονόσ που ζχει ωσ αποτζλεςμα να κεωρεί θ αγορά 

ότι το ρίςκο είναι χαμθλό και ςυνεπϊσ ότι θ απόδοςθ (εν προκειμζνω του κρατικοφ Bund) 

είναι δικαιολογθμζνα χαμθλι; 

Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ, μιπωσ θ πραγματικότθτα είναι διαφορετικι; Οι Ευρωπαϊκζσ 

οικονομίεσ περνοφν εδϊ και χρόνια πραγματικά δφςκολεσ ςτιγμζσ και επιπρόςκετα με 

δεδομζνο το ολοζνα και ενιςχυόμενο αντι-Ευρωπαϊκό “κλίμα” υπονοείται ζμμεςα ότι το 

πραγματικό ρίςκο για τουσ επενδυτζσ είναι ςθμαντικά μεγαλφτερο από εκείνο που 

αποτυπϊνεται ςτισ αποδόςεισ των Ευρωπαϊκϊν κρατικϊν ομολόγων. Τπό αυτό το πλαίςιο, 
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μάλλον ορκά οι μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ των μετοχϊν των ειςθγμζνων Ευρωπαϊκϊν 

εταιριϊν προεξοφλοφνται ςε παροφςεσ αξίεσ με υψθλότερο κίνδυνο (δθλαδι με 

μεγαλφτερο επιτόκιο) και επίςθσ μάλλον ορκά οι Ευρωπαϊκζσ μετοχζσ βρίςκονται ςτα 

τωρινά τουσ επίπεδα, δθλαδι ακόμθ μακριά από τα ιςτορικά υψθλά τουσ. 

υνεπϊσ οι κινιςεισ των Ευρωπαϊκϊν κεντρικϊν τραπεηϊν ι τθσ Ε.Κ.Σ. ενδεχομζνωσ να μθν 

βοθκοφν τουσ επενδυτζσ να αποτιμιςουν ορκά το πραγματικό ρίςκο τθσ αγοράσ μετοχϊν 

ςτθν Ευρϊπθ, κακϊσ “αναγκάηονται” να κεωριςουν ότι οι αποδόςεισ των κρατικϊν 

ομολόγων είναι τόςο χαμθλζσ (ενϊ τελικά δεν είναι). Άρα προεκτείνοντασ τα ανωτζρω 

ερωτιματα ςε πολιτικοοικονομικό επίπεδο, δικαιολογθμζνα κα πρζπει να αναρωτιζται 

κανείσ, εδϊ και πολφ καιρό μάλιςτα, πϊσ γίνεται ςε μια Ευρωπαϊκι αγορά με τζτοιο αντι-

Ευρωπαϊκό “κλίμα” και τάςθ προσ δθμοψθφίςματα και πολιτικζσ αναταράξεισ (δθλαδι με 

“ζφεςθ” τόςο ςε οικονομικοφσ όςο και πολιτικοφσ κινδφνουσ), τα επιτόκια αυτισ τθσ 

αγοράσ δθλαδι το ρίςκο που εκφράηεται από τθν απόδοςθ ςτθ λιξθ των κρατικϊν 

ομολόγων (ακόμθ και αυτϊν τθσ Ιςπανίασ και τθσ Ιταλίασ) να είναι τόςο χαμθλότερο από το 

αντίςτοιχο τθσ Αμερικανικισ αγοράσ. υνεπϊσ ζχει λογικι αυτό ι μιπωσ όχι; 

Από τθν άλλθ πλευρά, τα υψθλότερα επιτόκια ςτθν Αμερικι (Η.Π.Α.) ςε ςυνδυαςμό με τισ 

ελεγχόμενεσ πλθκωριςτικζσ πιζςεισ (που είναι αςφαλϊσ πραγματικότθτα μζχρι ςιμερα) 

δείχνουν ότι υπάρχουν προςδοκίεσ ανάπτυξθσ και επίςθσ αποδεικνφουν ότι θ εν λόγω 

γεωγραφικι αγορά “τα ζχει πάει καλφτερα” ςε επίπεδο μακροοικονομικϊν επιδόςεων από 

τθν αντίςτοιχθ Ευρωπαϊκι αγορά. Η τελευταία “εγκλωβιςμζνθ” ςε ζνα αζναο κφκλο 

εςωςτρζφειασ και αναβλθτικότθτασ, με διαφορετικι άςκθςθ πολιτικισ ςτισ επιμζρουσ 

οικονομίεσ τθσ και με αφοςίωςθ ςτο “δόγμα” τθσ δθμοςιονομικι πεικαρχίασ και όχι τθσ 

ανάπτυξθσ με κάκε δυνατό κόςτοσ, όπωσ ςτθν πράξθ ζχει υποςτθρίξει θ Αμερικανικι 

οικονομία, ζχει, ίςωσ και χωρίσ να το κζλει, οδθγιςει τθν μεγαλφτερθ οικονομία τθσ αλλά 

και άλλεσ οικονομίεσ ςε πολφ χαμθλά ι ςχεδόν μθδενικά (πριν από λίγουσ μινεσ) επιτόκια. 

Αυτό φαίνεται να ζχει ςυμβεί μζςα από τθ χειραγϊγθςθ εκ μζρουσ των κεντρικϊν τραπεηϊν 

και να ζχει οδθγιςει ςτθ δθμιουργία μιασ εικονικισ πραγματικότθτασ χαμθλοφ 

επενδυτικοφ κινδφνου, γεννϊντασ λανκαςμζνεσ επενδυτικζσ προςδοκίεσ. 

τθν Ευρϊπθ θ υπερβολικι ςτροφι ςτθν ποιότθτα των κρατικϊν ομολόγων λόγω τόςο του 

προγράμματοσ “quantitative easing” των κεντρικϊν τραπεηϊν όςο και των φόβων που 

υπάρχουν για τθν ανκεκτικότθτα τθσ πολιτικοοικονομικισ ιςορροπίασ ςτθν ιπειρο, ζχουν 

πρακτικά διαβρϊςει και ζμμεςα κατευκφνει τισ πραγματικζσ ιςορροπίεσ. υνεπϊσ ακόμθ 

(παρά τα χαμθλά επιτόκια των Ευρωπαϊκϊν ομολόγων) ο επενδυτικόσ κίνδυνοσ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ένωςθ παραμζνει ιδιαίτερα υψθλόσ ςε ςφγκριςθ με εκείνο τθσ Αμερικανικισ 

οικονομίασ και ςτθν παροφςα φάςθ οι Ευρωπαϊκζσ αγορζσ μετοχϊν δεν φαίνονται ικανζσ 

να ακολουκιςουν τουσ ρυκμοφσ ανόδου των αντίςτοιχων Αμερικανικϊν αγορϊν μετοχϊν. 
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