
ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Κλείνοντας το 2009, οι διεθνείς αγορές µετοχών φαίνεται να 
προδικάζουν ένα καλύτερο 2010, τουλάχιστον για τους πρώτους 4-6 
µήνες, παρά την αβεβαιότητα που συνεχίζει να επισκιάζει την παγκόσµια 
οικονοµία, που απορρέει κυρίως από τους δείκτες της ανεργίας. Θετικό 
στοιχείο στην αντιµετώπιση της κρίσης θεωρούµε την άµεση αντίδραση, 
κυρίως της FED, να µειώσει τα επιτόκια της και να ενισχύσει τη 
ρευστότητα του συστήµατος έστω και µε τη δηµιουργία πληθωριστικού 
χρήµατος. Σηµαντικότερο πάντως από την έναρξη της παγκόσµιας 
οικονοµικής ανάκαµψης, θεωρούµε την ικανότητα των ελεγκτικών και 
εποπτικών αρχών να αποτρέψουν στο µέλλον την εµφάνιση 
φαινοµένων «φούσκας» στις αγορές ακινήτων και εν γένει 
χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, ενώ κρίσιµο σηµείο για τις αγορές από 
εδώ και στο εξής, θα αποτελέσει η χρονική στιγµή έναρξης αύξησης των 
επιτοκίων από τις κύριες Κεντρικές Τράπεζες. 

Θεωρούµε πως για όλα τα χρηµατιστήρια παγκοσµίως, η βελτίωση του 
δείκτη εµπιστοσύνης είναι το άλφα και το ωµέγα για την έναρξη ενός 
ανοδικού κύκλου. Η εµπιστοσύνη αυτή πιστεύουµε πως αρχίζει να 
πηγάζει αρχικά από την πραγµατική οικονοµία, µε κύρια χαρακτηριστικά 
την βελτίωση δεικτών όπως της ανεργίας, των καταναλωτικών 
δαπανών, της παραγωγικής και οικοδοµικής δραστηριότητας, στοιχεία 
που προδικάζουν τη βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων των 
επιχειρήσεων και κατά συνέπεια την αύξηση των αποτιµήσεων τους.   

Σε αντιδιαστολή µε την συµπεριφορά των διεθνών αγορών κατά το 
τελευταίο τρίµηνο του έτους, όπου πολλά από αυτά έπιασαν νέα υψηλά 
έτους, η δική µας αγορά βίωσε τις συνέπειες τριών κρατικών 
πιστοληπτικών υποβαθµίσεων µε αποτέλεσµα να απολέσει περίπου 25% 
από τα υψηλά της αγοράς του Οκτωβρίου. Αν και θεωρητικά πληρούµε 
τα χαρακτηριστικά µίας ώριµης αγοράς, θεωρούµε πως βρισκόµαστε 
κάπου στη µέση λόγω κεφαλαιοποίησης και συναλλακτικής 
δραστηριότητας, παράγοντες που συνέτειναν µεταξύ άλλων στην 
µεγάλη υποχώρηση των τιµών, κυρίως των Τραπεζών. 

Η συµπεριφορά της αγοράς µας κατά το τελευταίο δίµηνο έρχεται να 
µας υπενθυµίσει για άλλη µία φορά τον τραπεζικοκεντρικό χαρακτήρα 
του Χ.Α. και το πόσο ισχυρά συνυφασµένη είναι η πορεία του σε σχέση 
µε τις µελλοντικές προοπτικές των Ελληνικών Τραπεζών. Θεωρούµε πως 
οι προοπτικές για όλες τις Ελληνικές Τράπεζες δεν µπορεί να είναι για 
όλες ευοίωνες αφού ο αριθµός τους παραµένει µεγάλος σε σχέση µε το 
µέγεθος της ελληνικής αγοράς. Αυτές που είχαν τα κεφάλαια και την 
τεχνογνωσία και κατάφεραν να αποκτήσουν θέσεις στις γειτονικές µας 
αγορές, θεωρούµε πως µελλοντικά θα αποκοµίσουν σηµαντικά οφέλη.  



 

Στην παρούσα φάση, οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών 
που πραγµατοποιήθηκαν το προηγούµενο διάστηµα και αυτές που 
πιθανόν θα πραγµατοποιηθούν µέσα στο 2010, κρίνονται ως αναγκαίες 
λόγω αφενός της επιδείνωσης της αξιολόγησης των ελληνικών 
κρατικών οµολόγων και αφετέρου λόγω της αύξησης των επισφαλειών 
των δανειακών χαρτοφυλακίων τους. Από την άλλη πλευρά όµως η 
ισχυροποίηση της καθαρής θέσης τους την περίοδο αυτή είναι 
καθοριστικής σηµασίας προκείµενου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που 
αναπόφευκτα θα δηµιουργηθούν µέσα από την οικονοµική κρίση που 
βιώνουµε και συνεπώς πιστεύουµε πως µεσοµακρορόθεσµα µόνο 
ωφέλειες θα προκύψουν από αυτές για την γενικότερη πορεία της 
εγχώριας αγοράς.  
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