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Η Ελληνικά αγορά αποδεικνύει πως διαθέτει την απαραίτητη δυναμική για να χαρίσει
ικανοποιητικές αποδόσεις για μια ακόμα χρονιά. H εξέλιξη των βασικών
χρηματιστηριακών δεικτών έχει, σε ικανό βαθμό, ικανοποιήσει τις βασικές
προσδοκίες μας για την τρέχουσα χρονιά (ΓΔ +8%, FTSE20 +6%, FTSE40 +9,5%,
FTSE80 +3%). Οι παράγοντες που θα καθοδηγήσουν τις εξελίξεις είναι οι εξής:
-

-

-

Τα εταιρικά αποτελέσματα: όσο η λειτουργική κερδοφορία κινείται σε
ευνοϊκά πλαίσια, τόσο η άνοδος της αγοράς διαθέτει την λογική βάση αλλά
και την απαραίτητη στήριξη από τα θεμελιώδη στοιχεία για να δικαιολογήσει
υψηλότερα επίπεδα αποτίμησης. Το πρώτο δείγμα από τις εταιρείες που έχουν
ανακοινώσει τα ετήσια αποτελέσματα τους ενισχύει την αισιοδοξία μας.
Οι επιχειρηματικές εξελίξεις: παρατηρείται εντονότατη κινητικότητα σε
πλειάδα (αν όχι στο σύνολο) των εταιρειών και κλάδων. Αξίζει να σημειωθεί
πως βρισκόμαστε σε τέτοιο σημείο του χρηματιστηριακού κύκλου που οι
αποτιμήσεις των εταιρειών, όντας ήδη ‘γενναιόδωρες’, απαιτούν είτε την
συνέχιση των ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης και κερδοφορίας, είτε σημαντικές
μεταβολές στις επιχειρήσεις μέσω μεγέθυνσης ή εξαγοράς τους. Ο τελευταίος
αυτός παράγοντας έχει λάβει τον ρόλο του καθοδηγητή των
χρηματιστηριακών συμπεριφορών.
Το διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον: οι μακροοικονομικές εξελίξεις
στις βασικές οικονομίες, που σαφώς επηρεάζουν την παγκόσμια ρευστότητα,
βρίσκονται πάντα στη πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Ο κύκλος της
αυξημένης ρευστότητας ενέχει όπως πάντα και τους κινδύνους του και οι

μεταβολές στα επιτόκια και τις σχέσεις των νομισμάτων προλειάνουν το
έδαφος για σημαντική μεταβλητότητα στις αγορές του πλανήτη.
Συμπερασματικά, η εγχώρια αγορά διανύει μια φάση υψηλών αποδόσεων και
προσδοκιών που μας καθιστά συγκρατημένα αισιόδοξους. Η αποκόμιση των κερδών
κατά περιπτώσεις αλλά και η διασφάλιση ικανοποιητικής διασποράς και ορθολογικής
διάρθρωσης του χαρτοφυλακίου παραμένουν οι βασικοί πυλώνες της επενδυτικής
στρατηγικής μας. Είναι εμφανές πως κλάδοι όπως των τραπεζών, των ασφαλειών, της
ενέργειας και των κατασκευών, θα αποτελέσουν βασικά επενδυτικά θέματα και για
την τρέχουσα χρονιά. Ωστόσο, ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός αλλά και όλα τα
αναπτυξιακά σχέδια δεν επιτυγχάνουν. Απαιτείται η εκμετάλλευση του ευνοϊκής
συγκυρίας με την σωστή διαχείριση της σχέσης κινδύνου-απόδοσης. Χωρίς εξάρσεις
και παραλογισμούς, μπορεί να ανατροφοδοτηθεί η δυναμική του μέσου
χαρτοφυλακίου, ώστε να εξισορροπηθεί η ανάγκη για επένδυση αλλά και
κερδοσκοπία αλλά και να διασφαλιστεί ικανή ρευστότητα για τις δύσκολες στιγμές .
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