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Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, η παγκόσμια ανάπτυξη σημείωσε επιβραδυνόμενους ρυθμούς: η
οικονομία των Η.Π.Α. αν και σε θετική τροχιά επηρεάστηκε από την Ευρωπαϊκή κρίση χρέους –και
κυρίως την αδυναμία αντιμετώπισής της- και σημείωσε οριακά θετικούς ρυθμούς, ενώ η οικονομία της
Κίνας εμφάνισε τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης.
Παραμένουμε ωστόσο πεπεισμένοι πως η Αμερικανική οικονομία διαθέτει καλύτερες προοπτικές και
προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες. Οι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης βρίσκονται ακόμα σε ανεκτά
επίπεδα αποτίμησης και απολαμβάνουν ένα ικανοποιητικό περιβάλλον λειτουργίας. Παρατηρούμε πως
πολλές Ευρωπαϊκές μετοχές διαπραγματεύονται σε ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης και προβάλλουν ως
ικανές επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά ταυτοχρόνως τιμολογούν το αυξημένο ενδεχόμενο μεγάλης
επιδείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών. Για το λόγο αυτό παραμένουμε επιφυλακτικοί και
ιδιαίτερα επιλεκτικοί.
Με τα δεδομένα αυτά, οι βασικές κλαδικές επιλογές μας για το 2012 (μετοχές υψηλής τεχνολογίας ,

αγροτικής οικονομίας, τραπεζών ιατρό-φαρμακευτικών, καταναλωτικών αγαθών και
τηλεπικοινωνιών) παρουσίασαν μικτή εικόνα. Οι κλάδοι της τεχνολογίας και των τραπεζών
κατέγραψαν στατικές και αρνητικές αποδόσεις αντίστοιχα, ενώ οι μετοχές αγροτικής
οικονομίας και φαρμακευτικών- καταναλωτικών αγαθών παρουσίασαν καλύτερη εικόνα.
Σε επίπεδο εταιρειών, θετικές αποδόσεις είχαν οι Pfizer, Elli Lilly και Johnson & Johnson αλλά
και οι Wal-Mart, Monsanto και Mosaic. Εξακολουθούμε να προτιμούμε και τις GlaxoSmithKline
και Pitney Bowes.
Από τα Top Picks του 2012 βάσει των προτιμητέων κλάδων, ξεχωρίζουν ακόμα οι Microsoft,
Vodafone, Total, General Dynamics και NYSE Euronext. Εξαιτίας του συνεχιζόμενου πτωτικού
σπιράλ των αποδόσεων των ομολόγων, επανεντάσσουμε ως επιλογές και συγκεκριμένες
μετοχές του κλάδου κοινής ωφέλειας; και λόγω των μερισματικών αποδόσεων τους. Τέτοιες
είναι οι Veolia, EON, Suez και Edison.
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Ρήτρα Περιορισμού Ευθύνης:
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την άδεια της Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οι απόψεις που περιέχονται
βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ωστόσο η Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα,
ορθότητα ή αξιοπιστία τους και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τους χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Τόσο η Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ. όσο και οι διευθύνοντες και υπάλληλοι της δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια των πληροφοριών αυτών. Το παρόν δεν
αποτελεί προσφορά, προτροπή ή επενδυτική πρόταση για αγορά ή πώληση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Οι επενδύσεις που
αναφέρονται ενδέχεται να µην είναι οι ενδεδειγμένες για ορισμένους επενδυτές.
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