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Οι πρόσφατες αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές, αποτέλεσμα των φόβων για επιβράδυνση
στην ανάπτυξη της οικονομίας των Η.Π.Α. αλλά και της κρίσης εμπιστοσύνης προς τα
οικονομικά στοιχεία των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών, επιβάλουν στάση αναμονής ως
προς τις επενδυτικές επιλογές και απαιτούν θάρρος και υπομονή.
Όπως έχουμε υποδείξει, η κρίση των στεγαστικών δανείων, αν και όχι πρωτοφανής, δεν έχει
ξεδιπλωθεί στο πλήρες μέγεθος της, και αυτή ακριβώς η πεποίθηση για τις επερχόμενες
παρενέργειες (περαιτέρω διαγραφές χρεών) είναι που ασκεί πίεση στις αποτιμήσεις των
αγορών και ωθεί τους έχοντες το πρόβλημα στην αναζήτηση ρευστότητας και στις
ρευστοποιήσεις των κερδοφόρων επενδύσεων τους. Το πρόβλημα δυστυχώς επεκτείνεται και
στην πραγματική οικονομία καθώς ,μοιραία, θα επηρεάσει και την κατανάλωση στο
εσωτερικό των Η.Π.Α. γεγονός που ήδη φαίνεται να ενσωματώνεται στην διάθεση για
περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων του Δολαρίου. Υπό αυτά τα δεδομένα, η πορεία
σταθερότητας των αντίστοιχων επιτοκίων της Ευρωζώνης τίθεται εν αμφιβόλω, με ότι αυτό
συνεπάγεται για τα επίπεδα τιμών.
Το Ελληνικό Χρηματιστήριο, που είναι στο μέγιστο βαθμό του διεθνοποιημένο, υφίσταται τις
συνέπειες της επιτυχημένης πορείας του: οι αθρόες πωλήσεις μετοχών των Ελληνικών
επιχειρήσεων είναι συνέπεια της υπεραπόδοσης τους κατά τα τελευταία χρόνια αλλά και των
μοιραίων συγκρίσεων σε επίπεδο αποτίμησης με αντίστοιχες μετοχές του εξωτερικού. Στους
παράγοντες αυτούς αξίζει να προστεθεί και η ήδη μεγάλη απόδοση από την ενίσχυση της
ισοτιμίας του Ευρώ έναντι του Δολαρίου. Οι συμπεριφορές αυτές, αποτελέσματα της
αυξομείωσης της διάθεσης για επενδυτικό κίνδυνο, ουδόλως ακυρώνουν την θεμελιώδη αξία
των επιχειρήσεων αυτών και της ανάπτυξής τους καθώς και τις καλές προοπτικές μιας σειράς
κλάδων και εταιρειών της Ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, χρειάζεται υπομονή στα
‘παιχνίδια της ρευστότητας’ και δεν θα σταματήσουμε να τονίζουμε την ανάγκη για συνεχή
αξιολόγηση της σχέσης κινδύνου-απόδοσης των επενδύσεων και την διαφύλαξη ικανής
ρευστότητας για την εκμετάλλευση τυχών επενδυτικών ευκαιριών. Στα υψηλά επίπεδα των
τιμών, η συνεχής σύγκριση των ποιοτικών στοιχείων των διαφόρων επενδύσεων κρατά το
χαρτοφυλάκιο σε σωστή πορεία χωρίς να το εκτροχιάζει συνέπεια των ψυχολογικών πιέσεων.

Ρήτρα Περιορισμού Ευθύνης:
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