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Το ζτοσ 2010 ιταν μια εξαιρετικά δφςκολθ χρονιά για τθν Ελλάδα και τισ διεκνείσ αγορζσ: χρονιά επικίνδυνων νομιςματικϊν 

και οικονομικϊν ανιςορροπιϊν, μειωμζνων ρυκμϊν ανάπτυξθσ και προβλθμάτων χρζουσ για αρκετά κράτθ. Ήταν, επίςθσ,  μια 

χαμζνθ χριςθ για τισ εγχϊριεσ ειςθγμζνεσ και τουσ μετόχουσ τουσ. 

Ωςτόςο, θ βελτίωςθ που παρατθρείται ςτθν οικονομία των Η.Π.Α. αν και αναιμικι είναι ςτακερι και θ κερδοφορία των 

επιχειριςεων ικανοποιθτικι ςε βακμό που να ςυντθρεί τουσ χρθματιςτθριακοφσ δείκτεσ ςε υψθλά επίπεδα. Η εξζλιξθ των 

αμερικανικϊν εξαγωγϊν είναι ανοδικι και μασ επιτρζπει να αιςιοδοξοφμε για τθν περαιτζρω διάχυςθ των κερδϊν και τθν 

επιτάχυνςθ των κεφαλαιουχικϊν επενδφςεων ςτθν αγορά των Η.Π.Α. το επόμενο ζτοσ.  

Από τισ αρχζσ τθσ τρζχουςασ χριςθσ είχαμε επιςθμάνει τθν διαφοροποίθςθ των οικονομιϊν ςε επίπεδο Ευρωηϊνθσ: θ ιςχυρι 

εξαγωγικι Γερμανία βρίςκεται ςε ανιςορροπία με τισ ελλειμματικζσ περιφερειακζσ οικονομίεσ του Ευρωπαϊκοφ Νότου αλλά 

και τισ μικρζσ οικονομίεσ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ. Το ερχόμενο ζτοσ αναμζνεται και το ξεκακάριςμα τθσ πολιτικισ τθσ 

Ενωμζνθσ Ευρϊπθσ που κα κρίνει, εν πολλοίσ, τθ μακροοικονομικι κατεφκυνςθ τθσ (ςκλθρό ευρϊ ι ποςοτικι χαλάρωςθ ςτα 

πρότυπα των Η.Π.Α.) και τθ μοίρα των αδφναμων μελϊν τθσ. 

Η Ελλάδα, παγιδευμζνθ, προσ το παρόν, ςτθν διαδικαςία αποπλθκωριςμοφ τθσ οικονομίασ τθσ (υψθλοί φόροι, χαμθλότερθ 

κατανάλωςθ, μειωμζνεσ ι/και μθδενικζσ επενδφςεισ) χαρακτθρίηεται από αντιαναπτυξιακι πολιτικι, οικονομικι ςταςιμότθτα 

και περιοριςμζνθ ορατότθτα. Το δθμοςιονομικό χρζοσ αποτελεί δυςεπίλυτο πρόβλθμα και θ διευκζτθςθ του μζςω 

ςυνδυαςμοφ επιμικυνςθσ και επιδότθςθσ του είναι μονόδρομοσ. Η απόφαςθ αυτι είναι πολιτικι και κα πρζπει να δοκεί ςτα 

πλαίςια τθσ κοινισ Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ πολιτικισ. 

Η εγχϊρια χρθματιςτθριακι αγορά αντανακλά αυτζσ τισ δυςοίωνεσ προοπτικζσ ςε επίπεδο αποτιμιςεων/κεφαλαιοποιιςεων 

αλλά και ςυναλλαγϊν. Συγκεκριμζνα, ο τραπεηικόσ κλάδοσ, κινθτιριοσ μοχλόσ τθσ αγοράσ, δεν καταφζρνει να διαφφγει του 

κινδφνου των εντεινόμενων επιςφαλειϊν και οι εργαςίεσ των κυγατρικϊν, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, 

αν και ςθμαντικζσ δεν αποδεικνφονται ικανζσ να ςτθρίξουν καταλυτικά τθν λειτουργικι κερδοφορία και τισ αυξανόμενεσ 

προβλζψεισ. Η προαναφερκείςα πολιτικι απόφαςθ τθσ ευρωηϊνθσ κα αποτελζςει και το ςθμείο καμπισ για το μζλλον των 

Ελλθνικϊν Τραπεηϊν αφοφ κα κακορίςει το φψοσ των επιςφαλειϊν τουσ αλλά και των ηθμιϊν και τθσ αξίασ του 

χαρτοφυλακίου ομολόγων τουσ. Σε δεφτερο επίπεδο, θ κεφαλαιακι διάρκρωςθ και θ ικανότθτα απεγκλωβιςμοφ τουσ από το 

υψθλό κόςτοσ των προνομιοφχων μετοχϊν του κράτουσ, κα κρίνουν και τθν κερδοφορία για τουσ μετόχουσ τουσ. 

Στουσ λοιποφσ τομείσ, θ πορεία των εργαςιϊν δικαιϊνει τισ εξωςτρεφείσ επιχειριςεισ και ιδίωσ αυτζσ με τθν χαμθλότερθ 

μόχλευςθ όπωσ τισ ξεχωρίςαμε ςτισ αρχζσ του 2010. Δεδομζνθσ τθσ επιβράδυνςθσ τθσ οικονομίασ και των υψθλϊν φόρων και 

ζκτακτων ειςφορϊν που κα ιςχφςουν και για το ερχόμενο ζτοσ, θ παρατθρθκείςα κόπωςθ ςτθν κερδοφορία πρζπει να 

κεωρείται δεδομζνθ και για το 2011. Μια κετικι διευκζτθςθ των μακροοικονομικϊν δυςκολιϊν τθσ χϊρασ μασ, κα μποροφςε 

να λειτουργιςει ενιςχυτικά των προςδοκιϊν και άρα των αποτιμιςεων. 

Το περαςμζνο διάςτθμα τθριςαμε αυξθμζνθ ρευςτότθτα και επιλεκτικι ςτάςθ ζναντι των μετοχϊν. Η επιβεβαίωςθ των 

προςδοκιϊν μασ για τισ βαςικζσ επενδυτικζσ επιλογζσ μασ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Τιτάν, Μζτκα κακϊσ και θ προςκικθ των μετοχϊν τθσ 

Εκνικισ Τράπεηασ και των δφο διυλιςτθρίων ςτισ επιλογζσ μασ αυτζσ, οδθγοφν ςτο προτιμθτζο χαρτοφυλάκιο για τθν Ελλθνικι 

αγορά για το 2011. Πιςτεφουμε πωσ τα τρζχοντα επίπεδα δεικτϊν είναι τόςο χαμθλά και οι αποτιμιςεισ τόςο πιεςμζνεσ που 

τα περικϊρια κινδφνου και ηθμιϊν ςτο χαρτοφυλάκιο αν και υπαρκτά ζχουν πλζον ςε μεγάλο βακμό ελαχιςτοποιθκεί. 
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