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Όπως είχαμε επισημάνει τον Δεκέμβριο, οι αμφιβολία για την αντοχή του
οικονομικού γίγνεσθαι, μετά τα γνωστά προβλήματα των τελευταίων μηνών, θα
χαρακτηρίσει τις αγορές στην έναρξη της νέας χρονιάς. Πράγματι, οι πρώτες
εβδομάδες αποπνέουν έντονη νευρικότητα, δείγμα των αμφιβολιών για την αντοχή
των οικονομιών στην κρίση αλλά κυρίως του φόβου για το τέλος του ανοδικού
κύκλου των τελευταίων ετών.
Οι συνεχιζόμενες παρεμβάσεις από τις κεντρικές τράπεζες υπογραμμίζουν την
αποφασιστικότητα των αρχών για την αντιμετώπιση της κρίσης ακόμα και αν θέτουν
τις οικονομίες σε ιδιαίτερα ευαίσθητες ισορροπίες. Η παρουσία των ‘επενδυτών
εκτάκτου’ ανάγκης προσθέτει την απαραίτητη ρευστότητα στο σύστημα και
φανερώνει πως υπάρχει κρυμμένη ρευστότητα, έτοιμη να διαχυθεί όπου υπάρχουν
πραγματικές ευκαιρίες. Σε διεθνές επίπεδο, τα πρώτα δείγματα σε επίπεδο
αποτελεσμάτων των μεγάλων τραπεζών αναμένονται για να δώσουν το σήμα πως ο
έλεγχος έχει ανακτηθεί ενώ ο εκλογικός κύκλος στις Η.Π.Α. και η διεξαγωγή των
Ολυμπιακών Αγώνων στην Κίνα αποτελούν τους θετικούς καταλύτες για την
αναστροφή του κλίματος στις διεθνείς αγορές.
Σε επίπεδο επενδυτικής στρατηγικής, η αμυντική τακτική που έχουμε προτείνει
παραμένει επιβεβλημένη: Το χαρτοφυλάκιο με μετοχές αξίας (Χαμηλή μόχλευση –
φθηνή αποτίμηση και υψηλό μέρισμα) και η τήρηση αυξημένης ρευστότητας είναι
λύσεις αντοχής στις ιδιαίτερα απότομες μεταπτώσεις της ψυχολογίας. Διασφαλίζουν
την έκθεση του επενδυτή στην αγορά δίνοντας του ταυτοχρόνως την δυνατότητα να
εκμεταλλευτεί την συγκυρία με ψυχραιμία, μόλις η ισορροπία αποκατασταθεί. Τώρα
που τα επιτόκια φθίνουν, οι μερισματικές αποδόσεις, ιδιαίτερα υψηλές σε ορισμένες
περιπτώσεις μετοχών αξίας, προσφέρουν μια αξιοσημείωτη σχέση απόδοσης και
κινδύνου. Αναμένουμε λοιπόν και στην Ελληνική αγορά τα αντίστοιχα πρώτα
δείγματα για την κερδοφορία προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τις αισιόδοξες
εκτιμήσεις μας
Με την εγχώρια αγορά να διαθέτει πλέον αρκετές μετοχές σε ιδιαίτερα ελκυστική
αποτίμηση (Τράπεζες- Διυλιστήρια- Τυχερά Παιχνίδια), η λελογισμένη έκθεση σε
αυτές θα αποδώσει καρπούς τώρα που η τιμολόγησή τους έχει πληγεί ως απόρροια
των φόβων αλλά και της απόσυρσης των αγοραστών.
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