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H διεθνής οικονομία παραμένει σαφέστατα εγκλωβισμένη στη δίνη των μακροοικονομικών δυσχεριών
και της αμφισβήτησης ως προς τη συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης των προηγούμενων ετών. Το
πρόβλημα του πληθωρισμού, που πρώτοι εμείς επισημάναμε, μεγαλώνει και δυσχερένει ολοένα και
περισσότερο την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη και στις Η.Π.Α. Πρόκειται για
πληθωρισμό κόστους –αυξανόμενες τιμές των πρώτων υλών αλλά και των εισαγωγών από τις τρίτες
χώρες –που δύσκολα αντιμετωπίζεται και σε συνδιασμό με τις μεγάλες ζημιές που προκάλεσε η
γνωστή ιστορία των δανείων χαμηλής εξασφάλισης και των παρεπόμενων προΐόντων τους,
ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ένα εκρηκτικό μίγμα οικονομικής επιβράδυνσης και υψηλών τιμών.
Πιστεύουμε πως η αποκλιμάκωση των τιμών κυρίως του πετρελαίου αλλά και των λοιπών
εμπορευμάτων είναι το κλειδί για την αποφυγή συνθηκών τύπου δεκαετίας 1970. Αυτή μπορεί να
επιτευχθεί με μια καλύτερη σχέση ισοτιμίας ευρώ-δολλαρίου (η αφορμή ίσως δοθεί από το εκλογικό
αποτέλεσμα στις Η.Π.Α.) αλλά και ως αποτέλεσμα του μετριασμού της αυξημένης ζήτησης με την
ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Να μην λησμονούμε πως ο καλπασμός των
τιμών αυτών οφείλεται και σε κερδοσκοπική μανία, η οποία κάποτε θα υποχωρήσει.
Στις χρηματιστηριακές αγορές, το σκληρό πρώτο τρίμηνο ‘της προσγείωσης’, διαδέχθηκε ένα εξίσου
δύσκολο, αυτό ‘της αμφιβολίας’. Είναι σαφές πως και η έκταση της διόρθωσης δεν θα μπορούσε να
είχε προβλεφθεί αλλά και πως είναι αδύνατο να υπολογισθεί το ολικό μέγεθος των ζημιών στο
τραπεζικό σύστημα. Εκεί βρίσκεται και η αμφιβολία για την ποιότητα των αποτελεσμάτων των
τραπεζικών ομίλων. Η περαιτέρω επιδείνωση τους θα δημιουργούσε αλυσιδωτές παρενέργειες στο
σύνολο των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών που αναπτύσονται με δανειακά κεφάλαια ή
δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους με έντονο ανταγωνισμό και ανάπτυξη. Αν προστεθεί στα
παραπάνω και η διάθεση των κεντρικών τραπεζών να αυξήσουν τα βασικά επιτόκια –συνέπεια των
πληθωριστικών πιέσεων- τότε το σύνολο της κερδοφορίας τίθεται εν αμφιβόλω. Με την κατανάλωση
να έχει υποστεί καθίζιση, η περαιτέρω απόσυρση της διαθέσιμης ρευστότητας θα μπορούσε να
επεκταθεί και στις επενδύσεις για νέα προίόντα και τεχνολιγίες και άρα να απειλήσει και τη
βιωσιμότητα του συστήματος στο σύνολό του.
Υπάρχουν παράγοντες αισιοδοξίας,; Σαφώς. Το γεγονός πως μεγάλη μερίδα μετοχών αξιόλογων
εταιρειών διαπραγματεύεται κάτω από την λογιστική τους αξία, αλλά και οι πολλαπλασιαστές κερδών
κυμαίνονται στα όρια των 10 και 11 φορές τα κέρδη, δίνουν στον μακροπρόθεσμο επενδυτή μια
λογική σχέση κινδύνου-απόδοσης. Έχοντας έγκαιρα τονίσει πως η φετινή χρονιά απαιτεί συντηριτικό
χαρτοφυλάκιο, η έκθεση σε μετοχές ‘αξίας’ όπως οι προαναφερθήσες, εξασφαλίζει ένα ανεκτό
ασφάλιστρο κινδύνου. Θα πρέπει να τονίσω πως η πλειονότητα των μετοχών βρίσκεται στην κατοχή
των βασικών επενδυτών τους αλλά και θεσμικών επενδυτών, άρα το λεγόμενο ‘έξυπνο χρήμα’
επενδύει στις εν λόγω επιχειρήσεις. Οι αγορές αναμένουν ένα νέο ‘new deal’ που θα απεγγλωβίσει
τους χρηματοοικονομικούς ομίλους από τα δικά τους λάθη και θα επιτρέψει στην ρευστότητα να
επιστρέψει στις αγορές.
Το Ελληνικό χρηματιστήριο έχει υποχωρήσει περισσότερο από τα υπόλοιπα ώριμα χρηματιστήρια. Η
δική μας αγορά έχει υποστεί τις συνέπειες τις διεθνοποίησης της αλλά και της μεγάλης βαρύτητας του
κλάδου των τραπεζών στην συνολική κερδοφορία –κεφαλαιοποίηση της. Το πρώτο τρίμηνο έδειξε
μικτά στοιχεία για την πορεία των αποτελεσμάτων τόσο του νευραλγικού κλάδου των τραπεζών όσο
και των υπολοίπων εταιρειών που καλούνται τώρα να σηκώσουν το βάρος των αποτιμίσεων. Στο θέμα
αυτό, αποτελεί στοίχημα αν η οικονομική επιβράδυνση που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο,
πλήξει σε τέτοιο βαθμό τις οικονομίες της Ανατολικής Ευρώπης (που αποτελούν και το βασικό πεδίο
ανάπτυξης των Ελληνικών επιχειρήσεων) ώστε να δούμε μια σοβαρή επιβράδυνση στην εταιρική
κερδοφορία. Ώσπου να διαφανούν τα στοιχεία για την κατεύθυνση των εταιρικών κερδών, το εγχώριο
χρηματιστήριο θα βρίσκεται σε κατάσταση ταλαιπωρίας και αναμονής.

Ούτως ή άλλως οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές έχουν μικρή συμμετοχή στα δρώμενα. Αυτό είναι και το
μόνο παρήγορο σ’αυτήν την συγκυρία: όσοι επενδυτές ασχολούνται με τις Ελληνικές μετοχές είναι
σαφώς μακροπρόθεσμοι και, κυρίως, συνειδητοποιημένοι. Υπάρχει μια καλή ‘μαγιά’ ιδιωτών
επενδυτών που γνωρίζουν τις δυσκολίες των αγορών και έχουν τη διάθεση να στηρίξουν επιχειρήσεις
και κλάδους. Αρκεί να μην τους απογοητεύουν φαινόμενα αδιαφάνειας ή κατάχρησης της αγοράς αλλά
και πρόσθετα βάρη ή κόστη. Για παράδειγμα, η διαφαινόμενη κατάργηση του φόρου επί των
πωλήσεων, δέον θα ήταν να μην συνοδευτεί από την επιβολή άλλου είδους φόρου, ούτως ώστε να
δωθεί ένα ακόμα κίνητρο στους ιδιώτες για αποταμίευση και επενδύσεις σε εγχώριες επιχειρήσεις.
Στην κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε και μια καλύτερη λειτουργία της αγοράς των κρατικών Ιούνιος
τίτλων2008
σταθερού εισοδήματος ώστε να δίνεται σε όλους όσοι το επιθυμούν η δυνατότητα επένδυσης σε
αυτούς.
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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.
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επενδυτές.
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