
Επενδυτική Ενημέρωση  

Το παρόν έντυπο αφορά στην ενημέρωσή σας σχετικά με τις συνθήκες και τις εξελίξεις των αγορών.  

Γ’ τρίμηνο 
2020 

1/2 

Ανασκόπηση 

Τα διεθνή χρηματιστήρια κινήθηκαν έντονα ανοδικά από 

τα χαμηλά του Μαρτίου, στον απόηχο των προσδοκιών 

για ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας έπειτα 

από τη σταδιακή επανεκκίνηση των οικονομιών.  

Οι κυριότερες Κεντρικές Τράπεζες επιβεβαίωσαν την 

πρόθεσή τους να στηρίξουν την παγκόσμια οικονομία 

διατηρώντας χαμηλά τα επιτόκια επί μακρόν και 

υιοθετώντας  μια σειρά από πολιτικές παροχής 

ρευστότητας.  

Η αβεβαιότητα ωστόσο παραμένει, καθώς βρίσκεται σε 

εξέλιξη το δεύτερο κύμα της πανδημίας ανά την υφήλιο. 

Οι επικείμενες εκλογές στις Η.Π.Α. αποτελούν έναν 

επιπρόσθετο παράγοντα αβεβαιότητας. 

Η άνοδος των τιμών των μετοχών και η παράλληλη 

μείωση της κερδοφορίας των εταιρειών έχει οδηγήσει 

τους μετοχικούς τίτλους σε απαιτητικές αποτιμήσεις, σε 

ορισμένες περιπτώσεις υψηλότερες του ιστορικού μέσου 

όρου.   

Μετοχικές αποδόσεις 

Σε εξέλιξη η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη 

Με έκθεσή που δημοσίευσε στα μέσα Σεπτεμβρίου ο 

ΟΟΣΑ για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, 

προβλέπει τελικά μικρότερη ύφεση για το 2020 αλλά και 

ελαφρά χαμηλότερη ανάπτυξη για το 2021.                 

Πιο συγκεκριμένα, εκτιμά ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα 

μειωθεί φέτος κατά 4,5% και θα αυξηθεί κατά 5% το 

επόμενο έτος, έναντι μείωσης κατά 6% και αύξησης κατά 

5,2% που προέβλεπε τον Ιούνιο.  

Για την οικονομία των Η.Π.Α., έχει αναθεωρήσει 

σημαντικά την πρόβλεψή του για την ύφεση το 2020, η 

οποία θεωρεί ότι τελικά θα ανέλθει σε 3,8% αντί 7,3% 

και εκτιμά ότι η ανάπτυξη το 2021 θα αγγίξει το 4%.    

Για την Ευρωζώνη, προβλέπει μικρότερη ύφεση για 

φέτος (7,9% αντί 9,1%), αλλά και χαμηλότερο ρυθμό 

ανάπτυξης για το επόμενο έτος (5,1% αντί 6,5%).    

Οι μετοχικές αποδόσεις των Η.Π.Α. εμφάνισαν την 

υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση των τελευταίων είκοσι 

ετών, με τον κλάδο της τεχνολογίας να πρωταγωνιστεί.  

Πιο συγκεκριμένα, οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq 

κατέγραψαν άνοδο 8,47% και 11,02% αντίστοιχα το      

γ΄τρίμηνο του 2020. Από την αρχή του έτους,                 

οι αποδόσεις τους ανέρχονται σε 4,09% και 24,46%, 

έχοντας απορροφήσει τις σημαντικές απώλειες που 

εμφάνισαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.   

Παράλληλα, η ανεργία στις Η.Π.Α. κινήθηκε πτωτικά τον 

Αύγουστο για τέταρτο συνεχόμενο μήνα φθάνοντας στο 

8,4% από το 14,7% που βρίσκονταν τον Απρίλιο, 

εξακολουθώντας ωστόσο να είναι υψηλότερη του μέσου 

όρου της τελευταίας εικοσαετίας. 

Ο δείκτης XETRA DAX της Γερμανίας, που αποτελεί τη 

μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, σημείωσε          

το γ΄τρίμηνο άνοδο 3,65% μειώνοντας τις απώλειες    

από την αρχή του έτους σε -3,69%.                               

Ωστόσο, ο δείκτης MSCI Europe εμφάνισε μικρή 

αρνητική απόδοση -0,32% το γ΄ τρίμηνο και -14,36% 

από την αρχή του έτους.  

 

 Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η εκφρασμένη πρόθεση 

της Κεντρικής Τράπεζας των Η.Π.Α. (FED) να επιτρέψει 

στον πληθωρισμό να υπερβεί για κάποιο χρονικό 

διάστημα το όριο του 2%, αποσκοπώντας στην επίτευξη  

μέσου πληθωρισμού της τάξης του 2% 

μακροχρονίως. Αυτή η στροφή στη στάση της FED 

σηματοδοτεί τη διατήρηση των επιτοκίων σε χαμηλά 

επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, στοχεύοντας στην 

τόνωση της ανάπτυξης.  

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) 

διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια και δήλωσε ότι θα τα 

διατηρήσει χαμηλά έως ότου η ευρωπαϊκή οικονομία 

παρουσιάσει σαφή σημάδια ανάκαμψης.  

Το χρηματιστήριο Αθηνών σημείωσε απώλειες της 

τάξεως του -2,21% κατά το γ’ τρίμηνο του 2020, 

κινούμενο στο εύρος μεταξύ των 612 και 670 μονάδων. 

Από την αρχή του έτους, έχει καταγράψει απώλειες 

-31,8%, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα περισσότερα 

ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Εκτός από τις επιπτώσεις της 

πανδημίας, αρνητικό ρόλο έχουν διαδραματίσει και οι 

γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.          

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, το ΑΕΠ β’ τριμήνου 

συρρικνώθηκε κατά 14% σε τριμηνιαία βάση και κατά 

15,2% σε ετήσια.  

 Στην Ελλάδα 

2019 2020 2021 

Η.Π.Α. 2,2 -3,8 4,0 

Ε.Ε. 1,3 -7,9 5,1 

ΙΑΠΩΝΙΑ 0,7 -5,8 1,5 

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1,5 -10,1 7,6 

ΚΙΝΑ 6,1 1,8 8,0 

ΙΝΔΙΑ 4,2 -10,2 10,7 

ΑΕΠ ετήσια μεταβολή (%) 

 
Πηγή: OECD (2020), "OECD Economic Outlook, Interim Report September 2020" 

 
Σημ.Τα ποσοστά για τα έτη 2020 και 2021 αποτελούν προβλέψεις. 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρουσίαση αυτή αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές 

και δεν συνιστούν δεσµευτική ή ασφαλή πρόßλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο µέλλον. H παρούσα προορίζεται αποκλειστικά  και  μόνο  

για  εσάς,  και  δεν επιτρέπεται η µε οποιοδήποτε  τρόπο αναπαραγωγή  ή δηµοσίευσή της χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της ALPHA TRUST.  Οι  πληροφορίες  και  τα   

στοιχεία  της  παρούσας  έχουν  αντληθεί   από   αξιόπιστες  πηγές,  χωρίς  να  παρέχεται  καµία  εγγύηση  για  την  ακρίβεια  και  την  εγκυρότητά  τους, οι δε εκτιμήσεις  που  περιέχονται  

δεν  συνιστούν  καθ‘  οιονδήποτε  τρόπο  ανάλυση,  προτροπή  (ή  το  αντίθετο)  ή  επενδυτική  συμβουλή  για  πραγματοποίηση  συναλλαγών. Η ALPHA TRUST δε φέρει καμία ευθύνη 

για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου υπόκεινται 

σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις και η  απόδοση  των  επενδύσεων  είναι  πιθανόν  να  αποβεί  ζημιογόνος  ή  κερδοφόρος  και  συνεπώς  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  είναι  

εγγυημένη. 

ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 
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Οι αποδόσεις του γ΄ τριμήνου και του τρέχοντος έτους 

Οι αβεβαιότητες παραμένουν, απαιτείται εγρήγορση 
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Έναν ακόμα παράγοντα πιθανής ενίσχυσης της 

μεταβλητότητας αποτελεί η διενέργεια των προεδρικών 

εκλογών στις Η.Π.Α. την 3η Νοεμβρίου. Το γεγονός 

μάλιστα ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν και με επιστολική 

ψήφο σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 

χρειασθεί αρκετό χρονικό διάστημα για την έκβαση του 

τελικού αποτελέσματος.  

 

Φαίνεται λοιπόν, πως η αβεβαιότητα και η 

μεταβλητότητα θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα το 

προσεχές διάστημα. Η διαμόρφωση ενός ευρέως 

διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου που μπορεί να 

προσφέρει ανθεκτικότητα και προστασία, είναι ίσως 

σημαντικότερη από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν.   

 

Έπειτα από το σταδιακό άνοιγμα των οικονομιών, το 

δεύτερο κύμα  εξάπλωσης του COVID-19 βρίσκεται 

σε εξέλιξη ανά την υφήλιο.  

 

Στην Ευρώπη, σημαντική αύξηση των κρουσμάτων 

παρατηρείται στη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Πάντως το ποσοστό θνησιμότητας 

παραμένει αρκετά χαμηλό.  

 

Παρότι δεν αποτελεί το βασικό σενάριο, δε μπορεί να 

αποκλειστεί η πιθανότητα νέων lockdowns από τις 

κυβερνήσεις στην προσπάθεια να ελεγχθεί η 

περαιτέρω εξάπλωση των κρουσμάτων.     

  

 

Ομόλογα, νομίσματα & χρυσός 
 
Το ευρώ κινήθηκε ανοδικά σε σχέση με το δολάριο 

αντικατοπτρίζοντας την αισιοδοξία για την ανάκαμψη 

της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη συρρίκνωση της 

διαφοράς των επιτοκίων μεταξύ Η.Π.Α. και Ευρώπης.  

   

Άνοδο παρουσίασε η τιμή του χρυσού εξαιτίας των 

χαμηλών επιτοκίων, των προσδοκιών για αύξηση του 

πληθωρισμού και της αποδυνάμωσης του νομίσματος 

στο οποίο αποτιμάται (USD).  

  

 

Την ανοδική πορεία των μετοχών ακολούθησαν και τα 

ομόλογα, τόσο τα κρατικά όσο και τα εταιρικά 

πιστοληπτικής διαβάθμισης (investment grade). Σε 

ιστορικά χαμηλά βρίσκονται οι αποδόσεις των        

10-ετών κρατικών ομολόγων των Η.Π.Α. και της 

Γερμανίας με αποδόσεις της τάξης του 0,69% και      

-0,52% αντίστοιχα (στοιχεία 30/9/2020).  
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