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Ανασκόπηση 

Οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές βίωσαν ένα από τα 

καλύτερα τρίμηνα στην ιστορία, καθώς οι κυριότεροι 

δείκτες κινήθηκαν έντονα ανοδικά κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου τριμήνου του τρέχοντος έτους με τον MSCI World 

να σημειώνει άνοδο 13,63%, τον S&P 500 11,69% και τον 

MSCI Europe 10,49%. Την εκρηκτική αυτή άνοδο 

πυροδότησαν τόσο οι θετικές εξελίξεις για τα εμβόλια όσο 

και η ολοκλήρωση των εκλογών στις ΗΠΑ με νίκη των 

Δημοκρατικών. 

  

Από το μέτωπο των εμβολίων, οι Pfizer, Moderna και Astra 

Zeneca/Oxford ανακοίνωσαν ότι τα εμβόλιά τους 

ολοκλήρωσαν όλα τα στάδια ελέγχων με επιτυχία, πήραν τις 

απαραίτητες τελικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες υγειονομικές 

αρχές και ξεκίνησαν την παραγωγή και διανομή τους.  

 

Η εκλογή του Τζο Μπάιντεν στη θέση του προέδρου των 

Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε τέλος στην αβεβαιότητα, 

δημιούργησε αισιοδοξία ότι οι συνθήκες στο παγκόσμιο 

εμπόριο θα ομαλοποιηθούν με την άρση της επιβολής 

δασμών, καθώς και ότι το πακέτο παροχής βοήθειας που θα 

δοθεί σε πολίτες και επιχειρήσεις θα είναι μεγαλύτερο από 

αυτό που θα προσέφεραν οι Ρεπουμπλικάνοι. Το γεγονός δε 

ότι οι Δημοκρατικοί επανέκτησαν τον έλεγχο της Γερουσίας 

ανοίγει το δρόμο για την απρόσκοπτη προώθηση της 

νομοθετικής ατζέντας του νέου Προέδρου, εξέλιξη που οι 

αγορές αποτίμησαν ως θετική.  

Η παγκόσμια ανάκαμψη συνεχίζεται 

Στις Η.Π.Α. η οικονομική ανάκαμψη βρίσκεται σε πλήρη 

εξέλιξη, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις ανακοινώσεις των 

εταιρικών αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου, τα οποία στην 

πλειοψηφία τους ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών 

τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας, όσο και αύξησης των 

πωλήσεων. Πάντως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι ενώ η 

ανεργία εξακολουθεί να μειώνεται με εντυπωσιακούς 

ρυθμούς, παραμένει σημαντικά υψηλότερη από τα προ της 

πανδημίας επίπεδα. Από τα 22 εκατομμύρια θέσεις εργασίας 

που χάθηκαν κατά τους δύο πρώτους μήνες της κρίσης, 

έχουν ανακτηθεί 12,3 εκατομμύρια (πηγή: JP Morgan Asset 

Management).  

  

Στην Ευρώπη, υπήρξε μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων 

COVID-19 στις περισσότερες χώρες, το οποίο είχε ως 

αποτέλεσμα την επιβολή περιοριστικών μέτρων που έπληξαν 

εκ νέου την οικονομική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα ο κλάδος 

των υπηρεσιών απορρόφησε μεγάλο μέρος της πίεσης που 

δημιουργήθηκε. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι οι 

ευρωπαϊκοί μετοχικοί δείκτες σημείωσαν σημαντική 

υποαπόδοση συγκριτικά με αυτούς των άλλων ανεπτυγμένων 

οικονομιών. Έτσι, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση 

κερδών και κερδοφορίας ανά μετοχή (EPS growth), οι 

προοπτικές της Ευρώπης για το 2021 φαίνονται ευοίωνες.  

  

Η Κίνα έχει καταφέρει να ελέγξει πολύ αποτελεσματικά την 

εξάπλωση του ιού, γεγονός το οποίο βοήθησε σημαντικά 

στην γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας της. Οι δείκτες τιμών 

καταναλωτή τόσο του βιομηχανικού όσο και του μη 

βιομηχανικού τομέα, κατάφεραν να εκπλήξουν ευχάριστα 

τους αναλυτές. Μάλιστα με το παγκόσμιο εμπόριο να 

βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης, η αύξηση του ΑΕΠ της 

αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω το 2021. 

 

Α΄ τρίμηνο 

2020 

Β΄ τρίμηνο 

2020 

Γ΄ τρίμηνο 

2020 

Η.Π.Α. -1,3 -9,0 7,5 

Ε.Ε. -3,3 -11,3 11,5 

ΙΑΠΩΝΙΑ -0,5 -8,3 5,3 

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ -3,0 -18,8 16,0 

ΚΙΝΑ -10,0 11,7 2,7 

ΙΝΔΙΑ 0,7 -25,2 21,9 

ΑΕΠ ετήσια μεταβολή (%) 

 

Πηγή: OECD 2020 

Ο Νοέμβριος ως σημείο καμπής 

Στην Ελλάδα, το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με 

σημαντικά κέρδη 29,40% το δ΄ τρίμηνο του 2020 

περιορίζοντας τις απώλειές του από την αρχή του έτους σε 

11,75%   Tο τελευταίο δίμηνο του έτους και παρά το δεύτερο 

lockdown, ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε σημαντική άνοδο, 

αντλώντας δύναμη κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο. 

Σημαντικά γεγονότα αποτέλεσαν η αναβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας από 

την Moody’s καθώς και η περαιτέρω μείωση των επιτοκίων 

των 10ετών ομολόγων σε επίπεδα κοντά στο 0.6%, το οποίο 

συμβάλει στη σοβαρή εξοικονόμηση του κόστους δανεισμού 

της χώρας. Επιπλέον, τόσο η υποστηρικτική δημοσιονομική 

πολιτική από την ΕΚΤ όσο και  τα κεφάλαια που θα 

εισρεύσουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, 

αναμένεται να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην πορεία 

ανόρθωσης της οικονομίας. 

 Στην Ελλάδα 

Τα ελπιδοφόρα νέα από τα δύο παραπάνω μέτωπα 

οδήγησαν το Νοέμβριο τις παγκόσμιες αγορές στην 

υψηλότερη μηνιαία άνοδο στην ιστορία. Ενδεικτικά, ο δείκτης 

MSCI World σημείωσε απόδοση 12,83%, ο S&P 500 

10,95% και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 

πρόσφερε απόδοση 18,29%.  Όμως και οι υπόλοιπες 

αγορές ακολούθησαν, με τους δείκτες MSCI Europe και 

Topix να καταγράφουν άνοδο 13,82% και 11,12% 

αντίστοιχα. Εκρηκτική άνοδο εμφάνισε το Χρηματιστήριο 

Αθηνών  με το Γενικό Δείκτη να ίπταται στο 29,40%. Έτσι, ο 

Νοέμβριος αποτέλεσε σημείο μεταστροφής στην ψυχολογία 

των επενδυτών, οι οποίοι πλέον προσδοκούν τη σταδιακή 

επιστροφή στην κανονικότητα.  



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 

Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά| Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 882401000| Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014| τηλ.: 210 6289100, 2106289300| email: info@alphatrust.gr 

www.alphatrust.gr         @alphatrust       @alphatrust _      @alphatrust   

2/2 

Πηγή:  Bloomberg 
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Οι αποδόσεις του δ΄ τριμήνου και του τρέχοντος έτους 

Τα σημάδια είναι ευοίωνα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προβληματισμοί 
 
Επίσης προβληματισμό προκαλεί η επιλογή της πολιτικής 

που θα ακολουθήσουν μελλοντικά οι Κεντρικές Τράπεζες 

ως προς τη σταδιακή και λελογισμένη απόσυρση της 

υπερβάλλουσας ρευστότητας.  

  

Τα χαρτοφυλάκια πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις 

ειδικές συνθήκες που διέπουν την παγκόσμια οικονομία, 

ενώ η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση είναι 

εξέχουσας σημασίας.  

Η αισιοδοξία για την επανεκκίνηση της παγκόσμιας 

οικονομίας και την επιστροφή της οικονομικής 

δραστηριότητας στα προ πανδημίας επίπεδα, είναι διάχυτη. 

Ωστόσο παραμένουν ακόμα αρκετές αβεβαιότητες, όπως για 

παράδειγμα πως θα εξελιχθεί η πορεία των εμβολιασμών σε 

παγκόσμιο επίπεδο, πότε χρονικά θα είναι δυνατό να 

επιτευχθεί ανοσία του πληθυσμού και για πόσο χρονικό 

διάστημα.  

 

Διατήρηση των επιτοκίων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, νομίσματα & χρυσός 
 
Το ευρώ κινήθηκε έντονα ανοδικά σε σχέση με το δολάριο, 

αποτυπώνοντας τις θετικές προοπτικές ανάκαμψης της 

ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία αναμένεται να στηριχθεί 

σημαντικά από τα κεφάλαια που θα διαθέσει το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ανάπτυξης σε τομείς όπως η πράσινη ανάπτυξη και 

ο ψηφιακός μετασχηματισμός.  

  

Η τιμή του χρυσού δε σημείωσε αξιοσημείωτη μεταβολή σε 

ένα περιβάλλον με διάθεση για ανάληψη ρίσκου.  

  

  

 

Οι Κεντρικές Τράπεζες διατήρησαν το κόστος χρήματος σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα, επιτρέποντας στις κυβερνήσεις να 

προσφέρουν την απαιτούμενη βοήθεια στήριξης σε 

καταναλωτές και επιχειρήσεις. Η εξαιρετικά υποστηρικτική 

νομισματική και δημοσιονομική πολιτική οδήγησαν τις τιμές 

των κρατικών ομολόγων της Γερμανίας υψηλότερα, με το  

10-ετές ομόλογο να δίνει αρνητική απόδοση 0,57%. 

Αντίθετα, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου οδήγησε σε αύξηση 

τις αποδόσεις των 10-ετών κρατικών ομολόγων των Η.Π.Α. 

στο επίπεδο του 0,94 % (στοιχεία 31/12/2020).  
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Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά!!! 

  

mailto:info@alphatrust.gr
https://www.facebook.com/AlphaTrust.gr/
https://twitter.com/alphatrust_
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