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Ανασκόπηση

Ανοδικά κινήθηκαν οι κυριότερες χρηματιστηριακές αγορές των 
ανεπτυγμένων οικονομιών του πλανήτη το α’ τρίμηνο του 2021, 
καθώς τα προγράμματα εμβολιασμών προχωρούν, σε κάποιες 
χώρες ταχύτερα και σε κάποιες με πιο αργούς ρυθμούς, 
δημιουργώντας ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η επιστροφή στην 
κανονικότητα είναι πλέον ορατή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(IMF) προχώρησε σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών του για την 
παγκόσμια ανάπτυξη το 2021 κατά σχεδόν μία ολόκληρη 
ποσοστιαία μονάδα. 
 
Παράλληλα, η ρευστότητα που υπάρχει στις αγορές όχι μόνο 
παραμένει ισχυρή, αλλά συνεχίζει να ενισχύεται με επιπρόσθετα 
μέτρα, κυρίως δημοσιονομικής φύσεως. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 
δείκτες S&P 500 και Dow Jones, που αποτελούν βαρόμετρο για τα 
διεθνή χρηματιστήρια, όχι μόνο έχουν ανακάμψει από τα χαμηλά 
του Μαρτίου 2020, αλλά πλέον βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά 
επίπεδα έχοντας σημειώσει απόδοση 5,77% και 7,76% 
αντίστοιχα, το α΄ τρίμηνο του 2021.

Η ρευστότητα εξακολουθεί να ενισχύεται

Προς την παραπάνω κατεύθυνση ενίσχυσης της οικονομίας των 
Η.Π.Α. αποβλέπει και το πακέτο στήριξης των 1,9 
τρισεκατομμυρίων δολαρίων που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο, 
το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από προβλέψεις όπως ενίσχυση 
των επιδομάτων ανεργίας, επέκταση των φοροαπαλλαγών, 
καταβολή επιδόματος βοήθειας, αλλά και παροχή 
χρηματοδότησης για την επέκταση του προγράμματος 
εμβολιασμών ανά την επικράτεια. Συγχρόνως προωθείται η 
ψήφιση ενός επιπρόσθετου πακέτου ύψους 2 τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση των 
υποδομών της χώρας. 

Οι Κεντρικές Τράπεζες παρακολουθούν τις εξελίξεις 
και καθησυχάζουν τις αγορές

Ο Jerome Powell, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας των Η.Π.Α. 
(FED), εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη 
βελτίωση των οικονομικών μεγεθών στις Η.Π.Α. και μάλιστα 
επεσήμανε ότι η ανάκαμψη της αμερικάνικης οικονομίας θα 
διαδραματίσει σημαντικό θετικό ρόλο και στην παγκόσμια 
ανάπτυξη λόγω της αυξημένης ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναθεώρησε επί το βέλτιον την εκτίμηση της 
FED για την ανάπτυξη του ΑΕΠ των Η.Π.Α. το 2021 από 4,2% σε 
6,5%. Επεσήμανε επίσης ότι η αναθέρμανση της οικονομίας 
μπορεί να οδηγήσει βραχυπρόθεσμα σε πληθωριστικές πιέσεις, 
όμως ο πληθωρισμός δε φαίνεται να αποτελεί απειλή επί του 
παρόντος, καθώς αναμένει να μην ξεπεράσει το όριο του 2%, 
κατά μέσο όρο, έως το 2023. Διαβεβαίωσε δε ότι θα διατηρήσει τα 
επιτόκια σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα τουλάχιστον έως το 2024, 
τονίζοντας ότι εξακολουθούν να μην έχουν ανακτηθεί περί τα 10 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας που χάθηκαν έπειτα από το 
ξέσπασμα της πανδημίας.

Το παρόν έντυπο αφορά στην ενημέρωση σας σχετικά με τις συνθήκες και τις εξελίξεις των αγορών.
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Α' Τρίμηνο Β' Τρίμηνο Γ' Τρίμηνο Δ' Τρίμηνο
2020 2020 2020 2020

Η.Π.Α. -1,3 -9,0 7,5 1,0

Ε.Ε. -3,3 -11,2 11,6 -0,5

ΙΑΠΩΝΙΑ -0,6 -8,3 5,3 2,8

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ -2,9 -19,0 16,1 1,0

ΚΙΝΑ -9,7 11,6 3,0 2,6

ΙΝΔΙΑ 1,1 -25,9 23,7 7,9

ΑΕΠ ετήσια μεταβολή (%)

Πηγή: Bloomberg

Στον αντίποδα, οι παραπάνω θετικές εξελίξεις, πυροδότησαν 
ανησυχία για την εμφάνιση πληθωρισμού νωρίτερα από ότι 
αναμένουν οι Κεντρικές Τράπεζες και οδήγησαν σε σημαντική 
άνοδο τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, ιδιαιτέρως των 
10-ετών ομολόγων των Η.Π.Α. Συγχρόνως, οδήγησαν 
παγκοσμίως τους επενδυτές σε μια στροφή από τις μετοχές 
ανάπτυξης (growth) στις μετοχές αξίας (value), με σημαντικά 
κεφάλαια να εγκαταλείπουν κυρίως τον κλάδο της τεχνολογίας και 
να τοποθετούνται στους κλάδους των τραπεζών και της 
ενέργειας.   
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Η παγκόσμια ανάπτυξη βρίσκεται σε εξέλιξη, 
αλλά είναι ασύμμετρη

Στην Ευρώπη η εικόνα διαφέρει αρκετά, καθώς υπάρχουν 
καθυστερήσεις στο πρόγραμμα εμβολιασμών και αρκετές χώρες 
(συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Γερμανίας) 
βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με το τρίτο κύμα της πανδημίας, 
αναγκαζόμενες να επιβάλλουν νέα μέτρα κλεισίματος των 
οικονομιών τους στην προσπάθεια να την αναχαιτίσουν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με εκτίμηση της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ECB), η οικονομία της ευρωζώνης θα 
συρρικνωθεί το α΄ τρίμηνο του 2021, ενώ συνολικά για το τρέχον 
έτος ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ θα αγγίξει το 4%. Η διαφορές 
αυτές μεταξύ Η.Π.Α. και ευρωζώνης αντικατοπτρίζονται στην 
συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD, με το δολάριο να έχει 
υποχωρήσει κατά 4,45% στο α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 

 
Θετικό το κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο

To Χρηματιστήριο Αθηνών εναρμονίστηκε με τις υπόλοιπες 
διεθνείς αγορές το α’ τρίμηνο του 2021, καθώς εμφάνισε 
κέρδη της τάξεως του 6,93%. Παρά την ισχυρή πτώση 
-7,36% που σημειώθηκε τον Ιανουάριο,  η συνέχεια υπήρξε 
έντονα ανοδική, καθώς το Φεβρουάριο και το Μάρτιο ο 
Γενικός Δείκτης σημείωσε κέρδη 5,73% και 9,2% 
αντίστοιχα, με παράλληλη αύξηση της συναλλακτικής 
δραστηριότητας. Στο θετικό επενδυτικό κλίμα συνέβαλαν 
παράγοντες όπως η διαφαινόμενη επανεκκίνηση της 
οικονομίας, η μικρότερη του αναμενομένου συρρίκνωση 
του ΑΕΠ του 2020  (-8,2% για το έτος), αλλά  και η εξέλιξη 
του προγράμματος εμβολιασμών. 

Η μεταβλητότητα των αγορών απαιτεί προσεκτικές 
κινήσεις

Βασικούς προβληματισμούς για τις αγορές αποτελούν 
παράγοντες όπως η πιθανή ενίσχυση του πληθωρισμού, οι 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων εμβολιασμού 
και η έλευση του τρίτου κύματος της πανδημίας, αλλά και 
γεωπολιτικοί παράγοντες όπως η διαφαινόμενη πρόθεση των 
Η.Π.Α. να τηρήσουν σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα και τη 
Ρωσία.  Η παγκόσμια ανάκαμψη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, 
όμως απαιτείται επαγρύπνηση και συνεχής παρακολούθηση των 
εξελίξεων σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο

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

Σε μικροοικονομικό επίπεδο, αποδεικνύεται βάσει των  ετήσιων 
αποτελεσμάτων του 2020 ότι αρκετές εισηγμένες εταιρείες 
εμφάνισαν εξαιρετικές αντοχές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 
κατάφεραν να αυξήσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη τους κατά την 
διάρκεια της δύσκολης αυτής χρονιάς. Παράλληλα,  αρκετές 
συνεχίζουν να προσφέρουν ικανοποιητικές μερισματικές 
αποδόσεις, σε ένα περιβάλλον μηδενικών επιτοκίων.

Η ελληνική οικονομία, παρά την ύφεση που εκτιμάται ότι θα την 
πλήξει και το α΄ τρίμηνο του 2021 λόγω της επιβεβλημένης 
παύσης της οικονομικής δραστηριότητας, αναμένεται ότι θα 
ωφεληθεί άμεσα από την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Πιο 
μακροπρόθεσμα, οι  πόροι που θα εισρεύσουν από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο  Ανάκαμψης, εκτιμάται ότι θα ενισχύσουνκατά 7% την 
οικονομία σε ορίζοντα εξαετίας, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο 
Ανασυγκρότησης που έχει εκπονήσει η ελληνική κυβέρνηση.

Οι αποδόσεις του α’ τριμήνου και του τρέχοντος έτους 
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