
Παρά τις μακροοικονομικές αντιξοότητες και τις
γεωπολιτικές εντάσεις, το 2019 έκλεισε με
υψηλές αποδόσεις. Ο τόνος ουσιαστικά δόθηκε
από την αλλαγή πολιτικής των Κεντρικών
Τραπεζών. Χαμηλά επιτόκια, που μάλλον θα
μείνουν για καιρό και απουσία πληθωριστικών
πιέσεων, συνέβαλαν στη θετική στάση των
επενδυτών. Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται
για το 2020, χρονιά εκλογών για τις Η.Π.Α.,
είτε στο πολιτικό πεδίο των κυριότερων
οικονομιών, είτε στο εταιρικό πεδίο, όπου οι νέοι
τεχνολογικοί ορίζοντες θα επηρεάσουν
αναμφίβολα την πορεία των αγορών από εδώ και
στο εξής.
Θετικό ήταν το τελευταίο τρίμηνο του έτους για
όλες σχεδόν τις κύριες διεθνείς μετοχικές αγορές.
Καλύτερες όλων, αυτές της Ασίας (+11,4%) και
των Αναδυόμενων οικονομιών (+9,3%). Για
ολόκληρο το 2019 όμως ξεχώρισε αυτή των
Η.Π.Α. (+29,1%) και κυρίως οι μετοχές μεγάλης
κεφαλαιοποίησης. Τα ομόλογα από την άλλη
πλευρά για το τρίμηνο υποχώρησαν, με εξαίρεση
αυτά των αναδυόμενων αγορών. Εντούτοις,
έκλεισαν τη χρονιά με σημαντικά κέρδη, ιδιαίτερα
αυτά με μακρινή διάρκεια λήξης. Στα κυριότερα
εμπορεύματα, το πετρέλαιο (+34,5% από την
αρχή του χρόνου) και ο χρυσός (+18,3% από την
αρχή του χρόνου) έκλεισαν με θετικό τόνο, ενώ
τέλος το δολάριο υποχώρησε το τελευταίο
διάστημα έναντι του ευρώ στο 1,1214.
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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. 1/2
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Δ' τρίμηνο 
2019

2019

MSCI World USD 8,6 24,0

Η.Π.Α. USD 8,6 29,1

ΚΑΝΑΔΑΣ CAD 2,2 18,2

ΕΥΡΩΠΗ EUR 5,4 22,2

ΙΑΠΩΝΙΑ JPY 8,1 16,0

ΑΣΙΑ USD 11,4 15,4

ΑΝΑΔ. ΑΓΟΡΕΣ USD 9,3 12,3

ΕΛΛΑΔΑ EUR 5,6 49,5

Οι Η.Π.Α. εισέρχονται σε προεκλογική περίοδο η
οποία αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα
τις διεθνείς αγορές. Τρία στάδια θα είναι κρίσιμα
και αφορούν στο πρόσωπο που θα τεθεί
αντιμέτωπο με τον Πρόεδρο κ. Τραμπ, στην
οξύτητα της προεκλογικής περιόδου και κατόπιν
στο αποτέλεσμα των αμφίρροπων κατά τις
προβλέψεις εκλογών. Η FED δεν αναμένεται να
είναι ιδιαίτερα δραστήρια κατά παράδοση, το
σχετικό διάστημα, καθώς έχει ήδη λειτουργήσει
ευεργετικά για το 2019. Τα σενάρια για ύφεση και
πληθωρισμό θα γίνουν εντονότερα, οπότε
αναμενόμενα θα υπάρξει αυξημένη
μεταβλητότητα. Οι σχέσεις με την Κίνα είναι
κρίσιμες, όπως και οι εξελίξεις στον τεχνολογικό
κλάδο και αυτόν της υγείας όπου πλανάται η
πιθανότητα επιβολής περαιτέρω κανονιστικών
πλαισίων.
Στην Ευρώπη, το σημαντικότερο για την ώρα
γεγονός αφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη
συμφωνία που θα επέλθει εντός του έτους με
την Ε.Ε. Οι επενδυτές αρχικά έχουν τοποθετηθεί
θετικά στις νέες συνθήκες. Κατά τα λοιπά, οι
κυβερνητικοί συνασπισμοί σε Γερμανία, Ιταλία
και Ισπανία αναμένεται πάλι να δοκιμαστούν.
Κλειδί για την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών
είναι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, καθώς τα
αρνητικά επιτόκια έχουν αφοπλίσει τις τράπεζες
και οι μεταρρυθμίσεις πραγματοποιούνται με
αργούς ρυθμούς. Όπλο βραχυπρόθεσμα, είναι οι
αποτιμήσεις των μετοχών στη γηραιά ήπειρο,
όπου είναι οι ελκυστικότερες των ανεπτυγμένων
αγορών.

Πηγή: Bloomberg, MSCI
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Καταλύτες για τη χρηματιστηριακή αγορά,
εφόσον το διεθνές περιβάλλον παραμένει
υποστηρικτικό, αποτελούν η επιτάχυνση του
ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και των
ιδιωτικοποιήσεων, η πιστοληπτική αναβάθμιση
της χώρας, η διαδικασία εξυγίανσης των
τραπεζικών δανείων, καθώς και η συνέχιση των
μεταρρυθμίσεων.

Στον υπόλοιπο κόσμο παρακολουθούμε με
προσοχή τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο Χονγκ
Κονγκ εν μέσω της συμφωνίας μεταξύ Η.Π.Α. και
Κίνας οι διαδηλώσεις παραμένουν με αμείωτη
ένταση. Στη Χιλή συμβαίνει το ίδιο, όπως και στην
Μέση Ανατολή και προσφάτως στην Λιβύη. Από
την άλλη πλευρά, οι εξελίξεις σε τομείς όπως το
5G, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας που απαιτεί
η κλιματική αλλαγή, καθώς και τα άλματα στη
χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε
τομείς όπως η υγεία, είναι δεδομένο πως θα
δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους επενδυτές.

Καλή χρονιά !

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

Δ’ τρίμηνο
2019

Στην Ελλάδα η οικονομία συνέχισε την
αναπτυξιακή της πορεία, καθώς σύμφωνα με
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το ΑΕΠ
αυξήθηκε κατά 2,3% το γ’ τρίμηνο του 2019,
έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2018
(εποχικά διορθωμένα στοιχεία, σε όρους όγκου).
Παράλληλα, οι αποδόσεις των ελληνικών 10-ετών
ομολόγων συνέχισαν την υποχώρησή τους έως
το επίπεδο του 1,16%, σημειώνοντας ιστορικό
χαμηλό και υπερ-αποδίδοντας των υπολοίπων
ευρωπαϊκών ομολόγων. Το Χρηματιστήριο
Αθηνών, μετά από τη συσσώρευση γύρω από τις
850 μονάδες κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο, καθώς επηρεαζόταν κυρίως από
αβεβαιότητες που προέρχονταν από το
εξωτερικό περιβάλλον, επανήλθε σε επίπεδα
υψηλότερα των 900 μονάδων στο τέλος
Δεκεμβρίου.

Σε αυτό συνέβαλε η νομοθέτηση του σχεδίου για
τη μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών
(σχέδιο Ηρακλής), οι επιτυχημένες εκδόσεις των
ομολόγων των Μυτιληναίου και Ελλάκτωρ, αλλά
και η ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών στις
αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποίησαν η
Lamda Development, ύψους €650 εκατ. με στόχο
την υλοποίηση του έργου της στο Ελληνικό και η
ΒRIQ, ύψους €50 εκατ. για επενδύσεις στον τομέα
ακινήτων. Η αύξηση της Lamda Development
αποτελεί τη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου μη τραπεζικού ιδρύματος, που έχει
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα την τελευταία
δεκαετία.
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