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Ο πληθωρισμός ρίχνει τη σκιά του στις αγορές

Η πανδημία που έπληξε την υφήλιο από το τέλος του 2019 
δημιούργησε πρωτόγνωρες συνθήκες για το παγκόσμιο εμπόριο 
και οδήγησε σε πρωτοφανή συρρίκνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας. Πλέον όμως οι συνθήκες βαίνουν βελτιούμενες, 
καθώς τα προγράμματα εμβολιασμών προχωρούν και οι 
οικονομίες ανά τον κόσμο σταδιακά επανεκκινούν. Είναι μάλιστα 
αξιοσημείωτο ότι οι ρυθμοί μεγέθυνσης, ακόμα και των πιο 
ανεπτυγμένων οικονομιών, είναι οι υψηλότεροι των τελευταίων 
ετών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οικονομία των 
Η.Π.Α. για την οποία η πρόβλεψη είναι ότι το 2021 θα αναπτυχθεί 
με ετήσιους ρυθμούς που αγγίζουν το 6,4% (πηγή: IMF).

Ενώ λοιπόν η αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία μειώνεται 
και η πορεία των κεφαλαιαγορών διεθνώς αποτυπώνει το κλίμα 
αισιοδοξίας που επικρατεί, ένας άλλος κίνδυνος έχει κάνει την 
εμφάνισή του στον ορίζοντα: η διαφαινόμενη αύξηση του 
πληθωρισμού. Η έννοια του πληθωρισμού αναφέρεται στη 
μεταβολή του επιπέδου των τιμών των αγαθών και των 
υπηρεσιών σε μια οικονομία. Όταν ο πληθωρισμός αυξάνει, η 
αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών μειώνεται. Όμως δυσμενείς 
είναι οι επιπτώσεις του πληθωρισμού και για τις επιχειρήσεις. 
Αρχικά γιατί η συνολική ζήτηση μειώνεται ως επακόλουθο της 
συρρίκνωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. 
Παράλληλα, καθώς οι Κεντρικές Τράπεζες παραδοσιακά 
αυξάνουν τα επιτόκια στην προσπάθειά τους να τιθασεύσουν τον 
πληθωρισμό, η εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών δανείων 
γίνεται δυσχερέστερη, το κόστος παραγωγής ανεβαίνει και τα 
περιθώρια κέρδους μειώνονται. 

αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να μιλήσει για την «τέλεια 
καταιγίδα», καθώς η ζήτηση αυξάνει με ταχείς ρυθμούς ενώ οι 
οικονομίες ξανανοίγουν, η αλυσίδα εφοδιασμού έχει υποστεί 
ρωγμές από την πανδημία, οι τιμές των α΄ υλών έχουν αυξηθεί, 
ενώ η παροχή φθηνού χρήματος από κυβερνήσεις και Κεντρικές 
Τράπεζες συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.

Ο φόβος του πληθωρισμού έχει προκαλέσει νευρικότητα στις 
διεθνείς αγορές και ανησυχία για τη μελλοντική πορεία τους. Οι 
Κεντρικές Τράπεζες που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο 
μέτωπο του πληθωρισμού διατείνονται ότι το βασικό σενάριο είναι 
πως η αύξησή του θα αποδειχθεί προσωρινή, αφού οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στο μεταβατικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται η 
παγκόσμια οικονομία. Στις Η.Π.Α., ο πληθωρισμός άγγιξε το 5,4% 
τον Ιούνιο από 5,0% τον Μάιο (πηγή: Bloomberg), η οποία 
αποτελεί τη μεγαλύτερη αύξηση την τελευταία δεκαετία. Πάντως ο 
Jerome Powell, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας των Η.Π.Α., 
δήλωσε ότι θεωρεί πρόσκαιρη την άνοδο του πληθωρισμού και 
ότι η FED δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση των 
επιτοκίων πριν το 2023, αφού πρωταρχικό στόχο αποτελεί η 
αποκατάσταση της πλήρους απασχόλησης στην οικονομία.

Στην Ευρώπη ο πληθωρισμός έχει επίσης ανοδική τάση, αλλά 
είναι πιο ελεγχόμενος, καθώς η ανεργία βρίσκεται υψηλότερα από 
ότι στις Η.Π.Α. αλλά και τα προγράμματα για τη στήριξη των 
οικονομιών των ευρωπαϊκών χωρών είναι πιο περιορισμένα 
συγκριτικά με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το συμπέρασμα 
είναι ότι ο διαφαινόμενος πληθωρισμός ρίχνει τη σκιά του πάνω 
από τις αγορές, όμως οι υπεύθυνοι για τη χάραξη της 
νομισματικής πολιτικής φαίνεται πως παρακολουθούν στενά 
πολλά διαφορετικά ποσοτικά μεγέθη που συνδέονται με την 
εκτίμηση της μελλοντικής πορείας του και είναι αποφασισμένοι να 
χρησιμοποιήσουν με σύνεση όλα τα εργαλεία που έχουν στη 
διάθεσή τους. Αυτό φαίνεται πως είναι αρκετό για να καθησυχάσει 
τις αγορές. 

Στο κομβικό σημείο που βρίσκονται οι αγορές, η επαγγελματική 
διαχείριση που προσφέρουν τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελεί 
παράγοντα εξέχουσας σημασίας. Η επιλογή των εταιρειών που 
θα καταφέρουν να επιδείξουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και να 
διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους σε περίπτωση ανόδου 
του πληθωρισμού, θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα. Είναι 
λοιπόν η κατάλληλη στιγμή για τους επενδυτές να 
διαμορφώσουν, σε συνεργασία με τον επενδυτικό τους 
σύμβουλο, ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που θα 
αποδειχθεί ικανό να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε διαφορετικές 
συνθήκες των αγορών. 
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Ποιες είναι όμως οι δυνάμεις που συνήθως συμβάλουν στην 
αύξηση του πληθωρισμού; Επιγραμματικά, η αυξημένη 
προσφορά χρήματος λόγω πολιτικών πιστωτικής επέκτασης, 
αλλά και η δυσκολία της προσφοράς να καλύψει την αυξημένη 
ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες. Εάν λοιπόν παρατηρήσει κανείς 
προσεκτικά σε ποιο σημείο βρίσκεται η παγκόσμια οικονομία 
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Επενδυτική ενημέρωση

Η αξία της ανεξαρτησίας

Φέτος γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας της 
Ελλάδας. Η έρημη χώρα του 1821, μέσα σε 200 χρόνια 
μεγάλωσε, ωρίμασε και πρόκοψε. Από επαρχία μιας 
ξεπερασμένης αυτοκρατορίας έγινε ένα ανεξάρτητο κράτος, 
ισότιμο και σεβάσμιο μέλος των πιο ισχυρών θεσμών της 
οικουμένης. Πέρασαν χρόνια δύσκολα, καμιά φορά τόσο ακραία 
δύσκολα που άλλοι θα λύγιζαν, όμως η ανεξαρτησία συνέχισε να 
εμπνέει τους Έλληνες και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε.

Εμείς παράλληλα γιορτάζουμε τα 25 χρόνια πορείας του 
αμοιβαίου κεφαλαίου ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 
(Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α). Το 
κεφάλαιο με τις χιλιάδες μεριδιούχους επενδύει σε ελληνικές αξίες 
με αρχή την ανεξαρτησία των αποφάσεων και μακροπρόθεσμο 
όραμα.

Στα 25 χρόνια πορείας πέρασαν μερικά καλά χρόνια και 
περισσότερα δύσκολα όμως η προσπάθεια δικαιώθηκε. Η 
υπεροχή της ανεξαρτησίας φάνηκε τόσο στα καλά όσο και στα 
δύσκολα, και οι αριθμοί, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα,  
το αποδεικνύουν.
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ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund 
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α
Σημ.:  1. Δείκτης Αναφοράς: Γενικός Δείκτης Χ.Α.
2. Οι αποδόσεις αφορούν στην κλάση μεριδίων  R. 
3. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει κατηγορία μεριδίων - I.  Ενεργοποίηση της κατηγορίας: 01/10/2018. 
Σωρευτική απόδοση Α/Κ: 1 έτος  (30/06/2020-30/06/2021): 58,16%, 3 έτη (29/06/2018-30/06/2021): 36,02%, 10 έτη 
(30/06/2011 - 30/06/2021): 38,64%

Σήμερα ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Πιστεύουμε ότι 
μετά από μια πρωτόγνωρη σε διάρκεια και ένταση κρίση, τα 
επόμενα 25 χρόνια θα προσφέρουν περισσότερα καλά 
παρά δεινά. Και με την αρχή της ανεξαρτησίας, την 
εμπειρία και το κέφι της ομάδας μας θα πορευτούμε και 
πάλι.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανασκόπηση αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες 
και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον. H παρούσα έχει 
σκοπό ενημερωτικό και δεν επιτρέπεται η µε οποιοδήποτε τρόπο, μερική ή ολική αναπαραγωγή ή δημοσίευσή της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ALPHA 
TRUST. Μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την 
εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για 
πραγματοποίηση συναλλαγών. Η ALPHA TRUST δεν 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. 
Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα 
έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα 
καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alpha-
trust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

alphatrust.gr           @alphatrust           @alphatrust _            @alphatrust

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

58,16%

36,02%

90,13%

38,64%38,50%

16,81%

63,23%

-30,82%-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Έτος 3 Έτη 5 Έτη 10 Έτη

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R Δείκτης Αναφοράς

Πηγές: ΕΘΕ, Bloomberg
Το γράφημα αναφέρεται στις περιόδους 1 έτους: 30/06/20 - 30/06/21, 3 ετών: 29/06/18 - 30/06/21, 5 ετών: 30/06/16 - 
30/06/21, 10 ετών: 30/06/11 - 30/06/21

Με απόδοση 58,16%, το αμοιβαίο κεφάλαιο ALPHA TRUST 
HELLENIC EQUITY FUND (κατηγορία μεριδίων R, Άδεια 
σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6A) 
αναδείχθηκε:

Επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά το κορυφαίο επίπεδο 
επαγγελματικής διαχείρισης που προσφέρει στους επενδυτές 
του, επιτυγχάνοντας σημαντικά υψηλότερη απόδοση τόσο από το
μέσο όρο απόδοσης της κατηγορίας του, όσο και από το δείκτη 
αναφοράς του.

- Πρώτο σε απόδοση στην κατηγορία του για την περίοδο
ενός έτους (30/06/2020 έως 30/06/2021)

- Πρώτο σε απόδοση μεταξύ όλων των αμοιβαίων 
κεφαλαίων της ελληνικής αγοράς, ανεξαρτήτως κατηγορίας, 
για την ως άνω περίοδο


