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Ανασκόπηση

Έπειτα από το θετικό α΄τρίμηνο, ανοδικά κινήθηκαν οι αγορές και 
το β΄τρίμηνο του 2021, με κύρια χαρακτηριστικά τη μεταβλητότητα 
καθώς και τη μετακίνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τις 
μετοχές ανάπτυξης (growth) προς τις μετοχές αξίας (value). Η 
ρητορική σχετικά με το εάν η διαφαινόμενη αύξηση του 
πληθωρισμού είναι προσωρινή ή θα έχει μονιμότερο και πιο 
δομικό χαρακτήρα, βρέθηκε στο επίκεντρο της ειδησεογραφίας. 

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η παγκόσμια ανάπτυξη 
επιταχύνεται και αναμένεται να αγγίξει το 6,0% το 2021 και το 
4,4% το 2022, σύμφωνα με προβλέψεις του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου. Οι σημαντικότεροι λόγοι που πυροδοτούν 
αυτούς τους υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης του παγκόσμιου ΑΕΠ 
είναι τόσο η επαναλειτουργία των οικονομιών, όσο και η 
συνεχιζόμενη στήριξη των κυβερνήσεων και των Κεντρικών 
Τραπεζών ανά την υφήλιο.

Η Κίνα παρεμβαίνει στην αγορά εμπορευμάτων

Η αυξημένη παγκόσμια ζήτηση για βιομηχανικά αγαθά έχει 
οδηγήσει τις τιμές των εμπορευμάτων όπως ο άνθρακας, ο 
χάλυβας, το σιδηρομετάλλευμα και ο χαλκός σε υψηλά των 
τελευταίων ετών. Αντίστοιχα, το α΄εξάμηνο του έτους, έχει 
εκτοξευθεί και το κόστος των ναύλων.  

Αποσκοπώντας στην συγκράτηση των τιμών των πρώτων υλών, 
για να αποφευχθεί η μετακύλιση του πρόσθετου κόστους στους 
τελικούς καταναλωτές, η κυβέρνηση της Κίνας ανακοίνωσε 
σχέδιο για την απελευθέρωση των αποθεμάτων των βασικών 
μετάλλων και κάλεσε τους παραγωγούς άνθρακα να αυξήσουν 
την παραγωγή τους. Παράλληλα, το Κρατικό Συμβούλιο της 
Κίνας αποφάσισε να λάβει σειρά μέτρων για να αποτρέψει 

διατηρηθεί η υποστηρικτική πολιτική. Ως εκ τούτου, είναι πρόωρο 
να προσπαθεί να προβλέψει κανείς πότε θα γίνουν οι πρώτες 
αυξήσεις επιτοκίων.   

Οι λιανικές πωλήσεις στην ευρωζώνη σημείωσαν τον Απρίλιο 
άνοδο +23,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ 
παράλληλα η ανεργία μειώθηκε στο 8%, επιβεβαιώνοντας ότι η 
οικονομική ανάκαμψη βρίσκεται σε εξέλιξη και στη γηραιά ήπειρο. 
Στη Γερμανία, που αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομία της 
ευρωζώνης, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ανήλθε στο 
υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Αύγουστο. 
Επιπρόσθετα, ο πληθωρισμός Μαΐου στην ευρωζώνη 
παρουσίασε αύξηση +0,2% σε σχέση με τον Απρίλιο και +2% σε 
σχέση με τον προηγούμενο Μάιο. Παρότι η τάση του είναι 
αυξητική, δεν φαίνεται να προκαλεί προς το παρόν ανησυχία και 
ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να 
διατηρήσει την υποστηρικτική της νομισματική πολιτική.

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

Η αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Joe Biden, ανακοίνωσε 
πρόσθετο πακέτο στήριξης της οικονομίας αξίας 579 δις 
δολαρίων για την ανοικοδόμηση και τον εκσυγχρονισμό των 
υποδομών της χώρας, το οποίο θα έχει διάρκεια οκτώ ετών και 
αναμένεται να δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. 
Παράλληλα, το ΑΕΠ α΄ τριμήνου των Η.Π.Α. παρουσίασε 
εκρηκτική ανάπτυξη 6,4%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του προηγούμενου έτους, δημιουργώντας κλίμα αισιοδοξίας το 
οποίο ώθησε τις αμερικάνικες μετοχές σε νέα υψηλά.

Ο πληθωρισμός του Απριλίου στις Η.Π.Α. ανήλθε στο 4,2% έτος 
προς έτος, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Το Μάιο 
αυξήθηκε περαιτέρω στο 5%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 
του προηγούμενου έτους, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία ότι 
οι αυξήσεις επιτοκίων βρίσκονται προ των πυλών. Ωστόσο, 
σύμφωνα με δηλώσεις των αξιωματούχων των Κεντρικών 
Τραπεζών των Η.Π.Α. και της Ευρώπης, οι πληθωριστικές 
πιέσεις αναμένεται να αποδειχθούν προσωρινές, καθώς 
αποτελούν φυσιολογικό επακόλουθο της αυξανόμενης ζήτησης 
λόγω της επανεκκίνησης των οικονομιών, αλλά και των 
διαταραχών που έχει προκαλέσει η πανδημία στην παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα. Μάλιστα ο Jerome Powell, διοικητής της 
Κεντρικής Τράπεζας των Η.Π.Α., στην ομιλία του μετά τη σύνοδο 
Ιουνίου, δήλωσε ότι πρωταρχικό στόχο αποτελεί η επίτευξη 
πλήρους απασχόλησης στην οικονομία και για αυτό το λόγο θα 
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Οι θετικές εξελίξεις αποτυπώνονται στην πορεία του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών

To Χρηματιστήριο Αθηνών συνέχισε την ανοδική του πορεία και 
κατά το β’ τρίμηνο του 2021, καθώς εμφάνισε κέρδη της τάξεως 
του +2,29%, υποστηριζόμενο και από την πορεία των διεθνών 
αγορών, ενώ από την αρχή του έτους έχει σημειώσει απόδοση 
+9,38%. Η ηπιότερη, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις,  μείωση 
του ΑΕΠ κατά -2,3% το α΄τρίμηνο του 2021, παρότι η χώρα 
βρισκόταν σε καθεστώς περιορισμού, η απρόσμενη αναβάθμιση 
της Ελλάδος από την S&P σε BB, η μείωση των εταιρικών 
φορολογικών συντελεστών και η εξέλιξη του προγράμματος 
εμβολιασμών, συνετέλεσαν στο θετικό κλίμα.

Οι αυξήσεις κεφαλαίου που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από την 
Τράπεζα Πειραιώς, την ALPHA BANK και την Αεροπορία Αιγαίου, 
συνέδραμαν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης. 
Η συμμετοχή σε αυτές εγχώριων και διεθνών επενδυτών 
επιβεβαίωσαν την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος για την 
ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. 

 

Παρά το κλίμα αισιοδοξίας, ανακύπτουν 
προβληματισμοί

Καθώς η οικονομική δραστηριότητα επανακάμπτει, 
διαμορφώνεται κλίμα αισιοδοξίας το οποίο έχει αποτυπωθεί στην 
πορεία των κυριότερων χρηματιστηριακών αγορών στο α΄εξάμηνο 
του έτους. Προβληματισμό προκαλεί η ενδεχόμενη υπερθέρμανση 
της παγκόσμιας οικονομίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
σημαντική άνοδο του πληθωρισμού και κατά επέκταση σε 
επιθετική αύξηση των επιτοκίων που θα λειτουργήσει 
αποσταθεροποιητικά για τις κεφαλαιαγορές. Όπως μαρτυρά και η 
πορεία της αγοράς ομολόγων, αυτό δεν αποτελεί το βασικό 
σενάριο.  Απαιτείται επαγρύπνηση και συνεχής επανεκτίμηση των 
διεθνών εξελίξεων. 

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

Η επέκταση του προγράμματος ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ έως το 2022 
αποσκοπεί στην επίτευξη μονοψήφιου αριθμού μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. Η υπογραφή της μεταβίβασης της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε. στην Lamda Development, μετά από χρόνια 
καθυστερήσεων, σηματοδοτεί την έναρξη του εμβληματικού αυτού 
έργου. Παράλληλα, δρομολογείται η υλοποίηση ενός συνόλου 
ανεκτέλεστων έργων, γεγονός που θα προσφέρει αναπτυξιακή 
ώθηση στην ελληνική οικονομία.

H διαφαινόμενη σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας με την 
βοήθεια των πόρων που θα εισρεύσουν από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, καθώς και οι αναμενόμενες αναβαθμίσεις από τους 
διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης,  αναμένεται να 
οδηγήσουν την χώρα στην επίτευξη «επενδυτικής βαθμίδας» σε 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Σημαντικούς καταλύτες συνεχίζουν να 
αποτελούν η εξέλιξη της πανδημίας και η περαιτέρω  υλοποίηση 
του προγράμματος εμβολιασμών.

Οι αποδόσεις του β’ τριμήνου και του τρέχοντος έτους 

κερδοσκοπικές ενέργειες τόσο στην spot αγορά όσο και στην 
αγορά προθεσμιακών συμβολαίων. Οι παραπάνω ενέργειες 
αναμένεται να οδηγήσουν στη σταδιακή αποκλιμάκωση των 
τιμών. 

Παρέμβαση από την κυβέρνηση της Κίνας υπήρξε και στην 
αγορά των  ψηφιακών νομισμάτων, καθώς αξιωματούχοι της 
δήλωσαν ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο 
για την εξόρυξη και εμπορία του bitcoin, ώστε να αποτραπούν 
μελλοντικοί κίνδυνοι για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα. Οι δηλώσεις αυτές οδήγησαν την τιμή του 
κρυπτονομίσματος σε ισχυρή πτώση.  


