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Ανασκόπηση

H μεταβλητότητα συνεχίστηκε και στο τελευταίο τρίμηνο του 
έτους. Τα γεγονότα που κυρίως επηρέασαν την πορεία των 
διεθνών αγορών είναι η κλιμάκωση του πληθωρισμού που άγγιξε 
υψηλά δεκαετιών, καθώς και η αντίδραση των Κεντρικών 
Τραπεζών ως προς τη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής 
τους. Παράλληλα, η εμφάνιση της μετάλλαξης Omicron που είναι 
ιδιαίτερα μεταδοτική, πρόσθεσε μια επιπλέον αβεβαιότητα για την 
πορεία της οικονομικής δραστηριότητας σε επίπεδο επιχειρήσεων 
και κρατικών οικονομιών. 

Για το 2021, τα χρηματιστήρια των κυριότερων ανεπτυγμένων 
οικονομιών του πλανήτη σημείωσαν υψηλές επιδόσεις. 
Ειδικότερα, στις ΗΠΑ ο δείκτης S&P500 σημείωσε απόδοση 
26,89% και στην Ευρώπη o MSCI Europe 22,38%. Εξαίρεση 
αποτέλεσε η Κίνα με το δείκτη Hang Seng να σημειώνει αρνητική 
απόδοση -14,08%, ενώ αδύναμες εμφανίστηκαν επίσης οι 
αναδυόμενες αγορές με το MSCI EM (USD) να είναι επίσης 
αρνητικός, με απόδοση -4,59%. Το Χρηματιστήριο Αθηνών 
έκλεισε το έτος με απόδοση 10,43%. Τα ομόλογα επηρεάστηκαν 
αρνητικά από την άνοδο του πληθωρισμού και την επικείμενη 
αύξηση επιτοκίων από τις κυριότερες Κεντρικές Τράπεζες, με το 
δείκτη LBEATREU να κινείται σε αρνητικό έδαφος με απόδοση 
-2,85%.

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

Οι Κεντρικές Τράπεζες αναπροσαρμόζουν την 
πολιτική τους

Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) αποφάσισε να προχωρήσει 
σε σύσφιξη της νομισματικής της πολιτικής ανακοινώνοντας ότι 
θα προβεί σε μείωση της αγοράς ομολόγων κατά $15 δις το μήνα, 
με σκοπό η ποσοτική χαλάρωση να έχει ολοκληρωθεί έως τον 
Μάρτιο του 2022. Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο να 
προχωρήσει σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων εντός του επόμενου 
χρόνου και σε άλλες τρεις κατά τη διάρκεια του 2023, 
οριοθετώντας με αυτό τον τρόπο τη νομισματική πολιτική που 
αναμένεται να ακολουθήσει. 

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η ρητορική της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ECB), η οποία ναι μεν άφησε αμετάβλητα 
τα επιτόκια, αλλά ανακοίνωσε ότι προτίθεται να τερματίσει το 
έκτακτο πρόγραμμα  αγοράς ομολόγων PEPP τον Μάρτιο του 
2022. Βαρύνουσας σημασίας είναι η απόφαση να συνεχίσει την 
επανεπένδυση σε ομόλογα που αποκτήθηκαν μέσω του 
προγράμματος PEPP έως το τέλος του 2024, εξέλιξη που 
κρίνεται ιδιαίτερα θετική για τα ελληνικά ομόλογα. 
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Εκτίναξη του πληθωρισμού σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη

Οι πληθωριστικές πιέσεις συνέχισαν να εντείνονται και στις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού, κυρίως εξαιτίας της σημαντικής αύξησης 
στις τιμές της ενέργειας και των υπηρεσιών.

Ειδικότερα, στις ΗΠΑ ο συνολικός πληθωρισμός, βάσει του δείκτη 
τιμών καταναλωτή (CPI) συνέχισε την ανοδική του πορεία καθώς 
άγγιξε το 6,2% τον Οκτώβριο, ενώ αναρριχήθηκε στο 6,8% το 
Νοέμβριο, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από το 1982, 
σχεδόν σαράντα ετών. Σύμφωνα δε με τη ρητορική της FED, 
ενδέχεται να αποδειχθεί λιγότερο μεταβατικός από όσο είχε 
αρχικά εκτιμηθεί. 

Αυξητική ήταν η πορεία του πληθωρισμού και στην Ευρωζώνη, 
καθώς το Νοέμβριο ενισχύθηκε στο 4,9% από 4,1% που 
βρίσκονταν τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των 
αναλυτών. Αυτό αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από το 1991. 
Είναι δε αξιοσημείωτο ότι και ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί 
τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ανήλθε το 
Νοέμβριο στο 2,6%.  

Η εξέλιξη του πληθωρισμού σε Η.Π.Α. και Ευρωζώνη

Η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας προχώρησε σε αύξηση των 
επιτοκίων στο 0,25% για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια, 
στην προσπάθειά της να ελέγξει τον ολοένα αυξανόμενο 
πληθωρισμό. Αντίθετα, αμετάβλητα άφησε τα επιτόκια η Κεντρική 
Τράπεζα της Ιαπωνίας, παρατείνοντας ωστόσο για έξι μήνες το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων.  



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

alphatrust.gr           @alphatrust           @alphatrust _            @alphatrust

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.

Πηγή: Bloomberg

Καταλυτικό ρόλο στην περαιτέρω ισχυροποίηση της ελληνικής 
οικονομίας θα διαδραματίσουν η ταχύτητα με την οποία θα 
ενεργοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 
Ελλάδα 2.0, αλλά και ο χρονικός ορίζοντας για την έναρξη των 
μεγάλων έργων υποδομής. Παρόλα αυτά καθοριστικός 
παράγοντας εξακολουθεί να παραμένει η πανδημία και οι 
επιπτώσεις της στην οικονομία.

 Επιλεκτική επενδυτική στρατηγική

Οι μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη εξακολουθούν να 
αναπτύσσονται με υγιείς ρυθμούς και τα εταιρικά κέρδη 
παραμένουν ισχυρά. Όμως ερωτηματικό αποτελεί η πορεία της 
πανδημίας και για πόσο χρονικό διάστημα θα συνεχίσει να πλήττει 
την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και κατά επέκταση την 
οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, βασικός προβληματισμός 
είναι το εάν ο πληθωρισμός αποδειχθεί μονιμότερος από τις 
αρχικές εκτιμήσεις και πως θα πρέπει οι Κεντρικές Τράπεζες να 
αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους για την αντιμετώπισή του. 
Καθώς η μεταβλητότητα στις κεφαλαιαγορές αναμένεται να 
συνεχισθεί, η επιλεκτική επενδυτική στρατηγική κρίνεται 
απαραίτητη για την προστασία αλλά και την απόδοση των 
κεφαλαίων. 

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

Οι αποδόσεις του δ’ τριμήνου και του τρέχοντος έτους 
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Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ισχυρούς 
ρυθμούς

Tο χρηματιστήριο Αθηνών κατά το δ’ τρίμηνο του 2021 σημείωσε 
κέρδη 3,24% κλείνοντας το 2021 στις 893,34 μονάδες. Η ετήσια 
απόδοση του Γενικού Δείκτη ανήλθε σε 10,43%. Το επενδυτικό 
ενδιαφέρον παρέμεινε υποτονικό επηρεαζόμενο από την εξέλιξη 
της πανδημίας, το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό. 
Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η περαιτέρω στήριξη της Ελλάδος 
από την ΕΚΤ μετά τη λήξη του έκτακτου προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης (PEPP), τον Μάρτιο του 2022, καθώς η 
Ελλάδα δεν έχει ακόμη επενδυτική βαθμίδα ώστε να συμμετέχει 
στο QE.

Σε μακροοικονομικό  επίπεδο, το ΑΕΠ γ’ τριμήνου 2021 σημείωσε 
άνοδο  13,4% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας τις αρχικές 
εκτιμήσεις, με την βοήθεια του τουρισμού. Παράλληλα, ο 
πληθωρισμός Νοεμβρίου ανήλθε σε 4,8%, που αποτελεί το 
υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας. 

Σε μικροοικονομικό επίπεδο, βάσει των αποτελεσμάτων 9μήνου 
του 2021, σημαντικός αριθμός εταιριών σε όλες τις κατηγορίες 
των κεφαλαιοποιήσεων έχουν επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις, 
καθώς τα οικονομικά αποτελέσματά τους ξεπέρασαν ακόμη και 
τα αντίστοιχα του 2019. Επιπλέον ολοκληρώθηκε η αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου 1,35 δις. της ΔΕΗ ενώ και η μετοχή της 
εντάχθηκε στον δείκτη MSCI.


