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Ο τολμών επενδυτής νικά 

ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΟΥΝ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ» 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 

Στον ΧΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ  

ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ, που παίρνουν τώρα οι ανά τον κόσμο επενδυτές, αλλά και τους κινδύνους που τα 
συνοδεύουν σε περίοδο βαθιάς ύφεσης, αναλύουν με δηλώσεις στην «Οικονομία» δύο επαγγελματίες 
του κλάδου των επενδύσεων κινητών αξιών, οι κ.κ. Θεόδωρος Μπάρδης, γενικός διευθυντής Alico 
ΑΕΔΑΚ και Ιωσήφ Παπαδογιάννης, διευθύνων σύμβουλος-διευθυντής επενδύσεων Alpha Trust 
ΑΕΔΑΚ.  

Ο πρώτος εξηγεί επιπλέον με σαφήνεια, γιατί το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι το φθηνότερο στον 
κόσμο, διευκρινίζοντας ότι αυτό μπορεί να καταστεί μελλοντική επενδυτική ευκαιρία. Ο δεύτερος, 
προσθέτει ένα σοβαρό θέμα που θα μας απασχολεί καθημερινά από εδώ και πέρα, μετά τις αλλαγές 
στο Ασφαλιστικό, τονίζοντας ότι «η επένδυση από χόμπι γίνεται ανάγκη».  

Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν δύο:  

1 Ποια είναι τα τρία επενδυτικά στοιχήματα ρίσκου, που παίζονται αυτή την περίοδο στις διεθνείς 
χρηματαγορές;  

2 Το γεγονός ότι το ελληνικό χρηματιστήριο έχει καταστεί το φθηνότερο παγκοσμίως είναι 
δικαιολογημένο και γιατί; Εάν όχι γιατί;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ (διευθύνων σύμβουλος - διευθυντής Επενδύσεων Alpha Trust ΑΕΔΑΚ) 

Η επένδυση για τον μικρό ιδιώτη από «χόμπι» γίνεται ανάγκη 

1 Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης των αναδυόμενων χωρών σε σχέση με τους αντίστοιχους των 
ανεπτυγμένων θα μπορούσαν να ελκύσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον σε μετοχικούς ή/και άλλους 
τίτλους των χωρών αυτών.  

Εναλλακτικά θα μπορούσε να 
ερευνήσει κάποιος για ευκαιρίες που 
δημιουργούν οι βίαιες 
«αποχωρήσεις» κυρίως ξένων 
θεσμικών από ελληνικούς τίτλους 
(π.χ. τραπεζικά ή εταιρικά ομόλογα 
με σημαντικές αποδόσεις για όποιον 
δεν θέλει να αναλάβει τον κίνδυνο 
του ελληνικού Δημοσίου.)  

Όμως πολύ πιο χρήσιμο θεωρώ είναι 
να αποπειραθεί κάποιος να δώσει 
μακροχρόνιες, μεθοδικές και 
σταθερές λύσεις στο «επενδυτικό 
πρόβλημα» καθενός μικρού ιδιώτη 
επενδυτή. Και αυτό γιατί στο 
σημερινό οικονομικό περιβάλλον, με 
τους εύθραυστους και χαμηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης του δυτικού κόσμου (υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, δημόσιο χρέος 
μεγαλύτερο του 100% ως προς το ΑΕΠ το 2011) και με δεδομένη τη γήρανση του πληθυσμού που 
θέτει σε κρίση τα ασφαλιστικά συστήματα των χωρών της Δύσης, πρέπει η απάντηση που θα δώσουμε 
σε κάθε υποψήφιο επενδυτή να είναι διαχρονική και συστηματική.  

Η συζήτηση για το ασφαλιστικό καθιστά φανερό ότι το επίπεδο ζωής μας μετά τη σύνταξη δεν μπορεί 
να βασίζεται αποκλειστικά στην κρατική μέριμνα. Ετσι, η επένδυση για τον μικρό ιδιώτη από «χόμπι» 
γίνεται ανάγκη.  

2 Με βάση αρκετούς, ιστορικούς κυρίως, δείκτες, το ελληνικό χρηματιστήριο φαίνεται ιδιαίτερα 
φθηνό . Οι χαμηλές αποτιμήσεις πρέπει να αποδοθούν στις μακροοικονομικές ανισορροπίες και τα 
υψηλά «spreads» των ελληνικών ομολόγων και στην αβεβαιότητα, αρνητικές προσδοκίες σχετικά με 
την κερδοφορία των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη δημοσίευση 
των κερδών του πρώτου τριμήνου του έτους, οι αναλυτές μείωσαν 30% τις εκτιμήσεις τους για τα 
κέρδη των ελληνικών blue chips για το 2010 και κατά 20% για τα κέρδη του 2011. Πέραν των άλλων 
αρνητική επίδραση στο σύνολο της κεφαλαιοποίησης έχει η μεγάλη βαρύτητα του τραπεζικού κλάδου, 
του οποίου η κερδοφορία πλήττεται ιδιαίτερα από την κρίση. Η σταδιακή βελτίωση των 
δημοσιονομικών μεγεθών και κυρίως η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία της χώρας 
είναι απαραίτητες συνιστώσες για την άνοδο.  

 




