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Η χρονιά που αφήσαμε πίσω μας θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις πιο 
καταστροφικές για τις μετοχές, και ιδιαίτερα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Η 
ένταση της πτώσης κορυφώθηκε το τελευταίο τρίμηνο, γεγονός που εκφράζει την 
απαισιοδοξία για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2009. Οπως και να δει κανείς τις 
μετοχές, όποιους δείκτες και αν χρησιμοποιήσει (με εξαίρεση ίσως τα κέρδη του 
2009, τα οποία εκτιμώνται έντονα πτωτικά), οι τιμές μοιάζουν με ευκαιρία πρώτου 
μεγέθους. Τι φοβάται όμως η αγορά και τι θα πρέπει να φοβάται ένας αγοραστής; Ο 
μέγιστος κίνδυνος είναι αυτός του αποπληθωρισμού, οι αξίες δηλαδή να 
συρρικνωθούν περαιτέρω (είτε πρόκειται για προϊόντα, γη, παραγωγικό εξοπλισμό 
κτλ.), άρα μαζί και οι μετοχές που τις αντικατοπτρίζουν. Η παρέμβαση των 
κυβερνήσεων ωστόσο υπήρξε ήδη αποφασιστική και δεν πρόκειται να σταματήσει 
ώσπου να υπάρξει αποτέλεσμα. Ο δεύτερος μεγάλος κίνδυνος είναι αυτός του 
υπερπληθωρισμού τον οποίο ενδέχεται να προκαλέσει η αύξηση της κυκλοφορίας 
του χρήματος. Αρα το 2009 πιθανόν θα βρισκόμαστε σε μια περίπτωση Σκύλλας και 
Χάρυβδης. Αυτά τα δύο σενάρια ωστόσο παραμένουν εικασίες και πράγματι όταν ο 
φόβος κυριαρχεί στις αγορές τέτοιου είδους απόψεις βρίσκουν απήχηση, 
τουλάχιστον ώσπου οι αγορές να ανακάμψουν και να καταλάβει κανείς ότι τα 
χειρότερα δεν επαληθεύτηκαν. Αξίζει όμως να ρίξουμε μια ματιά και στις 
εναλλακτικές τοποθετήσεις. Η ασφάλεια των κρατικών ομολόγων αυτή την περίοδο 
αποδίδει μηδενικά. Μόλις οι τράπεζες αποκτήσουν πάλι κεφαλαιακή επάρκεια, 
πιθανώς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, θα ακολουθήσει και η μείωση στα 
επιτόκια καταθέσεων. Τα εταιρικά ομόλογα προσφέρουν σήμερα εξαιρετικές 
αποδόσεις, η πορεία τους όμως είναι συνυφασμένη με των μετοχών. Η γη και τα 
ακίνητα θα παραμείνουν προβληματικά λόγω του περιορισμού του δανεισμού και 
της ύφεσης στην οικονομία. Τα προϊόντα το ίδιο. Μην ξεχνάμε ότι και τα νομίσματα 
έχουν αποκτήσει τρομακτική μεταβλητότητα (ας δει κανείς τη συμπεριφορά της 
στερλίνας), άρα αυξάνεται και εκεί ο κίνδυνος. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να 
ξαναδούμε τις μετοχές πιο προσεκτικά; Στο κάτω κάτω όσο δριμεία και να είναι η 
ύφεση ο κόσμος δεν θα σταματήσει να ζει και να καταναλώνει, άρα σε κάποια τιμή 
θα αξίζει να επενδύσει κανείς. Το μόνο που δεν γνωρίζουμε ακόμη είναι αν αυτή η 
στιγμή βρίσκεται ήδη εδώ ή αν θα παρουσιαστεί το 2009.  
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