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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η αγορά δείχνει να εκδικείται αυτούς που πίστεψαν ότι ανακάλυψαν τον εύκολο τρόπο
πλουτισμού και μάλιστα χωρίς ρίσκο. Η τοποθέτηση κεφαλαίων σε μετοχικούς τίτλους
πρέπει να συνοδεύεται από την εμπιστοσύνη του επενδυτή στις προοπτικές μελλοντικής
επέκτασης της εταιρείας και πρέπει να είναι προϊόν μελέτης των θεμελιωδών μεγεθών της
και του ευρύτερου κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, και όχι προϊόν τυχάρπαστων
παραγόντων. Η παρούσα κατάσταση της αγοράς είναι ακριβώς το αποτέλεσμα μιας
επιφανειακής και επιπόλαιας θεώρησης της επενδυτικής πρακτικής η συνεπής δημιουργία
αβάσιμων προσδοκιών, και η εξέλιξη των πάσης φύσεως και ειδικότητας ατόμων σε
έμπειρους και γεμάτους πεποίθηση εμπειρογνώμονες.
Ιδιαίτερα κρίσιμες χαρακτηρίζονται οι επόμενες συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών, αφού θα δοκιμαστούν τα παρόντα επίπεδα του Γενικού Δείκτη και η μελλοντική
πορεία της Αγοράς. Πάντως σε μακροπρόθεσμη βάση, αν δεν υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις
στο διεθνές περιβάλλον, οικονομικοί παράγοντες εκτιμούν ότι τα καλά οικονομικά νέα που
θα αρχίσουν να προαναγγέλονται και να καταγράφονται από τα μέσα Απριλίου θα
αποτελέσουν την απαρχή μιας καινούριας τροχιάς ανόδου στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.
Θεωρούμε ότι στα τρέχοντα επίπεδα έχουν δημιουργηθεί σημαντικές και αντικειμενικές
αγοραστικές ευκαιρίες ειδικά σε αρκετές μετοχές της &quot;περιφέρειας&quot;, οι οποίες
κινούνται σε πρωτόγνωρα επίπεδα, όπως και αρκετές &quot;βαριές&quot; μετοχές (BLUE
CHIPS) που επηρεάζουν τον Γ.Δ.Τ., αλλά το ερώτημα είναι εάν η αγορά θα καταφέρει να
εξορθολογιστεί και να ξεπεράσει το τέλμα της υπερβολικής αντίδρασης για να
εκμεταλλευτεί τις πραγματικές αγοραστικές ευκαιρίες, όταν αυτές παρουσιάζονται.
Το μοναδικό κριτήριο για το εάν θα μπούμε σε ανοδική τροχιά, που θα μας οδηγήσει
οριστικά προς πολύ υψηλότερες αποτιμήσεις είναι ο απεγκλωβισμός από το μακροχρόνιο
καθοδικό κανάλι που όλοι γνωρίζουμε. Να γνωρίζεται, όμως, ότι όσο υπάρχουν
εγκλωβισμένοι μικροεπενδυτές, reversal, μην περιμένετε, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής
δεδομένα και που θα προσδιορίζεται τις τελευταίες 10 ημέρες του Μαρτίου και αυτό σας το
τονίζω ιδιαίτερα, διότι όλα τα στοιχεία οδηγούν εκεί και οι τεχνικές ενδείξεις, με τρόπο
απίστευτο και συγκλονιστικό. Οι τεχνικές ενδείξεις αυτές, οφείλω να επισημάνω ότι
προκύπτουν τόσο από την διαγραμματική ανάλυση, όσο και με την θεωρία των κυμάτων του
Elliot. Είναι απίστευτη η ακρίβεια με τον οποίο προκύπτει τέτοια απόλυτη ταύτιση της τιμής
στόχου όπου ο Γ.Δ. αναμένεται να σημειωθεί ανοδική αντίδραση και δεν μπορεί να
καθοριστεί μονοσήμαντα, αλλά με ζώνη.
Όποιος επενδύσει σε μετοχές εταιρειών με προοπτική και στρατηγική, από αυτό εδώ το
σημείο, να γνωρίζετε ότι έχει όλες τις δυνατότητες να δει την περιουσία του να αυξάνει,
ασχέτως των τυχόν δυσμενών εξελίξεων, δεν απομένει παρά να δούμε την επαλήθευση.
Είναι πλέον ξεκάθαρο, για όσους συνειδητοποιούν τα φαινόμενα και τις εξελίξεις που
οροθετούν την εποχή μας ότι ζούμε μια περίοδο ταχυτήτων και ριζικών αλλαγών, οι οποίες
κατά την γνώμη μας, αποτελούν το κατώφλι ενός οικονομικού και γεωπολιτικού αύριο τις
συνισταμένες του οποίου κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια. Και τούτο διότι η
ταχύτητα πλεύσεως των αλλαγών είναι τέτοια, ώστε οι σταθερές παράμετροι κλονίζονται
συνεχώς και μετασχηματίζονται.
Ωστόσο υπάρχουν μερικές ενδείξεις που μας επιτρέπουν να διακρίνουμε τα κύρια
χαρακτηριστικά του οικονομικού περιβάλλοντος της προσεχούς εικοσαετίας και έτσι να
διατυπώσουμε κάποιες δειλές μεν, αλλά υψηλής επαληθεύσεως προβλέψεις.
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Πρώτη διαπίστωση είναι η καθιέρωση της οικονομίας της αγοράς με τις διάφορες
παραλλαγές της ως μοναδικού παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Το φαινόμενο αυτό θα
διευρύνει και θα εμπεδώσει την παγκοσμιοποίηση των οικονομιών, με ταυτόχρονη
αποδυνάμωση των εθνικών κυβερνήσεων και των οικονομικών αποφάσεων.
Εκτός, λοιπόν από την οικονομία της αγοράς, την παγκοσμιοποίηση και τη δημιουργία
μεγάλων οικονομικών ζωνών δύο σημαντικά φαινόμενα είναι η έκρηξη και η απελευθέρωση
των χρηματοπιστωτικών αγορών και η τριτογενοποίση των δυτικών οικονομιών. Αν στα
προαναφερόμενα φαινόμενα προστεθεί και η νέα τεχνολογική επανάσταση, τότε έχουμε
ανάγλυφες όλες τις μεγάλες τάσεις της εποχής μας, στην οποία η ροή κεφαλαίων και
πληροφοριών και η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων για το λανσάρισμα νέων προϊόντων
παίζουν καθοριστικό πλουτοπαραγωγικό ρόλο.
Την εποχή της παγκοσμιοποίησης και των ταχύτατων μεταβολών που επιφέρει η
τεχνολογία, το μέλλον απαιτεί βαθιά γνώση του παρόντος και όχι παρελθοντολογία.
Και αυτό είναι θέμα συλλογικής στάσης απέναντι στο αύριο.
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
Η επένδυση στο χρηματιστήριο ΔΕΝ είναι τυχερό παιχνίδι. Η τοποθέτηση της
περιουσίας μας απαιτεί σύνεση και προσοχή στις επιλογές μας.
Κάθε επένδυση συνεπάγεται και κίνδυνο όσον αφορά την διατήρησή της.
Ενημερωθείτε για τον κίνδυνο του χρηματιστηρίου και καθορίστε το προσωπικό σας όριο
που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε.
Διαμορφώστε με προσοχή αφενός τη χρονική διάρκεια της επένδυσης σας στο
χρηματιστήριο και αφετέρου το ποσοστό της απόδοσης που επιθυμείτε.
Δεν τοποθετούμε ποτέ όλα τα διαθέσιμα μας στο χρηματιστήριο και πότε σε μια
μόνο μετοχή. Επιλέξτε 4 το πολύ 7 εταιρείες / μετοχές για το χαρτοφυλάκιο σας
Να ενημερώνεστε τακτικά για τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών τις μετοχές
των οποίων επιλέξατε μέσω των ειδικών καταστάσεων που δημοσιεύονται τακτικά στον
ειδικό οικονομικό τύπο.
Μην επηρεάζεστε στην επιλογή των μετοχών σας από φήμες που κυκλοφορούν ή
από ειδήσεις των οποίων δεν μπορείτε να διασταυρώσετε τις πηγές από τις οποίες
προέρχονται.
Διατηρείτε την ψυχραιμία σας στις απότομες διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών
όχι μόνο καθοδικά αλλά και όταν είναι ανοδικά. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι ψύχραιμοι
επενδυτές είναι κατά κανόνα και οι κερδισμένοι.
Όταν η τιμή μιας μετοχής φθάσει στην απόδοση που προσδοκούσαμε όταν την
αγοράζαμε, είναι φρόνιμο να καρπωθούμε τα κέρδη μας, έστω και αν συνεχίσει την ανοδική
της πορεία διότι η πλεονεξία δεν ωφέλησε ποτέ κανένα.
Είναι φρόνιμο στην επιλογή εταιρειών / μετοχών να εμπιστεύεστε την γνώμη ειδικών
χρηματοοικονομικών συμβούλων, όπως είναι τα στελέχη της.
ΖΕΝΙΘ Α.Ε.Λ.Δ.Ε.
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Μία εταιρεία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών, η οποία συστήθηκε από ομάδα οικονομολόγων
οι οποίοι δραστηροποιούνται στο χώρο αρκετά χρόνια και γνωρίζουν άριστα τις συνθήκες
τις αγοράς τον Ιανουάριο του 2000 βάση του Ν.Δ. 2396 / 1996 και λειτουργεί ως συνδετικός
κρίκος μεταξύ του πελάτη και της χρηματιστηριακής εταιρείας πάντοτε με γνώμονα το
συμφέρον του.
Η φιλοσοφία της ΖΕΝΙΘ ΑΕΛΔΕ είναι η παροχή και διασφάλιση μοναδικής και υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών, μέσω των χρηματιστηριακών εταιρειών και των εταιρειών παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών με τις οποίες συνεργάζεται, οι οποίες επικεντρώνονται στις εξής:
Συνέπεια και Επαγγελματισμό στις σχέσεις με τους πελάτες της.
Διαφύλαξη της έγκαιρης και σωστής εκτέλεσης των εντολών.
Ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα παρακολούθησης της συνεδρίασης σε απευθείας
σύνδεση με το χρηματιστήριο.
Χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας για την ταχύτατη εκτέλεση των πράξεων
αλλά και την ενημέρωση του πελάτη.
Ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις χρηματιστηριακές εξελίξεις, μερίσματα, αυξήσεις
μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών.
Χρέωση ανταγωνιστικών προμηθειών.
Συνοπτική ημερήσια ενημέρωση των πάξεων αγοράς και πώλησης του πελάτη.
Αναλυτική μηνιαία ενημέρωση εφόσον ζητηθεί
Ασφάλεια και εχεμύθεια
Για να είναι η ΖΕΝΙΘ ΑΕΛΔΕ
&quot;Η ΩΡΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ&quot;
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