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Οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για την πορεία του ισπανικού χρηματιστηρίου 

Οι σημαντικοί επενδυτές στο ισπανικό χρηματιστήριο συνεχίζουν να πραγματοποιούν 

αισιόδοξες δηλώσεις για την πορεία του τελευταίου, παρά τα πρόσφατα σημάδια πτώσης. 

Επιπλέον, επισημαίνουν ότι παρουσιάζονται ελκυστικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε 

ποικίλους τομείς, ωστόσο πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η οικονομία σε παγκόσμιο 

επίπεδο θα βιώσει μικρή ύφεση.  

Το ισπανικό χρηματιστήριο συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα ενεργητικό παρά τις προβλέψεις, 

ακολουθώντας την αντίστοιχη πορεία του αμερικανικού. Οικονομικοί αναλυτές και 

επενδυτικές εταιρείες συστήνουν στους πελάτες τους να υιοθετήσουν επιθετική στρατηγική 

που θα συμπεριλαμβάνει την τοποθέτηση του ενός τρίτου του χαρτοφυλακίου τους σε 

ενεργητικά κεφάλαια, χρηματοοικονομικά κεφάλαια και σε απόλυτα κεφάλαια απόδοσης. H 

επένδυση σε κεφάλαια σταθερού εισοδήματος αναμένεται να μειωθεί στο ελάχιστο και να 

εισαχθεί σε ομόλογα αναδυόμενων χωρών αλλά και σε ορισμένα εταιρικά χρεόγραφα. 

Επίσης, τονίζεται η προοπτική επένδυσης σε αναδυόμενες αγορές κα,ι κυρίως, σε αγορές 

της Ευρώπης.  

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι το ισπανικό χρηματιστήριο θα συνεχίσει να έχει ανοδική 

πορεία, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και προτείνουν στους επενδυτές 

να συνεχίσουν τις τολμηρές επενδύσεις, ξεπερνώντας τις άσχημες μνήμες της οικονομικής 

κρίσης των προηγούμενων ετών. Δεδομένης της δυναμικής των αμερικανικών εταιρειών στο 

ισπανικό χρηματιστήριο και της οικονομικής ανόδου στην Ευρώπη που αγγίζει το 1,9%, οι 

προοπτικές για την ισπανική οικονομία και τον χρηματιστηριακό της τομέα, είναι αισιόδοξες.  

Επιπλέον, τονίζεται ότι το περιθώριο για μεγέθυνση της οικονομίας της Ισπανίας είναι 

μεγάλο, υπό την προϋπόθεση όμως ότι συμπορεύεται με πολιτική σταθερότητα. Παρά το 

γεγονός ότι το ισπανικό χρηματιστήριο δεν διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους στο 

ιστορικό του, οι αγορές έχουν αποκτήσει χρήσιμα εργαλεία, έτσι ώστε να προσαρμόζονται 

σε νέες συνθήκες και περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει 

οδηγήσει στην οικοδόμηση μίας ισχυρής ισπανικής οικονομίας. Τέλος, πολλές από τις 

επιχειρήσεις που δεν ήταν βιώσιμες κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, κλήθηκαν να 

μεταβάλουν την εταιρική τους στρατηγική και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.   
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