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«Ταύρος» η Goldman Sachs για το ΧΑ: Στο 32% τα περιθώρια ανόδου
Ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στο χρηματιστήριο της Αθήνας δίνει η Goldman Sachs, εν μέσω των σοβαρών τριγμών που προκαλεί στις αγορές η ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον αμερικανικό επενδυτικό οίκο, το ΧΑ εμφανίζει περιθώρια ανόδου 32% για τους επόμενους 12 μήνες, ανάμεσα
στα καλύτερα στον κόσμο.
Όπως χαρακτηριστικά λένε οι αναλυτές της Goldman Sachs (την έκθεση παρουσιάζει το Money Review), η Ελλάδα προσφέρει καλύτερη σχέση
ρίσκου/ανταμοιβής από τη Wall Street και τον S&P 500.

Ο οίκος εκτιμά ότι οι αναδυόμενες αγορές συνολικά εμφανίζουν περιθώρια ανόδου 11% για τον επόμενο χρόνο, έναντι του 12% που παρουσιάζει ο S&P
500.
«Υπάρχουν μερικές αναδυόμενες αγορές στην Κεντρική Ευρώπη και την περιοχή MENA (Μέση Ανατολή και Β. Αφρική) που θεωρούμε ότι προσφέρουν
καλύτερη σχέση ρίσκου/ανταμοιβής από ό,τι ο S&P 500, όπως η Ελλάδα, η Πολωνία, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία», σημειώνουν οι αναλυτές.

Ειδικότερα, η Ελλάδα εκτιμάται ότι είναι ανάμεσα στα λιγοστά χρηματιστήρια που έχουν περιθώρια να ανακάμψουν. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται
κυρίως αγορές με μεγάλη έκθεση στον τουρισμό και τα ταξίδια (Αίγυπτος, χώρες της ΝΑ Ασίας όπως Ινδονησία, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη),
όπου ο οίκος περιμένει αύξηση των κερδών ανά μετοχή γύρω στο 15%, την ώρα που οι περισσότερες από τις υπόλοιπες αγορές εκτιμάται ότι θα
εμφανίσουν αύξηση στα EPS χαμηλότερη του 10% φέτος.
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Τράπεζες: Καταγραφή των κινδύνων της κρίσης ζητά ο SSM
Να επιχειρήσουν να αποκρυπτογραφήσουν με όση περισσότερη λεπτομέρεια μπορούν τους κινδύνους που διατρέχουν οι ελληνικές από την πολεμική
σύρραξη στην Ουκρανία ζήτησε ο SSM μέσω επιστολή που τους απέστειλε, ενώ ο εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ που θα βρίσκεται σε συνεχή
επικοινωνία και με τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα στο προσεχές χρονικό διάστημα για το σκοπό αυτόν.
Οι ελληνικές τράπεζες αν και έχουν σκανάρει το τοπίο είναι δύσκολο στην παρούσα φάση να προσδιορίσουν τις άμεσες συνέπειες.
Όπως γράφει η Ειρήνη Σακελλάρη στην Ναυτεμπορική:
Τι ζητάει η εποπτεία
"Δεδομένης της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανίας θα θέλαμε να μάθουμε για πιθανές επιπτώσεις στις τράπεζες από την κλιμάκωση των σεναρίων για
την εγκυρότητα και ετοιμότητα των σχεδίων εκτάκτου ανάγκης αντιμετώπισης κρίσεων σε σχέση με τους οικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους
συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνοεπιθέσεων" αναφέρει η επιστολή.
Εξειδικεύοντας ο SSM ζητά από τις ελληνικές τράπεζες:
- Την κατ' αρχήν άποψη εκτίμηση για τον κίνδυνο οικονομικών επιπλοκών εξαιτίας της σύγκρουσης Ρωσίας Ουκρανίας.
- Ποια είναι η έκθεση των χαρτοφυλακίων επιχειρήσεων και πελατών των τραπεζών εξαιτίας της σύγκρουσης σε όρους ενεργητικού παθητικού,
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων όπως επίσης και δραστηριότητες εκτός ισολογισμού (συμπεριλαμβανομένων έμμεσων ανοιγμάτων όπως για
παράδειγμα αντισυμβαλλόμενοι που να αποτελούν θυγατρικές ρωσικών ομίλων με έδρα μια χώρα της ΕΕ. Επίσης ζήτησε το διαχωρισμό των
κατηγοριών κινδύνων με τις υψηλότερες επιπτώσεις όπως για παράδειγμα πιστώσεις, αγορά, ρευστότητα).
Επιπλέον ζητήθηκε να καταγραφούν κέρδη και ζημιές σε σχέση με τις δραστηριότητες σε Ρωσία και Ουκρανία και το γενικότερο πελατολόγιο.
Ο SSM ζήτησε επίσης λεπτομέρειες για πληρωμές συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών δραστηριοτήτων μέσω ανταπόκρισης και της χρήσης του
SWIFT με αντισυμβαλλόμενους στη Ρωσία.
Ο εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ ρώτησε τις τράπεζες για την λειτουριγκή τους εμπλοκή και τηνετοιμότητα και ικανότητα της εφαρμογής πιθανών
κυρώσεων σε πελάτες ή την εφαρμογή πρόσθετων ελέγχων.
Ακόμη ζήτησε εκτιμήσεις και αναφορές για οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων μερών που βρίσκονται στην Ρωσία ή την Ουκρανία ή γίνονται με οντότητες
ιδιοκτησίας Ρωσικής ή Ουκρανικής χωρίς αξιόπιστα πλάνα έκτακτης αντιμετώπισης.
Τέλος ρώτησε για τον κίνδυνο που δυνητικά μπορεί να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες από κυβερνοεπιθέσεις.
Τι απαντούν οι συστημικές τράπεζες στη χώρα
Οι τράπεζες απάντησαν πως τώρα σκανάρουν το σχετικό με τους πελάτες τους τοπίο και πως δεν εκτιμούν σε αυτήν την φάση ότι θα αντιμετωπίσουν
ουσιαστικά προβλήματα. Εν τούτοις είναι σε επιφυλακή ιδιαίτερα σε ότι αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εισαγωγές και εξαγωγές με
την Ρωσία ενώ παρακολουθούν στενά και τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις μετοχές της ενέργειας.
Επίσης ειδικά εστιάζουν οι ελληνικές τράπεζες και σε ότι αφορά τις τουριστικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα εκείνες που δουλεύουν συστηματικά με
Ρώσους τουρίστες.
Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν πάντως παρουσία στις χώρες αυτές με εξαίρεση μια ελάχιστη παρουσία της Τράπεζας Πειραιώς (20 εκατ. ευρώ στα 80
δισ. ευρώ συνολικό ενεργητικό) .
Ας σημειωθεί πως οι τράπεζες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις εποπτικές αρχές για τις εξελίξεις προσμετρώντας αθετήσεις πληρωμών και άλλα
όσο προχωρούν οι κυρώσεις.
Διεθνείς επιδράσεις
Οι εξελίξεις αν και κινούνται μεθοδικά μεν αλλά πιο αργά απ' ότι φανταζόμαστε σε σχέση με τις τράπεζες τουλάχιστον.
Η SWIFT δήλωνε χθες για παράδειγμα ότι περιμένει να δει ποιες τράπεζες επιθυμούν να αποσυνδεθούν από το παγκόσμιο σύστημα χρηματοοικονομικών
μηνυμάτων της καθώς επιβάλλονται κυρώσεις ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αναφέρει το διεθνές πρακτορείο Reuters.
Σε πρώτη φάση οι τράπεζες που αποκλείονται είναι επτά.
«Θα συμμορφωνόμαστε πάντα με τους ισχύοντες νόμους κυρώσεων», ανέφερε η SWIFT σε δήλωση χθες.
Το Συμβούλιο των κρατών της ΕΕ, το οποίο αναμένεται να δημοσιεύσει λίστα με τις τράπεζες που επηρεάζονται, δεν μπόρεσε να σχολιάσει αμέσως.
Μεγάλοι οίκοι διακανονισμού τίτλων, μαζί με την Deutsche Boerse στη Φρανκφούρτη και τις ICE και Nasdaq στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσαν
περιορισμούς στις ρωσικές συναλλαγές από χθες
Το σύστημα SWIFT αποτελεί ένα διεθνές δίκτυο που αναγνωρίζει τον αποστολέα και τον παραλήπτη μιας συναλλαγής και δρομολογεί συναλλαγές στο
αντίστοιχο διατραπεζικό σύστημα, στη χώρα και την εμπορική τράπεζα που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.
Το SWIFT δεν πραγματοποιεί τις συναλλαγές, δεν κάνει εκκαθάριση, ούτε διακανονισμό. Λαμβάνει μηνύματα για κάθε συναλλαγή την οποία στέλνει
στην πιο αποτελεσματική διαδρομή προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και ταχύτητα, αλλά και με μικρό κόστος.
Θέματα ενδέχεται να δημιουργηθούν και από το γεγονός πως οι Visa Inc (V.N) και Mastercard Inc έχουν αποκλείσει πολλά ρωσικά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα από το δίκτυό τους, συμμορφούμενοι με τις κυβερνητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν για την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.
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Ελληνικό: Ανακοινώνονται οι ανάδοχοι των μεγάλων έργων
Κανονικά και με βάση τα αρχικά χρονοδιαγράμματα προχωρούν όλα τα επιμέρους έργα της πρώτης πενταετίας, στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης στο
Ελληνικό που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ζήτηση για τα έργα οικιστικής ανάπλασης να ξεπερνά κάθε προσδοκία. Την ίδια στιγμή, έτοιμοι να
ανακοινωθούν είναι οι πρώτοι ανάδοχοι έργων καθώς και μεγάλες επωνυμίες (brands) που θα αναλάβουν τη διαχείριση των μεγάλων ξενοδοχειακών
μονάδων.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά
πόσον οι συνέπειες της πανδημίας και οι πρώτες ενδείξεις από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία θα καθυστερήσουν τις παραδόσεις των έργων
της πρώτης πενταετίας (μέχρι το 2025), είπε ότι είχε προβλεφθεί ένα «μαξιλάρι» ασφαλείας με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση των έργων να γίνει στην ώρα
τους. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι ανατιμήσεις και ο πληθωρισμός δεν θα επηρεάσουν την πορεία του έργου, με βάση τα σημερινά δεδομένα.
Τις επόμενες εβδομάδες ανακοινώνονται οι ανάδοχοι - Ξεπερνά κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον για την οικιστική ανάπτυξη - Έσοδα 240 εκατ. ευρώ
εντός του 2022
Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Αθανασίου είπε ότι ο ανάδοχος για τα πρώτα έργα υποδομής συνολικού προϋπολογισμού 250-300 εκατ. ευρώ
(από το σύνολο των 500 εκατ. ευρώ) θα ανακοινωθεί στα μέσα Μαρτίου του 2022, και τα έργα θα ξεκινήσουν από τον αμέσως επόμενο μήνα, τον Απρίλιο
και θα προχωρήσουν με μεγάλη ταχύτητα. Για τις επόμενες φάσεις των έργων υποδομής όλοι οι ανάδοχοι θα ανακηρυχθούν μέχρι το καλοκαίρι του
2023.
Ο ανάδοχος για το έργο του «πράσινου» ουρανοξύστη (Marina Tower) στον 'Αγιο Κοσμά, που θα αποτελεί το υψηλότερο κτήριο στην Μεσόγειο, θα
ανακηρυχθεί τέλος Μαρτίου, ενώ και ο ανάδοχος των υπερσύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων επίσης εντός του 2022. Αμέσως μετά τις αναθέσεις η
κατασκευή των έργων θα προχωρήσει με μεγάλη ταχύτητα, είπε ο κ. Αθανασίου, επισημαίνοντας ότι η Lamda δίνει μεγάλη έμφαση στην πλήρη
διαφάνεια όλων των σχετικών διαγωνισμών για την μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη.
Η ζήτηση για τις οικιστικές αναπλάσεις της πρώτης πενταετίας ανέφερε ο κ. Αθανασίου, ξεπερνά τις αρχικές προσδοκίες και ήδη το ενδιαφέρον έχει
μετατραπεί σε πράξη. Αναλυτικότερα, για τον Marina Tower (200 διαμερίσματα) η Lamda Development έχει προχωρήσει σε προσύμφωνα πωλήσεων για
όλα τα διαμερίσματα, με εξαίρεση τους τελευταίους τρείς ορόφους που δεν έχουν βγει ακόμη προς πώληση, με αποτέλεσμα 100 εκατ. ευρώ
προκαταβολών περίπου να καταβληθούν στην Lamda εντός του 2022 (το 20% από τα 500 εκατ. ευρώ συνολικά που θα καταβληθούν από του αγοραστές
όταν βγουν οι οριστικές άδειες).
Αναφορικά με τις 27 βίλες που προβλέπονται στο έργο αστικής ανάπλασης για την πρώτη πενταετία, επίσης το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα μεγάλο και το
2022 από τα προσυμβόλαια πώλησης θα εισπραχθούν επιπλέον 100 εκατ. ευρώ.
Από τις διώροφες - τριώροφες κατοικίες που προβλέπει το σχέδιο για την πρώτη πενταετία (100 διαμερίσματα) θα καταβληθούν το 2022 προκαταβολές
από προσυμβόλαια αγοράς 50 εκατ. ευρώ (το 20% του συνόλου των 250 εκατ.ευρώ που θα καταβληθεί από τους αγοραστές με την ολοκλήρωση των
σχετικών αδειών). Η αυξημένη ζήτηση που έχει παρατηρηθεί εάν συνεχιστεί θα οδηγήσει την Lamda Development να ξεκινήσει νωρίτερα από τον
αρχικό σχεδιασμό την κατασκευή επιπλέον 1000 κατοικιών, είπε ο Οδυσσέας Αθανάσιου. Η πλειονότητα των αγοραστών των οικιστικών ακινήτων είναι
Έλληνες που ζουν στην χώρα μας ή στο εξωτερικό.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση και για μισθώσεις χώρων στις εμπορικές αναπτύξεις που δημιουργούνται και περιλαμβάνουν και την κατασκευή του
μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου της χώρας. Ειδικότερα στο κλάδο της ένδυσης/μόδας η ζήτηση ξεπερνά την προσφορά (+145%) και οι σχετικές
συμφωνίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Αναφορικά με τις αναπτύξεις των ξενοδοχειακών μονάδων ο κ. Αθανασίου είπε ότι πολύ σύντονα
ανακοινώνονται σημαντικές διεθνείς επωνυμίες που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των υπερσύχρονων μονάδων που θα κατασκευαστούν (συνολικά 4 μαζί
με εκείνη που θα γίνει στο συγκρότημα του Καζίνο). Υπενθυμίζεται ότι η Lamda έχει ήδη προχωρήσει σε στρατηγική συμφωνία με τον όμιλο ΤΕΜΕΣ
για την από κοινού ανάπτυξη δύο σύγχρονων, πεντάστερων ξενοδοχείων και των αντίστοιχων τουριστικών-οικιστικών συγκροτημάτων στο παράκτιο
μέτωπο του Ελληνικού συνολικής επένδυσης 300 εκατ.ευρώ, κατά την πρώτη πενταετή φάση της υλοποίησης του έργου.
Πλήρως εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση του έργου
Ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development επανέλαβε ότι η χρηματοδότηση του έργου του Ελληνικού είναι ήδη πλήρως εξασφαλισμένη ακόμη
και πριν το ξεκίνημα των έργων και υπενθύμισε την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ., ευρώ, την έκδοση ομολόγου 320 εκατ. ευρώ καθώς και
τις συμβάσεις δανειοδότησης 1 δισ. ευρω που έχουν υπογραφεί με Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάλογα με τις
συνθήκες να αλλάξει αυτό το μείγμα χρηματοδότησης, με μεγαλύτερη οφέλη.
Σε περιήγηση που προηγήθηκε στο εργοτάξιο του Ελληνικού επισημάνθηκε ότι από τα 425 συνολικά κτήρια που είχε η έκταση τα 200 περίπου έχουν ήδη
κατεδαφιστεί. Συνολικά θα μείνουν 50 περίπου από τα παλαιά κτήρια, το καθένα για διαφορετικούς λόγους. Όπως επισημάνθηκε μεταξύ άλλων οι
κατεδαφίσεις γίνονται μετά από μια σειρά μελετών που προβλέπουν μεταξύ άλλων το διαχωρισμό και την αξιοποίηση υλικών, μέσα από διαδικασίες
ανακύκλωσης και μάλιστα εντός του εργοταξίου κατά ένα μεγάλο μέρος, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην περιοχή. Επίσης θα
γίνει αξιοποίηση των υδάτινων πόρων για εξοικονόμηση νερού κλπ. Τα εργοτάξια που δημιουργούνται είναι τα μεγαλύτερα στην χώρα μας.
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ΟΗΕ: Η παγκόσμια αλυσίδα ανεφοδιασμού τροφίμων κινδυνεύει να
αποσταθεροποιηθεί
Η παγκόσμια αλυσίδα ανεφοδιασμού τροφίμων κινδυνεύει να αποσταθεροποιηθεί λόγω της εισβολής της
Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις που παρακολουθούν με ανησυχία τις χώρες
της Μέσης Ανατολής και της Ασίας οι οποίες βασίζονται στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τις δύο
αυτές χώρες.
Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία είναι μεγάλοι εξαγωγοί γεωργικών προϊόντων, όμως οι σοδειές στην
Ουκρανία πλέον κινδυνεύουν, ενώ στη Ρωσία έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Περισσότερα από τα μισά τρόφιμα
που διανέμει το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) σε περιοχές όπου υπάρχουν κρίσεις
προέρχονται από την Ουκρανία.
«Ήδη υπάρχουν 276 εκατομμύρια άνθρωποι που υποφέρουν από οξεία πείνα σε 81 χώρες», δήλωσε ο Μάρτιν
Φρικ, διευθυντής του γραφείου στο Βερολίνο του WFP. «Ο κόσμος απλώς δεν μπορεί να αντέξει μία ακόμη
σύγκρουση».
«Ο πόλεμος του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν προκαλεί μόνο μια ανυπολόγιστη τραγωδία στην
Ουκρανία, οι επιπτώσεις του θα γίνουν αισθητές πέρα από τα σύνορά της», σημείωσε ο Φρικ.
Η Αίγυπτος, με πληθυσμό 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, εισάγει το περισσότερο σιτάρι που έχει ανάγκη είτε
από τη Ρωσία είτε από την Ουκρανία. Το ίδιο ισχύει και για την Τυνησία.
Οι άνθρωποι και στις δύο αυτές χώρες βασίζουν μεγάλο μέρος της διατροφής τους στο ψωμί, καθώς αυτό
υπόκειται σε κρατικές επιδοτήσεις και κατά συνέπεια είναι ευρέως διαθέσιμο.
Ειδικοί στην Τυνησία τώρα προειδοποιούν για αυξήσεις στις τιμές λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και
αναζητούν άλλες πηγές εισαγωγής σιταριού, όπως η Ρουμανία και η Αργεντινή.
Όμως δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτές οι εναλλακτικές πηγές θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στη ζήτηση.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
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Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Στο τέλος του Φεβρουαρίου το Χ.Α. ήτανε το χρηματιστήριο με την
καλύτερη απόδοση στην Ευρώπη και μια από τις καλύτερες στον κόσμο!

Ω

Δείκτης
Tadawul All Share
BIST 100
Bovespa
CSE All-Share
Χ.Α.
Budapest SE
PSEi Composite
Karachi 100
FTSE 100
Hang Seng
Nifty 50
IDX Composite
BSE Sensex
ATX
SET
PSI 20
VN 30
IBEX 35
S&P/TSX
FTSE MIB
CAC 40
DAX
Euro Stoxx 50
WIG20
TA 35
Taiwan Weighted
Dow Jones
S&P/BMV IPC
SMI
AEX
OMXS30
BEL 20
S&P 500
MOEX
S&P/ASX 200
China A50
Nikkei 225
Shanghai
DJ Shanghai
RTSI
OMXC25
Nasdaq
DJ New Zealand
Small Cap 2000
SZSE Component
KOSPI

Απόδοση %
+9.35%
+9.30%
+6.98%
+6.01%
+4,86%
+4,37%
+3.36%
+2.43%
+2.07%
+1.73%
+0.88%
+0.75%
+0.68%
+0.60%
+0.16%
-0.09%
-0.23%
-0.39%
-0.59%
-0.78%
-1.19%
-1.41%
-1.75%
-1.92%
-2.15%
-2.99%
-3.32%
-3.64%
-4.05%
-4.17%
-4.49%
-4.84%
-5.26%
-5.50%
-5.89%
-5.91%
-5.95%
-7.65%
-8.03%
-8.30%
-8.37%
-8.98%
-9.50%
-9.78%
-10.29%
-10.56%
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