2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα
06/12/21

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JP Morgan: Στην κορυφή των επιλογών οι ελληνικές μετοχές το 2022
Η παγκόσμια ανάπτυξη, η οποία θα κινηθεί υψηλότερα από τη μακροπρόθεσμη τάση της, και τα ακόμα χαμηλά
πραγματικά επιτόκια είναι οι βασικοί "μοχλοί" που οδηγούν τις θετικές προοπτικές που βλέπει η JP Morgan για
το 2022 για τις μετοχές των Αναδυόμενων Αγορών το 2022, ιδιαίτερα το πρώτο εξάμηνο. Όπως σημειώνει, το
2021 έως σήμερα οι Αναδυόμενες Αγορές έχουν υποαποδώσει σε σχέση με τις ανεπτυγμένες σε μεγάλο βαθμό, με
τις αποτιμήσεις τους πλέον να είναι ιδιαίτερα ελκυστικές και εκτιμά πως το επόμενο έτος θα σημειώσουν ισχυρό
ράλι το οποίο θα ξεπεράσει το 30% και ακόμα και το 48% στo bullish σενάριο. Σε αυτό το πλαίσιο, η
αμερικανική τράπεζα τοποθετεί την ελληνική αγορά στα αγαπημένα της trades για το νέο έτος, εκτιμώντας πως
οι ελληνικές εισηγμένες θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη αύξηση κερδοφορίας στο σύνολο της περιοχής των
αναδυόμενων αγορών.
Όπως γράφει η Ελευθερία Κούρταλη στο capital.gr παρουσιάζοντας την έκθεση:
Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά ειδικά την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής
και Αφρικής (CEEMEA) η οποία είναι η υπο-κατηγορία στην οποία "ανήκει" η Ελλάδα, η πρόβλεψη για την
τιμή του αργού πετρελαίου Brent της JP Morgan στα 90 δολάρια το βαρέλι στο τέλος του 2022 θα πρέπει να
διατηρήσει τις δύο μεγαλύτερες αγορές – τη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία – στην κορυφή των επιδόσεων της
περιοχής και για αυτό τον λόγο η αμερικανική τράπεζα προχωρά στην αναβάθμιση της αγοράς της Σαουδικής
Αραβίας σε overweight από underweight για να αντικατοπτριστεί αυτή την αλλαγή στις προοπτικές για το
πετρέλαιο.
Η JP Morgan ισορροπεί τις τοποθετήσεις της στην περιοχή υποβαθμίζοντας τη Νότια Αφρική σε underweight,
ενώ σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της για το σύνολο των αγορών της περιοχής της CEEMEA, συνεχίζει να
προτιμά τις μετοχές "αξίας" έναντι των μετοχών "ανάπτυξης" και τοποθετεί τον τραπεζικό κλάδο ως την
κορυφαία της επιλογή για το 2022.
Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί την θετική της στάση για την Ελλάδα και έτσι τα overweights της για το 2022
στην CEEMEA είναι οι αγορές της Ελλάδας, της Σαουδικής Αραβίας, της Ρωσίας και της Τουρκίας. Από τους
κλάδους τηρεί στάση overweight στις τράπεζες, την ενέργεια και τα βασικά υλικά, ουδέτερη στάση στα μη
βασικά καταναλωτικά αγαθά και τις τηλεπικοινωνίες, ενώ είναι underweight στην τεχνολογία και τα βασικά
καταναλωτικά αγαθά.
Σύμφωνα με τον βασικό σενάριο της JP Morgan, ο στόχος για τον δείκτη MSCI EMEA που περιλαμβάνει και τις
παραπάνω αγορές είναι οι 360 μονάδες ή ένα ράλι της τάξης του 31% το 2022. Στο bullish σενάριο το ράλι
μπορεί να φτάσει το 48% και τις 410 μονάδες, ενώ στην bear case τοποθετείται η κατά 6% πτώση από τα
τρέχοντα επίπεδα (λόγω κυρίως της ενδεχόμενης αδυναμίας του πετρελαϊκού κλάδου).
Συνέχεια…

Συνέχεια….
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Παράλληλα, η JP Morgan στο πλαίσιο της στρατηγικής για το 2022 κατατάσσει τις οικονομίες των
Αναδυόμενων
/ Αγορών με βάση το μομέντουμ του reopening το οποίο βασίζεται στους εμβολιασμούς του
πληθυσμού και τις "αντιστοιχεί" σε σχέση με τη δυνητική ανάπτυξη του ΑΕΠ το διάστημα 2021-2022.
Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα, η Ρωσία, η Ινδία, το Μεξικό, το Περού, οι Φιλιππίνες και η Ν. Αφρική εμπίπτουν
στη λίστα των χωρών οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή αύξηση του ΑΕΠ έναντι του δυναμικού, αλλά έχουν
χαμηλότερη βαθμολογία σε ό,τι αφορά την πορεία των εμβολιασμών, υποδηλώνοντας κίνδυνο για την ανάπτυξη
από παρατεταμένους περιορισμούς. Το καλύτερο σκορ, αυτό της ισχυρής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την
υψηλή εμβολιαστική κάλυψη έχουν οι Χιλή, Αργεντινή, Κολομβία, Ταιβάν, Ουγγαρία, Μαλαισία και Τουρκία,
ενώ το χειρότερο σκορ και στα δύο μέτωπα έχουν το Κουβέιτ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Πολωνία και η
Σαουδική Αραβία.
Όπως επισημαίνει η JP Morgan, oι μετοχές των Αναδυόμενων Αγορών έχουν φέτος σημαντικά χαμηλότερες
επιδόσεις από τις μετοχές ανεπτυγμένων αγορών και συνιστά στους επενδυτές να αυξήσουν τις θέσεις τους στην
περιοχή επιλεκτικά, καθώς βλέπει ισχυρή άνοδο ιδιαίτερα στις κυκλικές μετοχές και τις μετοχές "αξίας" της
περιοχής, χάρη στην ισχυρή κερδοφορία, των ενδείξεων υποχώρησης του κινδύνου από την παραλλαγή Δέλτα
(με την Όμικρον να παραμένει ερωτηματικό) και την ομαλοποίηση της συσχέτισης ομολόγων-μετοχών.
Οι ελληνικές εισηγμένες θα έχουν την υψηλότερη άνοδο της κερδοφορίας
Έτσι τα πιο ελκυστικά trades για το 2022 σε όλη την περιοχή των Αναδυόμενων Αγορών είναι τα
χρηματιστήρια σε: Βραζιλία, Μεξικό, Χιλή, Περού, Κολομβία, Κουβέιτ, Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος,
Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Κίνα, Νότια Κορέα, Μαλαισία, Φιλιππίνες και Ινδονησία.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της JP Morgan, το P/Ε των ελληνικών μετοχών θα διαμορφωθεί στο 14,5x το 2022
από 17,8x φέτος, ενώ η μερισματική απόδοση θα είναι της τάξης του 3,6% από 3,4% το 2021.
Η τιμή προς λογιστική αξία της ελληνικής αγοράς θα διαμορφωθεί στο 1,7x το 2022 από 1,8x το 2021, ενώ τα
κέρδη ανά μετοχή των ελληνικών εισηγημένων θα εκτιναχθούν στο +18,2% από 1,9% φέτος και θα εμφανίσουν
την υψηλότερη αύξηση ανάμεσα όλες τις αγορές της περιοχής που παρακολουθεί. Σε ό,τι αφορά την απόδοση
ιδίων κεφαλαίων, θα κινηθεί στο 7,7% το επόμενο έτος από 7,1% φέτος.
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ΤΙΤΑΝ: Επένδυση 35 εκατ. δολ. στις ΗΠΑ
Ο όμιλος TITAN ανακοίνωσε μέσω της θυγατρικής του, Titan America LLC, μια νέα επένδυση ύψους 35 εκατ.
δολαρίων για την κατασκευή θολωτής αποθήκης χωρητικότητας 70.000 τόνων στον σταθμό εισαγωγών Port
Tampa Bay, στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Η επένδυση θα αναβαθμίσει την εισαγωγική δυναμικότητα του Τιτάνα
στις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τη δυνατότητα παροχής τσιμέντου και τσιμεντοειδών προϊόντων με
χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στη χώρα.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η αναβάθμιση του σταθμού εισαγωγών Port Tampa, γίνεται σε μια εποχή που η
αγορά στη Φλόριντα βρίσκεται σε ταχεία ανάπτυξη και αναμένονται μεγάλες επενδύσεις στον τομέα των
υποδομών.
Σημειώνεται ότι η Ένωση Αμερικανικών Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA) προβλέπει συνεχή ανάπτυξη και αύξηση
της κατανάλωσης τσιμέντου κατά 14,8% στις ΗΠΑ από το 2020 έως το 2024, ποσοστό που δεν περιλαμβάνει
τις προοπτικές ανόδου από το πρόγραμμα επενδύσεων 1 τρισ. δολ. που έχει ανακοινωθεί για τις υποδομές.
Η αναβάθμιση του σταθμού εισαγωγών θα ενισχύσει, επίσης, την ικανότητα παράδοσης εισαγόμενων
τσιμεντοειδών προϊόντων με στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης στις ΗΠΑ και τη συμβολή στην
επίτευξη των στόχων του Ομίλου για ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα. Με εκτιμώμενη ημερομηνία
ολοκλήρωσης του έργου στις αρχές του 2023, η αναβάθμιση του σταθμού προστίθεται και σε άλλες πρόσφατες
επενδύσεις στο εργοστάσιο τσιμέντου Pennsuco του Τιτάνα στο Μέντλεϊ της Φλόριντα.
Οι επενδύσεις αυτές, οι οποίες υπερβαίνουν τα 20 εκ. δολ., περιλαμβάνουν έργα όπως η κατασκευή μονάδας
μηχανικής επεξεργασίας εναλλακτικών - δευτερογενών καυσίμων, αλλά και υποδομών χρήσης φυσικού αερίου.
Συνδυαστικά, θα καταστήσουν δυνατή τη σταδιακή υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων με εναλλακτικά
καύσιμα χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, μειώνοντας σημαντικά τόσο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του
εργοστασίου όσο και τον όγκο των δημοτικών απορριμμάτων προς ταφή.
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Θα έρθει φέτος ο Άη-Βασίλης στα διεθνή χρηματιστήρια;
«Κόκκινο» έδειξαν σήμερα τα ταμπλό των χρηματιστηρίων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ολοκληρώντας μία ιδιαίτερα νευρική
εβδομάδα με έντονες αυξομειώσεις που τείνουν να αποτελέσουν τη νέα νόρμα των αγορών μετά την «επέλαση» της μετάλλαξης Όμικρον του
κορωνοϊού, αλλά και την ξεκάθαρα πιο «επιθετική» νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.
«Η νέα μετάλλαξη έχει φέρει τεράστια αβεβαιότητα, η οποία σημαίνει κινήσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις, και ανοδικές και πτωτικές. Η
αγορά μοιάζει με τρενάκι του τρόμου», αναφέρει ο Ράντι Φρέντερικ της Charles Schwab, όπως αναφέρει το Money Review.
Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα σκηνικό για έναν ασυνήθιστα δύσκολο Δεκέμβριο, όπως επισημαίνουν αναλυτές. Παρότι η αγορά παραδοσιακά
κινείται ορμητικά ανοδικά τον τελευταίο μήνα του έτους – φαινόμενο που είναι γνωστό ως «Χριστουγεννιάτικο ράλι» – έχουν δημιουργηθεί τις
τελευταίες μέρες κάποιες ρωγμές που απειλούν αυτό το παραδοσιακό μοτίβο. Κομβικό σημείο θα είναι η περαιτέρω εξέλιξη της μετάλλαξης
Όμικρον και το στίγμα που θα δώσουν η ΕΚΤ και η Φέντεραλ Ριζέρβ στις συνεδριάσεις αυτού του μηνός.
Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι το γεγονός ότι, παρότι ο δείκτης Nasdaq απέχει λιγότερο από 5% από το ιστορικό υψηλό του, περίπου το
ένα-πέμπτο των εισηγμένων εταιρειών του διαπραγματεύονται σε χαμηλό 52 εβδομάδων, ενώ τα δύο-τρίτα κινούνται σε επίπεδα χαμηλότερα
από το μέσο όρο των τελευταίων 200 συνεδρίασεων, σημεία που μπορούν να δώσουν μία κατευθυντήρια γραμμή για το επόμενο διάστημα.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι ο δείκτης φόβου, γνωστός και ως VIX, σκαρφαλώνει σήμερα στις 30,9 μονάδες, ενισχυόμενος κατά 10%.
Από την αρχή της συνεδρίασης, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street σημείωσαν πτώση με τον κλάδο τεχνολογίας να δέχεται
ξανά «άγριο σφυροκόπημα»
με απώλειες κοντά στο 2,5%, οδηγώντας σε πτώση και τους 11 κλάδους του δείκτη S&P 500. Οι μετοχές των

Apple, Meta Platforms, Alphabet, Amazon.com, Nvidia και Tesla υποχώρησαν από 1,4% έως 6,1%, ασκώντας πιέσεις στους S&P 500 και
Nasdaq.
Aπώλειες άνω του 1% καταγράφει αυτή την ώρα και ο δείκτης S&P 500.
Αυτό που επηρέασε την αγορά δεν είναι τα κατώτερα του αναμενομένου στοιχεία για την απασχόληση Νοεμβρίου, αλλά οι νέες προοπτικές που
προδιαγράφονται για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ. Και αυτό έγινε εμφανές όταν πέρασε η πρώτη αρνητική αντίδραση στην είδηση ότι τα
στοιχεία είναι κατώτερα των προσδοκιών.
Μετά την πρώτη ανάγνωση, τα στοιχεία Νοεμβρίου έδειξαν ότι η ανεργία μειώθηκε στο 4,2%, στο χαμηλοτερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο
του 2020, οι μισθοί αυξήθηκαν περαιτέρω και αναθεωρήθηκαν ανοδικά τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας του Οκτωβρίου. Ολα αυτά τα
επιμέρους στοιχεία διατηρούν άθικτα τα σχέδια της Fed για επιτάχυνση του tapering, όπως ακριβώς ανέφερε και ο πρόεδρός της Τζερόμ
Πάουελ αυτή την εβδομάδα.
«Τα νούμερα καταδεικνύουν ότι η οικονομία είναι πολύ ισχυρή, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις απόψεις του Πάουελ και υποστηρίζοντας το
γεγονός ότι αναμένεται πιο επιθετική νομισματική πολιτική από την Φέντεραλ Ριζέρβ», σημειώνουν αναλυτές.
Στο ίδιο κλίμα και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που έκλεισαν την εβδομάδα με πτώση. Ο πανευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης STOXX
600 έκλεισε με απώλειες 0,6% αφού ταλαντεύθηκε μεταξύ κερδών και απωλειών καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ο δείκτης κατέγραψε σε
εβδομαδιαία βάση πτώση 0,3%, με εξαίρεση το δείκτη FTSE 100 στο Λονδίνο που σημείωσε κέρδη 1,1%, στη καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση
από τα μέσα Οκτωβρίου.
Ο κλάδος πρώτων υλών κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση στη σημερινή συνεδρίαση, 2,5%, καθώς υποχώρησαν οι τιμές του χαλκού και του
σιδηρομεταλλεύματος, ενώ στο «κόκκινο» και η τεχνολογία ακολουθώντας τις τάσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Με πτώση έκλεισαν και οι αγορές πετρελαίου σε εβδομαδιαία βάση, παρά το θετικό πρόσημο κατά το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής
συνεδρίασης. Τόσο το brent όσο και το αργό κατέγραψαν απώλειες για έκτη διαδοχική εβδομάδα, στο μεγαλύτερο καθοδικό σερί από το
Νοέμβριο του 2018.
Ενώ όμως και οι δύο τιμές παρουσίαζαν κέρδη 2%, από τη στιγμή που ο ΟΠΕΚ+ εμφανίστηκε καθησυχαστικός στέλνοντας το μήνυμα ότι θα
επανεξετάσει ανά πάσα στιγμή την πολιτική του, εάν η ζήτηση καταρρεύσει λόγω νέων περιοριστικών μέτρων κατά της μετάλλαξης Ομικρον,
στο τέλος της συνεδρίασαν άλλαξαν ρότα. Το αργό πέρασε σε αρνητικό έδαφος, ενώ το brent παρουσίαζε έντονη αστάθεια. Μέχρι στιγμής
πάντως, η JPMorgan δεν βλέπει πλήγμα στη ζήτηση.
Προβλέψεις για την πορεία του δολαρίου
Ο δείκτης δολαρίου ήταν από τους ευνοημένους της σημερινής συνεδρίασης, παρά τη μικρή προσωρινή κάμψη που παρουσίασε αμέσως μετά
τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την απασχόληση.
Aναλυτές στο τελευταίο poll του Reuters, αναφέρουν ότι οι διαφοροποιήσεις για τις προοπτικές των επιτοκίων θα είναι αυτές που θα
καθοδηγήσουν την αγορά ξένου συναλλάγματος τους επόμενους τρεις μήνες, γεγονός που προσδίδει στο δολάριο προβάδισμα έναντι των
κυριοτέρων ανταγωνιστών
\
του.
Ο δείκτης δολαρίου, ενισχυμένος 7% στη διάρκεια του 2021, καταγράφει την καλύτερη επίδοση από το 2015, με βασικό “καταλύτη” τη νέα πιο
επιθετική στάση του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, που ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για πιο γρήγορες επιτοκιακές αυξήσεις.
Αναλυτές της JPMorgan αναφέρουν ότι τυπικά ο δείκτης δολαρίου ενισχύεται τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες το εξάμηνο πριν ακολουθήσει η
πρώτη επιτοκιακή αύξηση, κάτι που θα μπορούσε να δώσει μία εικόνα για το πόσο αναμένεται να αυξηθεί το αμερικανικό νόμισμα έως ότου
ακολουθήσει η πρώτη αύξηση των επιτοκίων από την Fed.
Oι αναλυτές προβλέπουν για το ευρώ άνοδο 1,5% και για το γιέν επιπλέον 2% σε ορίζοντα έτους, παρότι και τα δύο νομίσματα καταγράφουν
φέτος απώλειες 7% και 9% αντίστοιχα.
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Με τα βλέμματα στραμμένα στις διεθνείς αγορές και εν μέσω
μεγάλης αβεβαιότητας – μεταβλητότητας στις αγορές λόγω
μετάλλαξης όμικρον …. Βασικός στόχος για τη νέα εβδομάδα, η
παραμονή υψηλότερα των κρίσιμων στηρίξεων στις 880 – 870
μονάδες …. Και μετά ότι καλύτερο έλθει…
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