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Με 13,4% «έτρεξε» η οικονομία το γ' τρίμηνο
Ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασε το γ' τρίμηνο η ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ το ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 13,4% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ύστερα
από ρυθμούς ανάπτυξης 16,6% το δεύτερο τρίμηνο. Σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο το ΑΕΠ
αναπτύχθηκε 2,7%.
Το οικονομικό επιτελείο είχε συγκεντρώσει πληθώρα ενδείξεων για πολύ ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης στο γ' τρίμηνο
της φετινής χρονιάς.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις έκαναν άλμα 18,1%, ενώ οι εξαγωγές απογειώθηκαν 48,6% σε σχέση με έναν χρόνο
νωρίτερα.
Το «βαρύ χαρτί» ήταν βεβαίως και ο τουρισμός, ο οποίος κινήθηκε σε σαφώς καλύτερα επίπεδα συγκριτικά με
το γ' τρίμηνο του 2020, εξαλείφοντας τις αρνητικές επιπτώσεις από τη διεύρυνση του ελλείμματος στο εμπορικό
ισοζύγιο εξαιτίας της αύξησης των εισαγωγών και της ενεργειακής κρίσης.
Τριμηνιαίες μεταβολές
o Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2021.
o Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2021.
o Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 12,6% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2021. Οι
εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,4%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 29,0%.
o Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με το 2 ο τρίμηνο του 2021. Οι
εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,7%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 18,7%.
Ετήσιες μεταβολές
o Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του
2020.
o Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 18,1% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2020.
o Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 48,6% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2020.
Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 84,6%.
o Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 21,7% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2020.
Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 58,1%.
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Eurogroup: Πράσινο φως σε μέτρα 767 εκατ. για το ελληνικό χρέος –
Θετικό νεύμα για τις πρόωρες πληρωμές σε ΔΝΤ
Το νέο πακέτο -έκτο κατά σειρά- μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, ύψους 767 εκατ. ευρώ, ενέκρινε
το Eurogroup, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών των χωρών της
Ευρωζώνης.
Ταυτόχρονα, όπως έκανε γνωστό ο Έλληνας υπουργός, Χρήστος Σταϊκούρας, το Eurogroup εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την πρόθεση της Αθήνας να προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή του υπόλοιπου των
δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και ενός σημαντικού μέρους των διμερών δανείων του
πρώτο προγράμματος βοήθειας.
Οι πρόωρες αποπληρωμές, όπως επισημάνθηκε στη συνεδρίαση, θα είναι πολλαπλά επωφελείς για τα δημόσια
οικονομικά της Ελλάδας.
«Οι παραπάνω θετικές εξελίξεις προστίθενται στη σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία δείχνει ότι το
ΑΕΠ της χώρας μας ενισχύθηκε κατά 13,4% το 3ο τρίμηνο του 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2020. Η καλύτερη ευρωπαϊκή επίδοση, καθώς ο μέσος –μέχρι σήμερα– αντίστοιχος ευρωπαϊκός όρος
κυμαίνεται περίπου στο 4%» σχολίασε ο κ. Σταϊκούρας.
Υπενθύμισε δε, ότι σε επίπεδο όγκου, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 46,4 δισ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του 2021, η
υψηλότερη εγχώρια επίδοση την τελευταία δεκαετία!
«Όλα αυτά επιβεβαιώνουν και αναδεικνύουν την ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Πιθανότατα,
ισχυρότερη από τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις (λίγο κάτω του 7%)» συνέχισε ο επικεφαλής του οικονομικού
επιτελείου.
Επιστρέφοντας στη συνεδρίαση των Ευρωπαίων ΥΠΟΙΚ, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι αναγνωρίστηκε η
άμεση, στοχευμένη και αποτελεσματική αντίδραση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
υγειονομικής κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Επικροτήθηκε, παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκάλεσαν η πανδημία και οι καταστροφικές πυρκαγιές του
καλοκαιριού, η περαιτέρω προώθηση και υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών
αλλαγών.
Πιστοποιήθηκε, παράλληλα, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για
την πραγματοποίηση επενδύσεων, στις αποκρατικοποιήσεις, στη διοίκηση των κρατικών επιχειρήσεων, στην
κοινωνική πρόνοια, στη δημόσια διοίκηση, στο Κτηματολόγιο, στη φορολογία των ακινήτων.
Τέλος, επισημάνθηκε ότι η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και η υλοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να προσδώσει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση και να
αποτελέσει εφαλτήριο για την ενίσχυση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.
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Στην ΟPT Bank περνάει η Alpha Bank Aλβανίας έναντι 55 εκατ. ευρώ
Δεσμευτική συμφωνία με την ΟΤP Bank Plc υπέγραψε η Alpha Διεθνών Συμμετοχών (ΑΔΣ), θυγατρικής της Αlpha Υπηρεσιών και
Συμμετοχών, για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank Αλβανίας SHA (ΑΒΑ) με το συμφωνηθέν τίμημα να
ανέρχεται στα 55 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί το οποίο αντιστοιχεί σε 0.74x πολλαπλάσιο του P/BV. Η συναλλαγή, που αποτελεί
καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του “Project tomorrow” έχει θετική επίδραση στα κεφάλαια του Ομίλου και είναι πλήρως
ευθυγραμμισμένη με τη δέσμευση του Ομίλου να επικεντρωθεί στις βασικές αγορές δραστηριοποίησής του.
Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο όμιλος της Αlpha Bank η συναλλαγή (project Riviera), είναι η πιο ανταγωνιστική διαδικασία
πώλησης που έλαβε χώρα στην Αλβανία τα τελευταία χρόνια, προσελκύοντας το έντονο ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού επενδυτών από
τοπικούς και διεθνείς τραπεζικούς ομίλους.
Ειδικότερα, ο όμιλος Alpha Bank ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, επιτυγχάνοντας τίμημα (με όρουςP/BV) σημαντικά υψηλότερο
συγκριτικά με προηγούμενες συναλλαγές στην Αλβανία. Η συναλλαγή υπερέβη τις προσδοκίες όπως αυτές είχαν παρουσιαστεί στο
“ProjectTomorrow”, όσον αφορά στα κέρδη από την έξοδο του Ομίλου από την συγκεκριμένη αγορά (συμφωνηθέν τίμημα στα 55 εκατ.
ευρώ έναντι 30 εκατ. ευρώ στο “ProjectTomorrow”).
Η συμφωνία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη δέσμευση του Ομίλου να επικεντρωθεί στις βασικές αγορές δραστηριοποίησής του. Τα
κεφάλαια που θα απελευθερωθούν από την Αλβανία θα διοχετευθούν στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Κύπρο.
Η ποιότητα του αντισυμβαλλόμενου Ομίλου και η παρουσία του στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα υποστηρίξει τη μελλοντική
συνεργασία μεταξύ Alpha Bank Group και OTP Group και την κάλυψη των πελατών της Alpha Bank σε αυτές τις περιοχές.
Η Συναλλαγή θα δημιουργήσει έναν ισχυρό τραπεζικό όμιλο με ηγετική θέση στην Αλβανία και με μερίδιο αγοράς περί το 11% βάσει
ενεργητικού, συνεχίζοντας έτσι την επιτυχή παρουσία της Alpha Bank στην αλβανική αγορά και διασφαλίζοντας, επίσης, τα
συμφέροντα της πελατειακής βάσης του Ομίλου που δραστηριοποιείται στην Αλβανία.
Είκοσι τρία χρόνια μετά το άνοιγμα του πρώτου καταστήματός της στα Τίρανα, η ΑΒΑ έχοντας διανύσει μακρά και επιτυχή πορεία
στον αλβανικό τραπεζικό τομέα, θα αποτελέσει μέλος ενός από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης. Όπως τονίζεται από τους κύκλους των επενδυτών, ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της ABA είναι το υψηλό επίπεδο
των Στελεχών και του Προσωπικού της.
Η συναλλαγή θα διασφαλίσει τη συνέχιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της ΑΒΑ, καθώς η ΟΤP, μία
διεθνής τράπεζα με παρουσία σε 11 χώρες, παρουσίασε ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο για τη μελλοντική ανάπτυξη και την ομαλή
μετάβαση της ΑΒΑ και των εργαζομένων της στον νέο όμιλο.
Ο Όμιλος OTP είναι ένας από τους πιο σταθερούς χρηματοοικονομικά ομίλους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με τη μητρική
του Τράπεζα (OTP Bank plc.) να είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βουδαπέστης. Με έδρα τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, ο
Όμιλος της OTP παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 11 χώρες, σε περισσότερους από 16 εκατομμύρια πελάτες, με ένα δίκτυο
1.500 καταστημάτων και πάνω από 37.500 εργαζόμενους
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η οποία τελεί υπό τη αίρεση της πλήρωσης ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων (συμπεριλαμβανομένης
της λήψης εποπτικών εγκρίσεων κατά την κείμενη νομοθεσία), αναμένεται να λάβει χώρα εντός του 2022.
Rothschild & Co και η UniCredit Group ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Συναλλαγής, ενώ η White & Case LLP και
η Kalo & Associates Law Firm ως νομικοί σύμβουλοι για το αγγλικό και αλβανικό δίκαιο αντιστοίχως.
Συνέχιση της κληρονομιάς της ΑΒΑ στην αλβανική αγορά και διεύρυνση της συνεργασίας των δύο ομίλων
Ο Όμιλος Alpha Bank, σύμφωνα με την πάγια τακτική του, διενήργησε μία υψηλών διεθνών προδιαγραφών, διαφανή και
ανταγωνιστική διαδικασία, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα ώστε η διαδικασία επιλογής να διασφαλίσει τα υψηλά επίπεδα της μέχρι
σήμερα δραστηριότητάς του στην Αλβανία, την ομαλή συνέχεια για τους πελάτες και τους εργαζομένους, την πλήρη κάλυψη των
εποπτικών απαιτήσεων και, βεβαίως, τη συνεπή υλοποίηση του Στρατηγικού του Σχεδίου. Η συμφωνία με την OTP διασφαλίζει όλα τα
παραπάνω και επιτρέπει στους δύο Ομίλους να διερευνήσουν νέα πεδία αμοιβαίως επωφελούς συνεργασίας στο μέλλον.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η οποία τελεί υπό τη αίρεση της πλήρωσης ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων (συμπεριλαμβανομένης
της λήψης εποπτικών εγκρίσεων κατά την κείμενη νομοθεσία), αναμένεται να λάβει χώρα εντός του 2022.
Rothschild & Co και η UniCredit Group ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Συναλλαγής, ενώ η White & Case LLP και
η Kalo & Associates Law Firm ως νομικοί σύμβουλοι για το αγγλικό και αλβανικό δίκαιο αντιστοίχως.
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Evergrande: Αντιμέτωπη με μια ακόμη προθεσμία για το χρέος της
Έχοντας αντιμετωπίσει τη μία προθεσμία μετά την άλλη, ο κινεζικός όμιλος Evergrande είναι και πάλι στο
χείλος της χρεοκοπίας, με την απαισιόδοξη ανακοίνωση του να καταδικάζει τη μετοχή του σε ιστορικά χαμηλό
επίπεδο την ώρα που η άμεση κρατική παρέμβαση αυξάνει τις ελπίδες για συντεταγμένη αναδιάρθρωση
χρέους.
Έχοντας καταβάλει
τρεις πληρωμές κουπονιών την ύστατη στιγμή κατά τους δύο τελευταίους μήνες, η

Evergrande βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με την εκπνοή μιας περιόδου χάριτος 30 ημερών σήμερα, με
υποχρεώσεις που φθάνουν τα 82,5 εκατ. δολάρια.
Ωστόσο η ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή, σύμφωνα με την οποία οι πιστωτές ζητούν 260 εκατ.
δολάρια και ο όμιλος δεν θα μπορεί να εγγυηθεί τα κεφάλαια για την αποπληρωμή κουπονιού, οδήγησε οι αρχές
στο να καλέσουν τον πρόεδρό της –μια κίνηση που είχε ως αποτέλεσμα να εξανεμιστεί το ένα πέμπτο της αξίας
της μετοχής σήμερα.
Η Evergrande, που ήταν κάποτε η εταιρία ανάπτυξης ακινήτων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Κίνα,
βρίσκεται αντιμέτωπη με οφειλές άνω των 300 δισεκ. δολαρίων, το οποίο σημαίνει ότι μια άτακτη κατάρρευση
μπορεί να προκαλέσει τριγμούς σε όλο τον τομέα ακινήτων και πέραν αυτού.
Μετά την ανακοίνωση της Παρασκευής, οι αρχές στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ όπου εδρεύει ο όμιλος,
ανακοίνωσαν με τη σειρά τους ότι θα αποστείλουν ομάδα, ύστερα από αίτημα της Evergrande για να εποπτεύει
τη διαχείριση κινδύνου, να ενισχύσει τους εσωτερικούς ελέγχους και να συνεχίσει τις δραστηριότητες –στην
πρώτη δημόσια κίνηση του κράτους για άμεση παρέμβαση με στόχο να τεθεί υπό έλεγχο ο όποιος αντίκτυπος.
Η κεντρική τράπεζα και οι ρυθμιστικοί φορείς για τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρίες και τη
χρηματιστηριακή αγορά επίσης εξέδωσαν ανακοινώσεις, λέγοντας ότι ο κίνδυνος για τον τομέα ακινήτων
μπορεί να περιοριστεί.
Αναλυτές είπαν ότι οι συντονισμένες προσπάθειες των αρχών δείχνουν ότι η Evergrande πιθανόν να έχει ήδη
εισέλθει σε μια διαδικασία συντεταγμένης αναδιάρθρωσης χρέους και περιουσιακών στοιχείων.
Η μετοχή της κινεζικής εταιρίας κατέγραψε σήμερα βουτιά 20% κλείνοντας σήμερα στο ιστορικά χαμηλό
επίπεδο του 1,82 δολαρίου Χονγκ Κονγκ.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters
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Μια από τα ίδια και στα τέλη Νοεμβρίου - Σε μίζερη θέση
παραμένει το Χ.Α. μεταξύ των διεθνών χρηματιστηριακών
δεικτών…
Δείκτης

Απόδοση 2021

VN 30

+44.74%

ATX

+33.28%

AEX

+25.71%

BIST 100

+25.64%

TA 35

+25.39%

Tadawul All Share

+24.91%

CAC 40

+22.91%

Nifty 50

+22.78%

Budapest SE

+22.49%

RTSI

+21.60%

S&P 500

+21.59%

OMXS30

+20.87%

BSE Sensex

+20.80%

Nasdaq

+20.56%

MOEX

+20.17%

Taiwan Weighted

+19.37%

S&P/TSX

+18.51%

FTSE MIB

+17.96%

Euro Stoxx 50

+16.46%

BEL 20

+14.35%

SMI

+14.27%

S&P/BMV IPC

+12.78%

Dow Jones

+12.67%

OMXC25

+11.94%

DAX

+11.93%

WIG20

+11.63%

PSI 20

+11.38%

Small Cap 2000

+11.34%

FTSE 100

+10.84%

S&P/ASX 200

+9.85%

SET

+9.76%

X.A.

+7,26%

IDX Composite

+8.84%

IBEX 35

+4.56%

S&P 500 VIX

+4.40%

Karachi 100

+3.69%

Shanghai

+2.99%

SZSE Component

+2.24%

Nikkei 225

+1.79%

DJ Shanghai

+1.27%

KOSPI

+0.91%

PSEi Composite

-2.70%

DJ New Zealand

-8.62%

China A50

-13.01%

Hang Seng

-13.12%

Bovespa

-14.37%

Πηγή: Καραμανώφ ΑΧΕΠΕΥ
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