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Citi: Έρχονται πολλαπλές αναβαθμίσεις της Ελλάδας το 2020
Στο πρόγραμμα των αξιολογήσεων των χωρών της ευρωζώνης από τους τέσσερις μεγάλους οίκους Fitch, Moody' s, S&P και
DBRS φέτος, επικεντρώνεται η Citigroup σε ανάλυσή της, επισημαίνοντας πως για την Ελλάδα αναμένονται πολλές
αναβαθμίσεις τη νέα χρονιά.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η αμερικάνικη τράπεζα, όλοι οι οίκοι έχουν ήδη ανακοινώσει το ημερολόγιο των reviews
τους, με όλες τις χώρες της περιοχής του ευρώ να αναμένεται να δεχτούν δύο αξιολογήσεις, με εξαίρεση τις Γερμανία,
Φινλανδία και Ιταλία, για τις οποίες η Fitch έχει προγραμματίσει τρία reviews. To πρόγραμμα της Moody's, όπως
επισημαίνει είναι αρκετά "βαρύ" στο α' τρίμηνο τους έτους καθώς και στο γ' τρίμηνο (με εννέα αξιολογήσεις σε κάθε ένα,
έναντι έξι αξιολογήσεων στο β' και στο δ' τρίμηνο), ενώ η S&P έχει "γεμάτο" πρόγραμμα το διάστημα Μαΐου-Μαρτίου
καθώς και τον Σεπτέμβριο-Νοέμβριο (με 13 αξιολογήσεις σε κάθε ένα διάστημα). Οι Fitch και DBRS έχουν μοιράσει το
πρόγραμμά τους σε όλα τα τρίμηνα.
Η Citi επισημαίνει πως αν και οι οίκοι έχουν την υποχρέωση να ανακοινώσουν τις ημέρες κατά τις οποίες θα δημοσιεύσουν
την αξιολόγήση τους, ωστόσο μπορούν και να μην προχωρήσουν σε καμία κίνηση εάν το αποφασίσουν. Επίσης, υπό
συγκεκριμένες συνθήκες, μπορούν αν υπάρξουν και έκτακτες αξιολογήσεις.
Η αμερικάνικη τράπεζα ξεχωρίζει στη συνέχεια την Πορτογαλία και την Ελλάδα καθώς όπως επισημαίνει είναι οι δύο
χώρες που από νωρίς μέσα στο έτος θα δουν τις πρώτες τους αναβαθμίσεις. Η Πορτογαλία βαθμολογείται με θετικές
προοπτικές από τις Moody’s, S&P και Fitch και η Citi εκτιμά ότι θα υπάρξουν περαιτέρω αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής
της ικανότητας εντός του 2020. Οι ημερομηνίες-κλειδιά για τις αγορές σε ό,τι αφορά την Πορτογαλία στο α' εξάμηνο είναι
οι 17 Ιανουαρίου, όπου αναμένεται το review της Moody’s, 13 Μαρτίου, όπου ανακοινώνει τη "βαθμολογία της η S&P, 20
Μαρτίου "μιλά" η DBRS και 22 Μαΐου η Fitch.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η Citi τονίζει ότι αναμένει πολλαπλές αναβαθμίσεις από τους τέσσερις οίκους το 2020. Όπως έχει
σημειώσει και στο πρόσφατο παρελθόν, οι οίκοι θα προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις της Ελλάδας αυτό το έτος, δεδομένων
των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών. Και αν το κάνουν (κατά τρεις ή τέσσερις βαθμίδες), η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί σε
όρους ρευστότητας από την ένταξη των ομολόγων στους δείκτες επενδυτικής βαθμίδας καθώς και στο QΕ. Όλα αυτά
υποδηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να σημειωθεί απότομη και μεγάλη συρρίκνωση των ελληνικών spreads, εκτιμώντας
πως στο δ' τρίμηνο του 2020 η απόδοση του ελληνικού 10ετούς θα βρεθεί στο 0,70% και το spread έναντι της Γερμανίας
στις 100 μ.β. Όπως υπογραμμίζει η αμερικάνικη τράπεζα, σε ό,τι αφορά το α' εξάμηνο η Fitch θα ξεκινήσει τον χορό των
αξιολογήσεων της Ελλάδας και συγκεκριμένα στις 24 Ιανουαρίου, ακολουθούν οι S&P και DBRS στις 24 Απριλίου (διπλή
αξιολόγηση σε μία ημέρα) και η Moody’s στις 8 Μαΐου. Αξίζει να σημειώσουμε πως σε ό,τι αφορά το β' εξάμηνο τρεις είναι
οι κρίσιμες Παρασκευές για τη χώρα μας καθώς η δεύτερη προγραμματισμένη αξιολόγηση της Fitch για την Ελλάδα
αναμένεται στις 24 Ιουλίου, οι S&P και DBRS δίνουν και πάλι την ίδια ημέρα το δικό τους review για τη χώρα μας στις 23
Οκτωβρίου, και τέλος, η Moody’s αναμένεται να ανακοινώσει την δεύτερη "ετυμηγορίας" της στις 6 Νοεμβρίου.
Υπενθυμίζεται πως αυτή τη στιγμή η Standard & Poor’s, η Fitch και η DBRS διατηρούν την Ελλάδα τρία σκαλοπάτια
κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, ενώ η Moody’s εμφανίζεται ως η πιο "αυστηρή", βαθμολογώντας τη χώρα μας τέσσερις
βαθμίδες κάτω από το investment grade. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η επίτευξη αυτού του κρίσιμου ορόσημου
για το επενδυτικό προφίλ της χώρας – το οποίο και έχασε το 2010 – έως το πρώτο εξάμηνο του 2021. Αρκετοί αναλυτές
θεωρούν εφικτό αυτόν τον στόχο, δεδομένης της σημαντικής βελτίωσης που έχουν σημειώσει οι οικονομικές προοπτικές της
χώρας το τελευταίο διάστημα μετά και τις πολιτικές που εφαρμόζει η νέα κυβέρνηση.
(Πηγή: capital.gr)
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Το 2020 θα αποτελέσει μια χρονιά ορόσημο για τον τραπεζικό κλάδο
«Το 2020 θα αποτελέσει μια χρονιά-ορόσημο για τον τραπεζικό κλάδο. Με το σχέδιο “ Ηρακλής”, το οποίο
σχεδίασε, διαπραγματεύτηκε και ψήφισε τον προηγούμενο μήνα η κυβέρνηση, οι τράπεζες θα μειώσουν τα “
κόκκινα” δάνειά τους κατά 30 δισ. ευρώ ή κατά 40% του συνολικού όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων».
Αυτά τονίζει, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό
σύστημα, Γιώργος Ζαββός, σε συνέντευξή του στη εφημερίδα «Νέα Σελίδα».
Ο κ. Ζαββός συμπληρώνει πως «η μαζική συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και η ψήφος
εμπιστοσύνης των επενδυτών, τον καθιστούν μια σημαντική επιτυχία στους πρώτους έξι μήνες του
κυβερνητικού κύκλου». Μάλιστα εκτιμά πως η υιοθέτηση του «Ηρακλή» σε χρόνο-ρεκόρ αποτελεί μια απτή
απόδειξη του μεταρρυθμιστικού σοκ που επαγγέλθηκε προεκλογικά ο πρωθυπουργός.
Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τα οφέλη του «Ηρακλή» συνολικά στην ελληνική οικονομία, ο κ.
Ζαββός υπογράμμισε: «Ο “ Ηρακλής” θα απελευθερώσει κεφάλαια από τις τράπεζες, που θα μπορέσουν να
χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία και τον Έλληνα πολίτη και μικροεπιχειρηματία [...] Ο “
Ηρακλής” σπάει [...] τον φαύλο κύκλο και βοηθάει τις ελληνικές τράπεζες να διαδραματίσουν τον πραγματικό
τους ρόλο ως οι κύριοι πάροχοι της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο θα
επιτύχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, που θα δημιουργήσουν νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις
εργασίας».
Επίσης ο υφυπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε ότι η νομική θέση των δανειοληπτών «θα παραμείνει η ίδια,
πριν και μετά την υλοποίηση του νόμου». Εξήγησε δε ότι η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες
«δεν έχει άμεσα επίπτωση στο χρέος, το έλλειμμα ή το λεγόμενο “ μαξιλάρι”, δηλαδή δεν επιβαρύνεται ο
Έλληνας φορολογούμενος».
Τέλος, αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τις αλλαγές που προωθούνται υπογραμμίζει: «Με το νέο
πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης προωθούνται η υιοθέτηση καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, η
διαφάνεια και η ακεραιότητα, που θα λειτουργήσουν ως κίνητρα για την προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών
ώστε οι Έλληνες πολίτες να επωφεληθούν από την οικονομική ανάπτυξη».
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Μητσοτάκης: «Κλείνει το γραφείο του ΔΝΤ στην Αθήνα»
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε το κλείσιμο του γραφείου του ΔΝΤ στην Αθήνα. Την
ανακοίνωση έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του πριν από την συνάντηση που θα έχει με τη
διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.
«Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και εύχομαι κάθε καλή τύχη στις προσπάθειές σας. Τους
τελευταίους έξι μήνες -μάλιστα σήμερα συμπληρώνονται έξι μήνες από την εκλογή μας στις 7 Ιουλίου 2019έχουμε μπει σε μια εποχή ανάπτυξης και αποτελεσματικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», ανέφερε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις μετά τη συνάντησή με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα
Γκεοργκίεβα, στην Ουάσινγκτον.
«Δεν ήταν πάντοτε εύκολη η σχέση με το Ταμείο αλλά νομίζω συμφωνούμε σε ορισμένα σημαντικά θέματα,
όπως η ανάγκη μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων το 2021, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι
για τις δημόσιες τοποθετήσεις και την υποστήριξή σας σε αυτή τη διαδικασία», συνέχισε ο πρωθυπουργός.
Επιπλέον τόνισε: «Πιστεύω έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να γίνει αυτή η συζήτηση με τους εταίρους μας
στην Ευρωζώνη. Είμαστε μία αξιόπιστη κυβέρνηση, υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις, βρισκόμαστε σ' ένα
περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, το κόστος δανεισμού μας είναι χαμηλότερο από της Ιταλίας. Δεν υπάρχει
κανένας λόγος να περιοριζόμαστε από αυτά τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα.
Προσβλέπουμε, λοιπόν, σε ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στη σχέση μας, μία σχέση θετικής συνεργασίας. Επίσης,
χαιρετίζω την κοινή απόφασή μας να κλείσουμε το γραφείο του ΔΝΤ στην Αθήνα τους επόμενους μήνες και να
συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, αλλά ως χώρα που έχει εξέλθει από αυτό το αυστηρό πλαίσιο επιτήρησης από
το ΔΝΤ».
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Handelsblatt: «Φιλέτο» ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της ελληνικής κυβέρνησης που φιλοδοξεί να βάλει το 2020 περί τα 2,44 δισ.
ευρώ στα κρατικά ταμεία αναφέρεται εκτενής ανάλυση της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt.
Όπως σημειώνει η εφημερίδα, «"φιλέτο" του φετινού προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων θεωρείται η πώληση
του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών».
«Το πακέτο μετοχών ενδέχεται να αποφέρει πάνω από ένα δισ. ευρώ. Τα σχέδια πώλησης φέρνουν
κινητικότητα στο ελληνικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων» γράφει η Handelsblatt, σημειώνοντας ότι «μέχρι
πρότινος το πρόγραμμα είχε στιγματιστεί από ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και αποτυχίες».
«Μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους η τότε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση είχε υποσχεθεί στους
πιστωτές το 2011 κέρδη ύψους 50 δισ. ευρώ από τις ιδιωτικοποιήσεις μέσα σε μόλις πέντε χρόνια. Ένας
απολύτως ουτοπικός στόχος» αναφέρεται στο δημοσίευμα.
«Στην πραγματικότητα μπήκαν στα ταμεία μέχρι το 2015 μόλις 3,2 δισ. ευρώ. Στο μεταξύ ανέρχονται στα 6,9
δισ. ευρώ» συνεχίζει η Handelsblatt προσθέτοντας πως «τη μία οι ιδιωτικοποιήσεις σκόνταφταν σε νομικά και
γραφειοκρατικά εμπόδια και την άλλη στο ότι κατά τα χρόνια της κρίσης οι περισσότεροι επενδυτές απέφευγαν
την Ελλάδα».
Σύμφωνα όμως με την εφημερίδα «δεν υπήρχε και πολιτική βούληση: Πολιτικοί όλων των κομμάτων
αντιστέκονταν στο να παραδώσουν τον έλεγχο κρατικών επιχειρήσεων. Διότι επί δεκαετίες οι εταιρείες αυτές
βοηθούσαν στο να τροφοδοτείται η κομματική πελατεία με επικερδείς θέσεις».
Ο Μητσοτάκης, γράφει η εφημερίδα, «θέλει να σπάσει αυτή την παράδοση: Τον βοηθά το γεγονός ότι στο
μεταξύ έχει ξυπνήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών ενώ επιστρέφει και η εμπιστοσύνη στην πολιτική
σταθερότητα και το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας. Για το πακέτο μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έλαβε αμέσως 10 προσφορές».
Αναφερόμενη στη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ), περιφερειακών
λιμανιών, όπως της Αλεξανδρούπολης αλλά και παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, η εφημερίδα σχολιάζει: «Ο
Μητσοτάκης δεν επιταχύνει τις ιδιωτικοποιήσεις μόνον εξαιτίας των προσδοκώμενων κερδών που
προορίζονται για την απομείωση του χρέους. Ο πρωθυπουργός ελπίζει ότι αυτό θα ενισχύσει και τη θέση του εν
όψει των επικείμενων διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς για τη χαλάρωση των δημοσιονομικών επιταγών».
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Χ.Α.: Το πρώτο στον κόσμο το 2019 (τα επίσημα στατιστικά)…
Δείκτης

Απόδοση 2019

Χ.Α.

49,47%

SZSE Component

45.90%

RTSI

44.93%

China A50

40.31%

Nasdaq

34.60%

DJ New Zealand

29.96%

BIST 100

28.76%

S&P 500

28.71%

DJ Shanghai

28.62%

MOEX

28.55%

FTSE MIB

28.23%

CAC 40

27.48%

Bovespa

27.07%

OMXS30

26.03%

SMI

25.95%

Taiwan Weighted

25.57%

Euro Stoxx 50

25.23%

DAX

25.22%

OMXC25

24.80%

AEX

24.25%

Shanghai

23.72%

SmallCap 2000

23.33%

BEL 20

22.73%

Dow 30

22.24%

S&P/ASX 200

20.27%

S&P/TSX

18.93%

Nikkei 225

18.20%

Budapest SE

15.98%

TA 35

15.24%

BSE Sensex

15.09%

ATX

15.02%

Nifty 50

12.88%

Hang Seng

12.17%

FTSE 100

12.00%

IBEX 35

11.69%

PSI 20

9.98%

Karachi 100

9.54%

KOSPI

9.34%

Tadawul All Share

7.29%

PSEi Composite

4.35%

S&P/BMV IPC

3.00%

CSE All-Share

1.11%

SET

0.89%

HNX 30

-1.61%

WIG20

-6.58%
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