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ΓΠΚΒ: Μεγάλη αβεβαιότητα και πολλοί αστερίσκοι για τους δημοσιονομικούς
στόχους στον προϋπολογισμό
Για μεγάλες αβεβαιότητες στις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις κάνει λόγο το Γραφείο Προϋπολογισμού
του Κράτους της Βουλής (ΓΠΚΒ) αναφερόμενο στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2021, αναγνωρίζοντας πάντως
ότι αυτές είναι αναπόφευκτες στις δύσκολες συνθήκες στις οποίες σχεδιάστηκε. Θεωρεί σχετικά ασφαλή την πρόβλεψη για
σταδιακή επαναφορά των δημοσίων δαπανών στα προ κρίσεως επίπεδα την επόμενη χρονιά, αλλά βάζει σημαντικούς
αστερίσκους στους στόχους τόσο για τα έσοδα όσο και την ταχύτητα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Τονίζει δε ότι
τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής πολιτικής δεν εξαρτώνται μόνο από το μέγεθος των παρεμβάσεων, αλλά και τη
σύνθεσή τους, εξηγώντας πως οι δαπάνες για υγεία και εκπαίδευση θα είχαν ισχυρότερο θετικό αντίκτυπο.
Οι μακροοικονομικές προβλέψεις αναφέρουν ύφεση 8,2% το 2020 και ανάκαμψη 7,5% το 2021. Όσον αφορά το 2020, η
πρόβλεψη του προσχεδίου είναι κοντά στο σενάριο μέτριας προσαρμογής του
Γραφείου (-8,5%) αλλά πιο αισιόδοξη από το σενάριο της αργής προσαρμογής (-9,4%). Για το 2021 η πρόβλεψη του
προσχεδίου είναι αρκετά πιο αισιόδοξη από τις αντίστοιχες προβλέψεις διεθνών οργανισμών (ΕΕ 6%, ΟΟΣΑ 4,5%, ΔΝΤ
5,1%), επισημαίνει το ΓΠΚΒ.
Οι δημοσιονομικές προβλέψεις του προσχεδίου αποτυπώνουν μια μεγάλη δημοσιονομική
επιδείνωση για το τρέχον έτος και προβλέπουν αισθητή βελτίωση για το 2021.
«Σχετικά με την άρση των δημοσιονομικών μέτρων, θεωρούμε πως η πρόβλεψη για την επαναφορά των δημόσιων δαπανών
το 2021 – ή για την κάλυψή τους από την εισροή ευρωπαϊκών πόρων – μπορεί να θεωρηθεί σχετικά ασφαλής. Ωστόσο, αυτό
δεν ισχύει για την επαναφορά των δημόσιων εσόδων που περιλαμβάνουν και την αποπληρωμή μέρους των υποχρεώσεων
που έχουν ανασταλεί για το 2020» τονίζει χαρακτηριστικά στη γνώμη του το ΓΠΚΒ.
Αυτό, όπως εξηγεί, θα εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων και τη δυνατότητά
τους να αντεπεξέλθουν στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους. «Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι αποτελεί ένα σημαντικό
δημοσιονομικό ρίσκο που θα πρέπει να παρακολουθείται στενά» προειδοποιεί.
ADVERTISING
Όσον αφορά στην ταχύτητα επαναφοράς της ελληνικής οικονομίας το 2021 θα εξαρτηθεί, όπως επισημαίνει, από πολλούς
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η εξέλιξη της ίδιας της πανδημίας, η χρήση των πόρων του ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάκαμψης
και
η
αποτελεσματικότητα
των
επεκτατικών
δημοσιονομικών μέτρων που εφαρμόζονται ήδη.
Υπογραμμίζει δε ότι η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής επέκτασης δεν εξαρτάται μόνο από το ύψος της αλλά και
από τη σύνθεσή της. «Η επέκταση μέσω μεταβιβάσεων και φορολογικών/ασφαλιστικών αναστολών και απαλλαγών είναι
φυσικά απαραίτητη για την προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ωστόσο έχει μόνο έμμεση οικονομική
επίδραση (μέσω της κατανάλωσης) και όχι άμεση καθώς οι συγκεκριμένες συναλλαγές δεν προσμετρώνται στο ΑΕΠ .
Αντίθετα, η επέκταση μέσω αγορών αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή μέσω δημόσιας κατανάλωσης και επένδυσης, μπορεί
να αποτελέσει αποτελεσματικότερο εργαλείο για την οικονομική ανάκαμψη» εξηγεί.
«Σε αυτό το πλαίσιο, οι καταναλωτικές και επενδυτικές δαπάνες για τη δημόσια υγεία και εκπαίδευση θα είχαν ισχυρότερες
θετικές επιπτώσεις, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα» καταλήγει.
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Moody's: Θετική για το rating η έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου της
Εθνικής Τράπεζας ..
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της Moody’s, η έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου υψηλής
εξασφάλισης από την Εθνική Τράπεζα είναι θετική για το αξιόχρεό της (credit positive), σύμφωνα με τον οίκο
πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος, το ομόλογο αυτό θα
βελτιώσει τη ρευστότητα της τράπεζας και παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για αντίστοιχες εκδόσεις στο μέλλον
για την κάλυψη των κεφαλαίων δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required Eligible Liabilities - MREL) και
την υλοποίηση της στρατηγικής της για την πράσινη οικονομία.
Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της Moody’s, και άλλες ελληνικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε εκδόσεις
πράσινων ομολόγων, αντίστοιχες με αυτή της Εθνικής. "Με δεδομένη την αυξανόμενη προτίμηση των
πράσινων ομολόγων από τους διεθνείς επενδυτές και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση
κατά 55% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, αναμένουμε περισσότερες ελληνικές τράπεζες
να προσφύγουν στην πράσινη αγορά ομολόγων με αντίστοιχο τρόπο, όπως η Εθνική. Οι εκδόσεις πράσινων
ομολόγων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 74% το 2019 σε σχέση με το 2018, φθάνοντας συνολικά σε περίπου
104 δισεκ. ευρώ".
Ο Moody's σημειώνει ότι το ομόλογο της Εθνικής, το οποίο έχει εξαετή διάρκεια με δυνατότητα εξόφλησης στα
πέντε χρόνια, έχει τοκομερίδιο 2,75% και απόδοση 2,875%, προσθέτοντας: "Παρά το σχετικά υψηλό κόστος
του με βάση τα πρότυπα της ΕΕ, δεδομένων των πολύ χαμηλών έως αρνητικών σημερινών επιτοκίων της
Ευρώπης, η έκδοση αντανακλά το βελτιούμενο προφίλ χρηματοδότησης και τις αυξανόμενες καταθέσεις των
πελατών της τράπεζας. Αυτοί ήταν οι βασικοί μοχλοί της βελτιωθείσας εμπιστοσύνης των επενδυτών στην
τράπεζα και την αυξανόμενη πρόσβασή της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές".
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Νέα ρεκόρ χτυπούν τα ελληνικά ομόλογα - "Εκρηκτικό" ράλι σε όλη την
καμπύλη, στο 0,88% το 10ετές
Ασταμάτητη συνεχίζει η βελτίωση στην αγορά των ελληνικών ομολόγων με την απόδοση του 10ετούς σήμερα να
σημειώνει βουτιά της τάξης του 8% και σε νέο ιστορικό χαμηλό του 0,88%, ενώ σε ιστορικό χαμηλό κινούνται και τα
spreads έναντι της Γερμανίας και στις 137 μονάδες βάσης.
Το ιδιαίτερα ευνοϊκό κλίμα και οι "ιστορικές" επιδόσεις των ελληνικών τίτλων δείχνουν τον δρόμο προς μία νέα έξοδο
στις αγορές το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε η Ελλάδα να γεμίσει το ισχυρό της "οπλοστάσιο" που λέγεται ταμειακά
διαθέσιμα ή cash buffer, για να καλύπτει τους πόρους που χρησιμοποιούνται για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας αλλά
και για τα πιθανά νέα μέτρα που μπορεί να χρειαστούν και το επόμενο έτος, καθώς η διάρκεια της πανδημίας και άρα των
επιπτώσεών της παραμένουν αβέβαια.
Ισχυρό ράλι σημειώνει και το 15ετές ελληνικό ομόλογο με την απόδοσή του να υποχωρεί στο μόλις 1,032% (και κατά
7,5%) σε νέο ιστορικό χαμηλό, ενώ εκρηκτική είναι η επίδοση του 5ετούς όπου η βουτιά στην απόδοσή του αγγίζει το…
30% και διαμορφώνεται στο 0,188% το οποίο φυσικά αποτελεί νέο ρεκόρ.
Το γεγονός ότι η Ελλάδα, παρά την κρίση της πανδημίας, μπορεί και δανείζεται από τις αγορές με αρνητικά επιτόκια
(έντοκα) καθώς και ότι το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου όπως αυτό αποτυπώνεται στην απόδοση του
10ετούς, καταγράφει συνεχώς νέα χαμηλά, δείχνουν πως οι επενδυτές αξιολογούν τα ελληνικά ομόλογα ως μία ασφαλή
επένδυση έστω και αν η Ελλάδα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα.
Τα τρία σημαντικά όπλα που διαθέτουν τα ελληνικά ομόλογα είναι το PEPP της ΕΚΤ, η δημιουργία του Ταμείου
Ανάκαμψης και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα που διατηρεί το Ελληνικό Δημόσιο σε όλη αυτή τη διάρκεια της κρίσης.
Αυτά αποτελούν "χρυσή ευκαιρία"" τόσο για την Ελλάδα έτσι ώστε να διατηρεί ισχυρή την παρουσία της στις αγορές ως
ένας κανονικός εκδότης και να βελτιώνει όλο και περισσότερο την καμπύλη των αποδόσεων, όσο και για τους επενδυτές οι
οποίοι βλέπουν ότι υπάρχει ένα τεράστιο δίχτυ ασφαλείας τη στιγμή που μάλιστα οι ελληνικοί τίτλοι έχουν και τις πιο
ελκυστικές αποδόσεις στην ευρωζώνη.
Η ΕΚΤ έχει ήδη αγοράσει 13 δισ. ευρώ ελληνικά ομόλογα και αναμένεται να αγοράσει άλλα τόσα έως τα μέσα του
επόμενου έτους, ενώ εάν παραταθεί το PEPP ή αυξηθεί το μέγεθός του, τότε τα οφέλη για την Ελλάδα θα είναι ακόμη
μεγαλύτερα.
Ο ΟΔΔΗΧ έχει λοιπόν κάθε λόγο να προχωρά σε νέες εκδόσεις έτσι ώστε να καλύψει όλες αυτές τις "σίγουρες" αγορές από
την ΕΚΤ, τη στιγμή μάλιστα που το κλίμα είναι πιο ευνοϊκό από ποτέ. Επιπλέον, το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι από τους
μεγάλους νικητές του Ταμείου Ανάκαμψης (πόροι σε όρους % του ΑΕΠ), αποτελεί άλλον έναν μαγνήτη για τους επενδυτές
καθώς βλέπουν πως αυτό θα βελτιώσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Η PIMCO μάλιστα, σε διαδικτυακή παρουσίασή της για της προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας σημείωσε πως είναι
ιδιαίτερα θετική για την ευρωπεριφέρεια και πως οι επενδυτικές ευκαιρίες στα assets της περιοχής είναι μεγάλες. Όπως
τόνισε, τα ελληνικά ομόλογα έχουν την σημαντική στήριξη από το πρόγραμμα PEPP της ΕΚΤ καθώς και το πολύ
σημαντικό "όπλο" του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωζώνης. Αυτοί οι δύο καταλύτες έχουν αλλάξει τις προοπτικές για
την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την περιφέρεια και εκτιμά πως οι πολύ καλές επιδόσεις των ελληνικών ομολόγων θα
συνεχιστούν με το περιβάλλον να παραμένει πολύ ευνοϊκοί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά τη στιγμή που το PEPP
είναι σχεδόν βέβαιο πως θα αυξηθεί σε μέγεθος.
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Citi: Έρχεται ράλι άνω του 50% στη μετοχή της Τιτάν – Καταλύτης τα
αποτελέσματα γ’ τριμήνου
Στις κορυφαίες εταιρείες του ευρωπαϊκού κλάδου των κατασκευών και υλικών συνεχίζει να τοποθετεί η
Citigroup την Τιτάν, προχωρώντας σήμερα σε αύξηση της τιμής-στόχου της μετοχής της στα 16,5 ευρώ με
σύσταση "Buy", βλέποντας έτσι άλμα της τάξης του 51,8% από τα σημερινά επίπεδα στο ταμπλό.
Όπως επισημαίνει η αμερικάνικη τράπεζα, οι ισχυρές επιδόσεις στις κύριες αγορές της Τιτάν αναμένεται να
οδηγήσουν την ανάπτυξη της ελληνικής εισηγμένης στο σύνολο του 2020. Αναμένεται πως στο γ’ τρίμηνο τα

έσοδα θα διαμορφωθούν
στα 395 εκατ. ευρώ και το EBITDA στα 85 εκατ. ευρώ (1,2% ετησίως) ενώ οι
επιδόσεις της στις περισσότερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται θα είναι ισχυρές, με εξαίρεση τις αγορές
της Ανατολικής Μεσογείου οι οποίες και συνεχίζουν να είναι αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις, με τις
προοπτικές ανάκαμψης στο επόμενο διάστημα να είναι περιορισμένες.
Η Citi προχωρά στην αύξηση των εκτιμήσεών της για τα μεγέθη της Τιτάν, τοποθετώντας το EBITDA για το
2020 και το 2021 κατά 3,6% και κατά 2,7% υψηλότερα αντίστοιχα και σε σχέση με πριν, έτσι ώστε να ληφθεί
υπόψη η πολύ ανθεκτική πορεία της Τιτάν στις βασικές της αγορές.
Πλέον η αμερικάνικη τράπεζα εκτιμά ότι το EBITDA του ομίλου για το σύνολο του 2020 θα κινηθεί 5%
υψηλότερα από τα επίπεδα του 2019.
Για αυτούς τους λόγους η Citi διατηρεί τη σύσταση "αγοράς" για τη μετοχή της Τιτάν με τιμή-στόχο τα 16,5
ευρώ από 16 ευρώ πριν.
Παρά την ανθεκτική απόδοση (EBITDA 2020 + 5%) οι μετοχές της ελληνικής εισηγμένης διαπραγματεύονται
με πτώση της τάξης του 40% από τις αρχές του έτους και με σημαντικό discount έναντι των εταιρειών του
κλάδου στην Ευρώπη και έναντι του ιστορικού μέσου όρου της.
Όπως τονίζει η Citi αναμένει πως τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου θα αποτελέσουν καταλύτη για τη μετοχή της
Τιτάν καθώς θα βελτιώσουν την επενδυτική εμπιστοσύνη και θα βοηθήσουν έτσι ώστε να καλυφθεί αυτό το
χάσμα αξιολόγησης σε σχέση με τις μετοχές του κλάδου της στην Ευρώπη.
(Πηγή: capital.gr)
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Με βάση την παραμονή υψηλότερα των 630 – 640 μονάδων, εύκολα η
αγορά μπορεί να κινηθεί ακόμη υψηλότερα, με στόχο τις ισχυρές
αντιστάσεις στις 670 – 680 και 690 – 700 μονάδες
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