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Προειδοποίηση Moody’s για τις επιπτώσεις από τις πυρκαγιές … Κίνδυνοι
Rating από την κλιματική αλλαγή
Την αυξημένη έκθεση της Ελλάδας σε περιβαλλοντικούς κινδύνους, ιδιαίτερα αυτούς που απορρέουν από την κλιματική
αλλαγή, τονίζει σε έκθεσή της η Moody’s με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, υπογραμμίζοντας ότι
μπορεί το κόστος που σχετίζεται με αυτές να είναι διαχειρίσιμο, αλλά τα γεγονότα υπογραμμίζουν ότι η χώρα είναι
ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή.
Η έκθεση επισημαίνει ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η Ελλάδα (με αξιολόγηση Ba3 σταθερή) γνώρισε τις χειρότερες
πυρκαγιές της εδώ και δεκαετίες σε αυτό που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε ως φυσική
καταστροφή. Ενώ η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος του σχετικού κόστους και
της επιπλέον ανασυγκρότησης, και τα έξοδα αποζημίωσης είναι διαχειρίσιμα για την κυβέρνηση, τα γεγονότα τονίζουν την
αυξημένη έκθεση της Ελλάδας σε περιβαλλοντικούς κινδύνους, ιδιαίτερα αυτούς που απορρέουν από την κλιματική
αλλαγή.
Οι συντάκτες της έκθεσης περιγράφουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τη κυβέρνηση αλλά και την εκταμίευση των
πρώτων 4 δισ. ευρώ για το Ταμείο Ανάκαμψης, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι πυρκαγιές είναι ενδεικτικές
των πιστωτικών κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, τους οποίους αποτυπώνουν για την Ελλάδα με «μέτρια αρνητική»
βαθμολογία σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό προφίλ.
Ο διεθνής οίκος αναφέρει ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 – οι χειρότερες στην πρόσφατη ιστορία της Ελλάδαςπροκάλεσαν εκτιμώμενη συνολική ζημιά κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ (1,3% του ονομαστικού ΑΕΠ). Εκτός από την
άμεση δημοσιονομική στήριξη, η διαταραχή που προκλήθηκε από τις πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένων διακοπών
ρεύματος και νερού, η κακή ποιότητα του αέρα και το κλείσιμο των δρόμων είναι επίσης πιθανό να επηρεάσουν τον
τουρισμό, κι αυτό -σύμφωνα με τον οίκο- είναι πιστωτικά αρνητικό.
Ενώ τα αίτια των πυρκαγιών δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, η Νότια Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο κύμα καύσωνα εδώ
και σχεδόν τρεις δεκαετίες, με την Ελλάδα να βλέπει θερμοκρασίες έως και 45 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι σημαντική στο
πλαίσιο των πορισμάτων μιας έκθεσης που δημοσιεύθηκε από τη Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική
Αλλαγή στις 9 Αυγούστου που υποδηλώνει ότι τα κύματα καύσωνα κάθε 50 χρόνια είναι πλέον πιθανά κάθε δεκαετία.
Τέλος, όπως αναφέρουνε οι αναλυτές της Moody’s, αν και η Ελλάδα είναι πιθανό να συνεχίσει να επωφελείται οικονομική
υποστήριξη από ευρωπαϊκά ιδρύματα, μια περαιτέρω αύξηση της συχνότητας και της σοβαρότητας αυτών των
εκδηλώσεων θα μπορούσε να αποδυναμώσει τον τουρισμό της βιομηχανία. Επιπλέον, η περιβαλλοντική ζημία και η
πιθανή μείωση των βάσεων φόρου ακινήτων δημιουργούν μακροπρόθεσμες πιστωτικές προκλήσεις για τις τοπικές
κυβερνήσεις.
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BofA: Στα ευρωπαϊκά top picks Εθνική και Eurobank
H Eurobank και η Εθνική Τράπεζα συγκαταλέγονται στις τοπ επιλογές του αμερικανικού οίκου Βank of America Merrill
Lynch από την Ευρώπη ενώ και η Alpha bank με σύσταση αγοράς επίσης, αποτελούν τα “Greeks” που προτιμά η BofA
από την εγχώρια αγορά, όπως αναφέρει σε πανευρωπαϊκό κλαδικό report.
Όπως γράφει ο Γ. Σαββάκης στο euro2day.gr, η αμερικανική τράπεζα επαναλαμβάνει τις συστάσεις αγοράς (buy) που
είχε προτείνει προ δεκαημέρου για τις Ελληνικές τράπεζες. Οι τιμές στόχοι είναι τα €3,30 για την Εθνική Τράπεζα και
τα €1,15 για τη Eurobank και τα €1,45 για την Alpha Bank.

Οι τιμές-στόχοι και οι κίνδυνοι για τις ΕΤΕ και Eurobank
Eurobank: Η τιμή-στόχος του 1,15 ευρώ για τη Eurobank βασίζεται σε ένα μοντέλο Gordon Growth με κόστος ιδίων
κεφαλαίων 11,1%. Οι «ανοδικοί κίνδυνοι» είναι οι ακόλουθοι: 1) επιτάχυνση της αύξησης του ΑΕΠ, που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε καλύτερους όγκους και ταχύτερη μείωση των NPEs (οργανικά), 2) σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της, η
Eurobank έχει επιλέξει να αναπτυχθεί διεθνώς και έχει δημιουργήσει παρουσία στη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Κύπρο.
Μια επιβράδυνση στη βασική της ελληνική αγορά θα μπορούσε να αντισταθμιστεί μέσω των σταθερών επιδόσεων των
θυγατρικών της στο εξωτερικό.
Οι καθοδικοί κίνδυνοι είναι οι ακόλουθοι: 1) οι δημοσιονομικοί περιορισμοί της ελληνικής οικονομίας και η αυξημένη
εξάρτηση από τις εξαγωγές καιστούν τη χώρα ευάλωτη σε μακροοικονομικά σοκ, όπως οι εμπορικοί πόλεμοι, το Brexit
και μια επιβράδυνση της ΕΕ. Μια βραδύτερη από την αναμενόμενη μακροοικονομική ανάκαμψη θα μπορούσε να
επηρεάσει αρνητικά τις μειώσεις NPEs και τον ρυθμό εκταμίευσης νέων δανείων. 2) Με τη βελτίωση των συνθηκών στην
Ελλάδα, οι ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται να αυξήσουν τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας ή τις συνολικές κεφαλαιακές
απαιτήσεις.
Εθνική Τράπεζα: Οι «ανοδικοί κίνδυνοι» στην τιμή-στόχο των 3,30 ευρώ θα ήταν: 1) η ισχυρότερη ανάπτυξη του ΑΕΠ θα
μπορούσε να επιταχύνει τις μειώσεις των NPE και τη δημιουργία δανείων, καθιστώντας ευκολότερη την επίτευξη των
στόχων, 2) η ΕΤΕ έχει το χαμηλότερο ποσοστό από έσοδα από προμήθειες μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η βελτίωση
της βάσης προμηθειών αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη διοίκηση και η BofA ενσωματώνει μια καλύτερη απόδοση
για τις προμήθειες, αλλά η επίδοση της τράπεζας θα μπορούσε να υπερβεί την εκτίμησή τους, λαμβάνοντας υπόψη το
χάσμα με τις άλλες εγχώριες τράπεζες.
Οι καθοδικοί κίνδυνοι θα ήταν οι εξής: 1) η ΕΤΕ προβλέπει ότι ο καθαρός οργανικός σχηματισμός NPEs να παραμείνει
βαθιά αρνητικός, αλλά αυτό μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, εάν η οικονομία δεν βελτιωθεί με αρκετά γρήγορο ρυθμό, 2) η
ΕΤΕ έχει υψηλό επίπεδο κεφαλαίων και σε αυτή τη βάση θα πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλλει μερίσματα. Ωστόσο, οι
ρυθμιστικές αρχές μπορούν να επιβάλουν πιο αυστηρή ποιότητα κεφαλαίου στο μέλλον, αποτρέποντας έτσι αυτή τη
δυνατότητα.
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Ρυθμό ανάπτυξης 3,1% για μία πενταετία στον κατασκευαστικό κλάδο
βλέπει η Fitch
Σημαντική ώθηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το φιλόδοξο σχέδιο «Ελλάδα 2.0» θα δεχθεί ο κατασκευαστικός κλάδος
στην Ελλάδα, αν και δεν αναμένεται την επόμενη 10ετία να ανακάμψει στα επίπεδα που ήταν πριν από την κρίση χρέους,
όπως εκτιμά η Fitch Solutions.
Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει, η κατασκευαστική βιομηχανία της Ελλάδας θα σημειώσει ανάπτυξη της τάξης του 2,4%
σε ετήσια βάση το 2021, χάρη στον περιορισμένο αντίκτυπο που είχε η πανδημία, αν και ο κλάδος θα παραμείνει κάτω
από τα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, έως το 2030. Μεσοπρόθεσμα, η Fitch
αναμένει ότι ο κλάδος θα έχει μέσο ετήσιο πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης 3,1% μεταξύ του 2021 και του 2025, καθώς θα
επανέλθει σε μια πιο σταθερή τροχιά ανάπτυξης ύστερα από μια δεκαετία αστάθειας. Επειτα από την κορύφωση της
αξίας της κατασκευαστικής βιομηχανίας, σε ονομαστικούς όρους, στα 18,1 δισ. ευρώ το 2006, σημειώθηκε κατακόρυφη
πτώση στα 2,2 δισ. ευρώ το 2019. Για το 2021 η αξία του κατασκευαστικού κλάδου της Ελλάδας τοποθετείται στα 2,5 δισ.
ευρώ, ωστόσο θα έχει αυξηθεί μόλις στα 3,7 δισ. ευρώ έως το 2030. Οι προβλέψεις της Fitch Solutions, η οποία ανήκει
στον όμιλο του οίκου αξιολόγησης Fitch Ratings, βασίζονται στην προϋπόθεση ότι οι ρυθμοί εμβολιασμού στην Ελλάδα
θα «ανεβάσουν» ρυθμούς. Ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν επιτραπεί να συνεχιστούν εν μέσω πανδημίας,
παρέχοντας στήριξη για τη δραστηριότητα του κλάδου βραχυπρόθεσμα, η επιτάχυνση των εμβολιασμών εκτιμάται ότι θα
αρχίσει να παρέχει στους συμμετέχοντες στη βιομηχανία μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ως προς τη βιωσιμότητα των
μελλοντικών επενδύσεων σε έργα και την ευρύτερη επιστροφή στην κανονικότητα.
Στην ενέργεια
Η εκκίνηση των εκταμιεύσεων από την Ε.Ε. των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα υποστηρίξει άμεσα τις επενδύσεις
στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη διευκόλυνση των μέσων μετακίνησης
με χαμηλές εκπομπές ρύπων, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οπως επισημαίνει Fitch Solutions, στο πλαίσιο των
σχεδίων δαπανών, η Ελλάδα θα διαθέσει 6,4 δισ. ευρώ στους παραπάνω τομείς. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα, σημειώνει πως η ελληνική αγορά παραμένει πολύ μικρή και το σχέδιο εγκατάστασης 8.656 σημείων
ηλεκτρικής φόρτισης στη χώρα θα είναι σημαντικό για τις προοπτικές του κλάδου. Ο συνολικός στόλος των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων στην Ελλάδα το 2020 ήταν μόλις 3.169 –στο 0,05% του συνολικού στόλου της χώρας– και η Fitch εκτιμά πως
ο αριθμός θα αυξηθεί στα 277.400 έως το 2030, το οποίο βέβαια παραμένει ένα χαμηλό επίπεδο, καθώς θα είναι μόλις στο
4% του συνόλου.
Παράλληλα προσθέτει πως η δραστηριότητα στην ανάπτυξη assets ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα θα
υποστηρίξει τις επενδύσεις σε υποδομές δικτύου για την αποτελεσματική αξιοποίηση αυτής της νέας δυναμικότητας, με
την κυβερνητική στήριξη για τις ΑΠΕ και τα μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά που προσφέρει το τοπίο της Ελλάδας να
είναι υποστηρικτικά για τις προοπτικές των έργων ηλιακής και αιολικής ενέργειας.
Η ανάπτυξη έργων σε μη υδροηλεκτρικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα έρθουν εις βάρος των συμβατικών έργων
θερμικής ενέργειας, τα οποία αντιπροσώπευαν το 2020 περίπου το 47% της συνολικής εγχώριας ηλεκτρικής ενέργειας
της Ελλάδας. Η Fitch προβλέπει ότι αυτό το ποσοστό θα μειωθεί στο 26% το 2030, ενώ το μερίδιο της μη υδροηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ θα αυξηθεί από 37% το 2020 σε 59% το 2030.
Τέλος, κάνει ιδιαίτερη μνεία στα έργα με τη μεγαλύτερη αξία που βρίσκονται υπό κατασκευήν στην Ελλάδα, μεταξύ των
οποίων το έργο στο Ελληνικό αξίας 8,9 δισ. δολ. και το project για το μετρό της Θεσσαλονίκης, ύψους 3,9 δισ. δολ.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Fitch, περίπου το 68% των έργων μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα βρίσκεται σήμερα
σε προ-κατασκευαστική φάση. Ενώ τα δεδομένα δείχνουν ότι το 32% των έργων είναι υπό κατασκευή, ο οίκος τονίζει
πως το 46% βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο του σχεδιασμού, με το υπόλοιπο 22% να είναι είτε στη διαδικασία
υπογραφής συμβολαίου είτε σε διαδικασία ολοκλήρωσης διαγωνισμού, έγκρισης ή έχει ήδη «κλείσει» η συμφωνία
χρηματοδότησης.
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Κλοπή-"μαμούθ" κρυπτονομισμάτων άνω των 600εκ δολαρίων
Του Jonathan Ponciano
"Θύμα” χάκερς έπεσε την Τρίτη η πλατφόρμα blockchain Poly Network, από την οποία απέσπασαν κρυπτονομίσματα αξίας άνω των
600 εκατ. δολαρίων, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της στο Twitter η ίδια η εταιρεία. Πρόκειται για την μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση
που έχει γίνει ποτέ στον χώρο της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης, που προσελκύει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των
επενδυτών.
"Μετά λύπης ανακοινώνουμε ότι η #PolyNetwork δέχθηκε επίθεση", αναφέρει η ανάρτηση που έκανε η Poly στο κοινωνικό δίκτυο την
Τρίτη το πρωί, όπου αποκάλυψε ότι οι χάκερς μετέφεραν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε ξεχωριστά πορτοφόλια
κρυπτονομισμάτων.
Οι διευθύνσεις των πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων που αποκάλυψε η Poly, η οποία διαχειρίζεται ένα δίκτυο διαλειτουργικότητας
μεταξύ αλυσίδων blockchain, καταδεικνύουν ότι νωρίς την Τρίτη μεταφέρθηκαν 2.858 κρυπτονομίσματα ether αξίας περίπου 267 εκατ.
δολαρίων, 6.610 binance coins αξίας άνω των 252 εκατ. δολαρίων και ψηφιακά νομίσματα USDC αξίας περίπου 85 εκατ. δολαρίων στο
δίκτυο Polygon.
Η συνολική αξία 
των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τις τιμές τους την Τρίτη το πρωί, ανέρχεται περίπου σε 604 εκατ.
δολάρια, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ τα 460 εκατ. δολάρια που εξαφανίστηκαν πριν από περίπου επτά χρόνια από το ανταλλακτήριο
κρυπτονομισμάτων Mt. Gox και οδήγησαν στην χρεοκοπία του αλλά και στην αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον
αναδυόμενο τότε χώρο των ψηφιακών νομισμάτων.
Λίγο μετά την κυβερνοεπίθεση, η Tether, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το τρίτο πολυτιμότερο κρυπτονόμισμα του πλανήτη βάσει
κεφαλαιοποίησης, "πάγωσε” νομίσματα USDT αξίας περίπου 33 εκατ. δολαρίων που σχετίζονται με τη διεύθυνση πορτοφολιού του
φερόμενου ως χάκερ, σύμφωνα με τον επικεφαλής Τεχνολογίας της εταιρείας.
Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας blockchain SlowMist εξέδωσε επίσης ανακοίνωση λίγες ώρες μετά την επίθεση, αναφέροντας
ότι έχει εντοπίσει τον λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του δράστη, τη διεύθυνση IP και τα ψηφιακά αποτυπώματα της
συσκευής του, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να εντοπίσει επιπρόσθετα στοιχεία για την ταυτότητά του.
Η Poly, η οποία ιδρύθηκε από την αξίας 3,3 δισ. δολαρίων κινεζική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων NEO, δεν απάντησε άμεσα στο
αίτημα του Forbes να σχολιάσει την είδηση.
Η Poly Network κάλεσε, ωστόσο, τους εξορύκτες να μπλοκάρουν τα νομίσματα που προέρχονται από τις συγκεκριμένες διευθύνσεις
πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων. "Καλούμε τους εξορύκτες των επηρεαζόμενων αλυσίδων blockchain και των ανταλλακτηρίων
κρυπτονομισμάτων να βάλουν στη μαύρη λίστα τα tokens που προέρχονται από τις παραπάνω διευθύνσεις”, έγραψε χαρακτηριστικά
στο Twitter η Poly Network.
Άμεση η αντίδραση της αγοράς
Μετά την κλοπή-"μαμούθ”, άμεση ήταν η αντίδραση των εταιρειών διαχείρισης ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων. Ο
δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance, Changpeng Zhao, ανέφερε μέσω Twitter
ότι η εταιρεία του, η οποία λειτουργεί ως κύριος διαχειριστής της αλυσίδας blockchain στην οποία βασίζονται τα binance coins, από
κοινού με τις εταιρείες ασφαλείας με τις οποίες συνεργάζεται "θα κάνει ό,τι μπορεί” για να βοηθήσει.
Επίσης, ο Jay Hao, διευθύνων σύμβουλος του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων OKEx, δήλωσε ότι η εταιρεία του "παρακολουθεί τις
ροές νομισμάτων και θα κάνει το καλύτερο δυνατό προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση”.
Εντυπωσιακό νούμερο
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τρέχουσα αξία των πλατφορμών αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (όπως το δίκτυο Polygon) ανέρχεται στα
103 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον ιστότοπο δεδομένων κρυπτονομισμάτων CoinGecko. Η αγορά αποκεντρωμένης χρηματοδότησης
ξεπέρασε σε αποτίμηση τα 100 δισ. δολάρια για πρώτη φορά φέτος και άγγιξε το υψηλό των 150 δισ. δολαρίων τον Μάιο, προτού
καταρρεύσει σχεδόν κατά 50% η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων.
Ανάγκη για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο
Εν τω μεταξύ, λιγότερο από μια εβδομάδα πριν την επίθεση στην Poly, ο πρόεδρος της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC)
Gary Gensler δήλωσε ότι η ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των πλατφορμών αποκεντρωμένης χρηματοδότησης, γνωστή και ως DeFi,
χρειάζεται πιο αυστηρή εποπτεία από την κυβέρνηση.
Κι αυτό γιατί οι πλατφόρμες παρακάμπτουν σε μεγάλο βαθμό τους παραδοσιακούς μεσάζοντες όπως οι κεντρικές τράπεζες και τα
χρηματιστήρια για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και αντ’ αυτών βασίζονται στις αλυσίδες blockchain -και συχνά σε δικά
τους κρυπτονομίσματα- για την επεξεργασία συναλλαγών.
\
Ο Gensler τόνισε
ότι αυτές οι πρακτικές μπορεί να εμπίπτουν της νομοθεσίας που διέπει τις κινητές αξίες, τα εμπορεύματα και τις
τράπεζες, και ως εκ τούτου κάλεσε το Κογκρέσο να αυστηροποιήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς των
κρυπτονομισμάτων, την οποία παρομοίασε με την "Άγρια Δύση”.
Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για τον χώρο των κρυπτονομισμάτων όλο και αυξάνεται: η Goldman Sachs τον
προηγούμενο μήνα υπέβαλε αίτημα για τη δημιουργία ενός διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου που θα επενδύει στον τομέα της
αποκεντρωμένης χρηματοδότησης.
Πηγή: Forbes – πρώτη μετάφραση capital.gr
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150221αρκετά χαμηλούς τζίρους, στην καρδιά του καλοκαιριού, να
Με τους
αναμένεται να συνεχιστούνε. Θετική είναι η εικόνα του Χ.Α., το οποίο
παραμένει στα όρια των 900 – 910 μονάδων. Παράλληλα Τραπεζικός
Δείκτης και FTSE 25 παραμένουνε υψηλότερα των δικών τους σημαντικών
τεχνικών επιπέδων…
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