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"Σήμα" προς τους οίκους αξιολόγησης δίνουν αγορές και αναλυτές για αναβάθμιση
της Ελλάδας
Όλο και περισσότεροι διεθνείς οίκοι και επενδυτικές τράπεζες βλέπουν πως το 2020 θα είναι ένα έτος αλλεπάλληλων αναβαθμίσεων της
πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας, τονίζοντας πως εκτός από τη βελτίωση που έχει σημειωθεί στη χώρα σε ό,τι αφορά τις
προοπτικές της, οι αγορές αναμένεται επίσης να "σπρώξουν" το χέρι των οίκων και να "ανεβάσουν" σκαλοπάτια τη χώρα όλο και πιο
κοντά στην πόρτα της... ελίτ του investment grade.
Μπορεί η Ελλάδα να έχει αυτή τη στιγμή τη χαμηλότερη αξιολόγηση από όλες τις χώρες της ευρωζώνης, ωστόσο η τάση των ratings της
είναι ανοδική, με το 2019 να καταγράφει τη μεγαλύτερη βελτίωση σε όρους αξιολογήσεων σε σχέση με όλες τις χώρες της περιοχής (με
δεύτερη την Πορτογαλία, τρίτη την Ιρλανδία και τέταρτη την Ισπανία) και αναμένεται να συνεχιστεί αυτό το θετικό μομέντουμ και το
2020, όπως εκτιμά η DZ Bank σε νέα της έκθεση.
Όπως επισημαίνει, αυτή τη στιγμή μόνο oι οίκοι S&P και DBRS δίνουν στην Ελλάδα θετικές προοπτικές, ωστόσο η DZ Bank εκτιμά πως
υπάρχει ισχυρή πιθανότητα βελτίωσης της αξιολόγήσης της από τη Moody's, η οποία δίνει αξιολόγηση Β1 με σταθερές προοπτικές.
Σύμφωνα με την DZ Bank οι θετικοί παράγοντες οι οποίοι αναμένεται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη βαθμολογία της Ελλάδας
από τους οίκους είναι το γεγονός ότι η χώρα "τρέχει" πρωτογενή πλεονάσματα και μάλιστα υψηλά, βρίσκεται στον δρόμο της (μέτριας)
ανάπτυξης, οι εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο είναι θετικές και το Ελληνικό Δημόσιο έχει επιστρέψει επιτυχώς στη χρηματοδότησή
του από τις αγορές. Όπως τονίζεται, η νέα ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις και αυτό επίσης αναμένεται να λειτουργήσει
θετικά στις "ετυμηγορίες" των οίκων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας.
Συνεπώς, όπως καταλήγει η DZ Bank, όλα τα επιχειρήματα είναι υπέρ της αναβάθμισης της Ελλάδας στην περιοχή του "ΒΒ" σε μέσο
όρο, στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Ωστόσο, όπως τονίζει η γερμανική τράπεζα, ο δρόμος προς την επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας
παραμένει μακρύς καθώς η επίτευξη αυτού του ορόσημου απαιτεί τη σημαντική μείωση του χρέους και την αύξηση της δυνητικής
ανάπτυξης.
Αξίζει να σημειώσουμε πως στην επενδυτική της στρατηγική για το 2020, η DZ Bank διατηρεί οverweight θέσεις στα ελληνικά ομόλογα
καθώς, όπως επισημαίνει, το κυνήγι αποδόσεων των επενδυτών αναμένεται να συνεχιστεί, με το περιβάλλον να είναι ευνοϊκό για τα
ομόλογα που διαθέτουν τις υψηλότερες αποδόσεις.
Από την πλευρά της και η Societe Generale βλέπει αναβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας από την Fitch, στις 24 Ιανουαρίου, ή
τουλάχιστον αναβάθμιση των προοπτικών της σε θετικές, όπως σημείωσε σε πρόσφατο report της. Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη
εβδομάδα και η Citi σημείωσε πως το 2020 έρχονται πολλαπλές αναβαθμίσεις της Ελλάδας.
Αξίζει να σημειώσουμε πως σε ό,τι αφορά το α' εξάμηνο, μετά την Fitch -η οποία και θα ξεκινήσει τον χορό των αξιολογήσεων της
Ελλάδας- ακολουθούν οι S&P και DBRS στις 24 Απριλίου (διπλή αξιολόγηση σε μία ημέρα) και η Moody’s στις 8 Μαΐου. 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 τη δεύτερη "ετυμηγορίας" της στις 6 Νοεμβρίου.
Όπως επισημαίνει άλλωστε η SocGen, η τελευταία φορά που η Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα ήταν τον Αύγουστο του 2018, ενώ στην
τελευταία έκθεση αξιολόγησης τον Αύγουστο του 2019, o οίκος τόνισε ότι στην ατζέντα της νέας κυβέρνησης είναι η βελτίωση του
επιχειρηματικού κλίματος και η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, κάτι που θα λειτουργήσει θετικά στη δυναμική της ανάπτυξης του
ΑΕΠ. Η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών είναι επίσης υποστηρικτική, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις όπως το
γεγονός ότι το ελληνικό χρέος παραμένει υψηλό και οι προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω.
Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά ομόλογα, η SocGen τονίζει ότι υπεραπέδωσαν σημαντικά έναντι των υπόλοιπων στην ευρωζώνης και πλέον οι
αποδόσεις τους κινούνται κοντά με αυτές της Ιταλίας. Η ισχυρή ζήτηση και η χαμηλή προσφορά (ο ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει εκδόσεις ύψους 4-8
δισ. ευρώ το 2020) αναμένεται επίσης να είναι υποστηρικτικοί παράγοντες στην πορεία των ελληνικών ομολόγων το νέο έτος, όπως
σημειώνει η γαλλική τράπεζα η οποία εκτιμά πως υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες η ζήτηση των επενδυτών να σπρώξει το χέρι των
οίκων αξιολόγησης αυτό το έτος.
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FAZ: Η Ελλάδα σε καλύτερη θέση από την Ιταλία
Ποιοί είναι οι λόγοι που η Ελλάδα δανείζεται πλέον με ευνοϊκότερους όρους από την τρίτη μεγαλύτερη
οικονομία της Ευρωζώνης; Και τι είναι αυτό που φοβίζει τους επενδυτές τόσο πολύ στην Ιταλία;
Υπό τον τίτλο "Η Ελλάδα σε καλύτερη θέση από την Ιταλία" η Frankfurter Allgemeine Zeitung επιχειρεί να
εξηγήσει το φαινομενικό παράδοξο των τελευταίων μηνών, να είναι η απόδοση των ελληνικών ομολόγων
χαμηλότερη από εκείνη των ιταλικών.
Σύμφωνα με την εφημερίδα οι λόγοι είναι τεχνικής αλλά και πολιτικής φύσης. "Μπορεί η Ελλάδα να έχει
επίσημο χρέος 354 δις ευρώ. Ωστόσο από αυτά μόλις τα 49 δις ευρώ κυκλοφορούν στην αγορά ως τίτλοι μακράς
διάρκειας ενώ άλλα 15 ως έντοκα γραμμάτια. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στην κυριότητα των ευρωπαϊκών
θεσμών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονομικών και πολιτικών
προοπτικών της Ελλάδας, η αντίδραση των αγορών θα επηρέαζε απλώς την αγορά των μακροπρόθεσμων
τίτλων. Η δε ωρίμανση των ομολόγων μοιράζεται σε ένα μεγάλο διάστημα από το 2021 μέχρι το 2042".
Πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα
"Παράλληλα η κατάσταση στην Ελλάδα άλλαξε άρδην και με τις εκλογές το περασμένο καλοκαίρι. […] Πλέον
κυβερνά ο φιλελεύθερος μεταρρυθμιστής Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος ήδη λίγο μετά τις εκλογές ξεκίνησε
να εφαρμόζει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και μείωσης της φορολογίας. Δεδομένου ότι διαθέτει μια σταθερή
πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, οι επενδυτές μπορούν να αναμένουν ένα σταθερό πλαίσιο στην Ελλάδα μέχρι το
2023. Στην παρούσα φάση αυτό οδηγεί στην εκτίναξη των δεικτών οικονομικού κλίματος αλλά και σε ιδιαίτερα
καλές προοπτικές ανάπτυξης."
"Διαμετρικά αντίθετη είναι η κατάσταση στη Ιταλία. Τον Αύγουστο του 2019 κατέρρευσε μόλις μετά από 14
μήνες ο κυβερνητικός συνασπισμός ενώ και η νέα κυβέρνηση κλυδωνίζεται ήδη. Αυτό προκαλεί πολλαπλές
ανησυχίες στους επενδυτές. Όλο και πιο συχνά η νέα κυβέρνηση δείχνει μειωμένη ικανότητα δράσης. Όταν
δε λαμβάνονται αποφάσεις, πρόκειται συνήθως για βραχυπρόθεσμο ακτιβισμό που εξυπηρετεί προεκλογικούς
στόχους […]. Και ενώ οι μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις αναβάλλονται, το χρέος αυξάνεται αργά αλλά
σταθερά. […] Η τάση είναι ανοδική. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί σε επενδυτές ο κίνδυνος
κατάρρευσης της νέας κυβέρνησης. Διότι στην περίπτωση αυτή θα γίνονταν πιθανότατα εκλογές που θα
οδηγούσαν σε νίκη της ευρωσκεπτικιστικής δεξιάς συμμαχίας με τον αρχηγό της Λέγκα Σαλβίνι και το
ακροδεξιό […] Fratelli d´Italia. Κάθε φορά που αποδυναμώνεται η κυβέρνηση, η προοπτική αυτή οδηγεί τα
επιτόκια δανεισμού στα ύψη".
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Ανεβάζουν ταχύτητα οι πλειστηριασμοί ακινήτων
Αυξημένοι κατά 7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ήταν οι πλειστηριασμοί που πραγματοποιήθηκαν το
2019, το σύνολο των οποίων ανήλθε στους 18.421, από τους οποίους οι 6.422 πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο
τρίμηνο του έτους. Σε ετήσια βάση οι πλειστηριασμοί του τέταρτου τριμήνου ήταν μειωμένοι κατά 11% και
ανήλθαν στους 6.422, έναντι 7.183 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, ενώ σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019,
υπάρχει αύξηση κατά 81%, καθώς στο τρίτο τρίμηνο η διενέργεια των εκλογών αλλά και η μεσολάβηση του
Αυγούστου, μήνα κατά τον οποίο δεν πραγματοποιούνται πλειστηριασμοί, οδήγησε σε σημαντική μείωσή τους.
Σύμφωνα με στοιχεία της Axia Research, για το 2020 έχουν προγραμματιστεί μέχρι τώρα 4.238, αριθμός
ωστόσο που αναμένεται να αυξηθεί καθώς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eauction εγγράφονται συνεχώς νέα
προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων, είτε από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων είτε
και από ιδιώτες. Να σημειωθεί άλλωστε ότι οι 4.238 πλειστηριασμοί είναι αυτοί που έχουν ανακοινωθεί ότι θα
γίνουν έως και τα τέλη Ιουλίου και δεν αφορούν το σύνολο του έτους.
Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, οι πλειστηριασμοί ακινήτων θα επιταχυνθούν από τις αρχές Μαΐου, οπότε και
λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης
κατοικίας. Οπως προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέντευξή του στη
«Ναυτεμπορική» το νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης χρεών και πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων θα
εφαρμοστεί από την 1η Μαΐου και ως βασικό χαρακτηριστικό θα έχει την ενσωμάτωση σε ένα σύστημα όλων
των επιμέρους εργαλείων ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα, δηλαδή τις ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα
νοικοκυριά μέσω του νόμου Κατσέλη, την προστασία της πρώτης κατοικίας, τον εξωδικαστικό μηχανισμό κ.ά.
Οπως εξήγησε ο κ. Σταϊκούρας, τα χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου είναι ακόμη υπό διαμόρφωση, ωστόσο
το σημαντικό, όπως είπε, είναι ότι «θα προσφέρει δεύτερη ευκαιρία στα πρόσωπα που δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στις οφειλές τους, δηλαδή θα επιτρέπει τη ρύθμιση των οφειλών τους ή και την απαλλαγή τους
από τυχόν υπόλοιπα οφειλών μετά τη ρευστοποίηση της περιουσίας, εντός συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος και εφόσον δεν υφίσταται δόλος». Ο υπουργός Οικονομίας προανήγγειλε ότι θα υπάρξει και
«δίχτυ προστασίας» των ευάλωτων νοικοκυριών, το οποίο, όπως διευκρίνισε, «θα είναι με άλλη μορφή».
Η προοπτική κατάργησης στα τέλη Απριλίου του ευνοϊκού καθεστώτος για την προστασία της πρώτης
κατοικίας, που επιτρέπει τη ρύθμιση της οφειλής με επιδότηση από το Δημόσιο των ευάλωτων νοικοκυριών, σε
συνδυασμό με τις βελτιώσεις στη διαδικασία στις οποίες προχώρησε πρόσφατα το υπουργείο Οικονομικών,
έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για τη ρύθμιση της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί
στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία έως τις 10
Ιανουαρίου είχαν εισέλθει στην πλατφόρμα 59.802 ενδιαφερόμενοι οφειλέτες και 39.689 εξ αυτών είχαν
ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης, συναινώντας στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού
τους απορρήτου. Ο αριθμός των αιτήσεων για ρύθμιση της οφειλής που έχει διαβιβαστεί στις τράπεζες,
αυξήθηκε στις 1.548 αιτήσεις από 1.316 που ήταν στα τέλη του χρόνου, καταγράφοντας την τελευταία
εβδομάδα αύξηση κατά 17,6%.
Αυξημένες στις 491 έναντι 367 μία εβδομάδα πριν ήταν και οι προτάσεις για ρύθμιση της οφειλής που έχουν
γίνει από τις τράπεζες, από τις οποίες οι 172 (έναντι 112 την προηγούμενη εβδομάδα) έχουν γίνει αποδεκτές από
τους δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων. Τέλος, έχει ήδη εγκριθεί η κρατική επιδότηση σε
88 πολίτες από 56 την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει από την πλευρά του Δημοσίου η
πληρωμή της επιδότησης σε τέσσερις δανειολήπτες.
Πηγή:Καθημερινή
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"Slowbalisation" για την παγκόσμια οικονομία βλέπει η PwC το 2020
Κατά το 2020, η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,4% σε σύγκριση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του
3,8% ανά έτος που σημειώνεται από την αρχή του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις της μελέτης Global Economy Watch της
PwC.
Οι αναλυτές της PwC προβλέπουνε πως το 2020 θα είναι η χρονιά του "slowbalisation", της επιβράδυνσης δηλαδή της παγκόσμιας
οικονομίας, με τις εμπορικές εντάσεις να συνεχίζουν να δημιουργούν εμπόδια στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και την περαιτέρω
ολοκλήρωση της παγκόσμιας οικονομίας.
Ωστόσο, βάσει των σχετικών εκτιμήσεων που αποτυπώνονται στη μελέτη, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να αποτελούν το ισχυρό σημείο
για το παγκόσμιο εμπόριο, με τη συνολική παγκόσμια αξία εξαγωγής υπηρεσιών να εκτιμάται στο ρεκόρ των 7 τρισ. δολαρίων το 2020.
Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται να παραμείνουν οι κορυφαίοι εξαγωγείς υπηρεσιών, αν και η Κίνα αναμένεται να
ξεπεράσει τη Γαλλία, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση κατά τη διάρκεια του έτους.
Σύμφωνα με τη γενική εικόνα για το 2020, η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα συνεχίσει με ήπιους ρυθμούς. Η στήριξη και η
ανάπτυξη των μεγάλων οικονομιών θα βασιστεί στις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και την αυξημένη εξάρτηση από την

καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, αντί των καθαρών εξαγωγών και επενδύσεων.
Όπως επισημαίνει ο Barret Kupelian, επικεφαλής οικονομολόγος της PwC στο Ηνωμένο Βασίλειο: "Η παγκοσμιοποίηση έχει
αποτελέσει καθοριστικό χαρακτηριστικό της παγκόσμιας οικονομίας από τη δεκαετία του 1970. Ωστόσο, ο όγκος των εμπορευματικών
συναλλαγών επιβραδύνθηκε δραματικά, φτάνοντας στο σημείο να αντιστραφεί το 2019. Σε συνδυασμό με την ουσιαστική κατάργηση
του μηχανισμού επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις για το
παγκόσμιο εμπόριο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια περίοδο επιβράδυνσης της παγκοσμιοποίησης (slowbalisation) — με τις ροές του εμπορίου να
συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά σε πιο αργό ρυθμό. Δεδομένης της σύνδεσης μεταξύ των εμπορευματικών συναλλαγών με την
οικονομική ανάπτυξη, αναμένουμε να δούμε μια παρόμοια επίδραση στην παγκόσμια οικονομία το 2020 με ανάπτυξη κάτω του μέσου
όρου".
Με βάση τα ευρήματα της μελέτης εκτιμάται η συνέχιση της δημιουργίας θέσεων στις χώρες G7, αγγίζοντας τα 2 εκατομμύρια, εκ των
οποίων τέσσερις στις πέντε αφορούν στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία.
Καθώς η δεξαμενή εργατικού δυναμικού στις G7 σταδιακά περιορίζεται, τα έσοδα θα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Χωρίς όμως
βελτιώσεις σε επίπεδο παραγωγικότητας, τα περιθώρια επιχειρηματικού κέρδους ενδέχεται να περιοριστούν.
Αντίστοιχα, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) εκτιμά ότι στις επτά μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες, τις αποκαλούμενες Ε7, θα
δημιουργηθούν περίπου 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις για την απασχόληση του ΔΟΕ στις χώρες G7, οι θέσεις εργασίας θα καταληφθούν ισότιμα από άνδρες και
γυναίκες. Εντός των χωρών Ε7 ωστόσο, η ΔΟΕ αναμένει ότι η κατανομή των θέσεων εργασίας θα είναι λιγότερο ισότιμη μεταξύ των
δύο φύλων.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το 2019 ήταν η χρονιά κατά την οποία η Ινδία ανέβηκε
στην πέμπτη θέση των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, ξεπερνώντας το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.
Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία, με την Ινδία να θεωρείται πιθανόν (σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις) να ξεπεράσει τη Γερμανία
πριν το 2025 και την Ιαπωνία πριν το 2030, κατακτώντας τη θέση της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο μετά την Κίνα και τις
ΗΠΑ.
Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον θα ανταγωνίζονται για την έκτη θέση, με την κατάταξη τους να εξαρτάται από την αξία της
λίρας έναντι του ευρώ, το οποίο ενδεχομένως να παραμείνει ευμετάβλητο το 2020.
Η ανανεώσιμη ενέργεια και η κατανάλωση πυρηνικής ενέργειας παγκοσμίως θα ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο που έχει φτάσει ποτέ
και συγκεκριμένα, θα υπερβεί το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Η άνοδος της ανανεώσιμης ενέργειας αντανακλά τον
τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις προσαρμόζονται και αλλάζουν τη στάση τους.
Η Κίνα αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο καταναλωτή αυτού του είδους ενέργειας, με την Ευρώπη να ακολουθεί στη δεύτερη
θέση. Το πετρέλαιο,
ωστόσο, αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας το 2020 για την παγκόσμια οικονομία, με το
\
κάρβουνο και το φυσικό αέριο να έπονται. Οι ΗΠΑ και η Κίνα θα παραμείνουν ο μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο και
το 2020.
Το 2020, ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να αγγίξει τα 7,7 εκατομμύρια, καταγράφοντας περίπου 10% αύξηση εντός της
τελευταίας δεκαετίας. Περίπου το μισό της ετήσιας αύξησης πληθυσμού παγκοσμίως αναμένεται να προέλθει από την Κίνα, την Ινδία
και την Υποσαχάρια Αφρική.
Ταυτόχρονα, ο αριθμός του πληθυσμού άνω των 60 ετών παγκοσμίως αναμένεται να υπερβεί το όριο του ενός δισεκατομμυρίου. Η Κίνα
αναμένεται να έχει αριθμό ανθρώπων άνω των 65 ετών μεγαλύτερο και από τις υπόλοιπες 6 μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες μαζί.
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Δεν αποκλείεται η παλινδρόμηση της αγοράς στα τρέχοντα επίπεδα να
συνεχιστεί …. Θετικό ότι ο ΓΔ παραμένει υψηλότερα των 900
μονάδων… Προβληματισμός από την αδυναμία του τραπεζικού δείκτη
να επιστρέψει υψηλότερα των 850 – 860 μονάδων ….
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