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Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JP Morgan: Περιθώριο ανόδου έως 40% στο ΧΑ
Περιθώρια ανόδου μεγαλύτερα του μέσου όρου των αναδυόμενων αγορών, εντούτοις Αποδόσεις έως και 40%
περιμένει από τις ελληνικές μετοχές η JP Morgan κατά τους επόμενους 12 μήνες. Παρότι ο αμερικανικός οίκος
συγκαταλέγει την Ελλάδα ανάμεσα στις οκτώ χώρες που έχουν περιθώρια τηρεί ουδέτερη στάση απέναντι στο
ΧΑ.

Η JP Morgan (την έκθεση παρουσιάζει το Money Review) προχωρά σε υποβάθμιση των τιμών-στόχου για τον
δείκτη των αναδυόμενων αγορών MSCI EM το 2022 λόγω της αρνητικής αναθεώρησης των εκτιμήσεών της για
τα εταιρικά κέρδη και των χαμηλότερων αποτιμήσεων. Έτσι, τα βασικό σενάριο του οίκου βλέπει τον MSCI EM
στις 1.300 μονάδες φέτος (από τις 1.500 μονάδες), το αρνητικό σενάριο στις 1.000 μονάδες (από τις 1.200) και το
θετικό σενάριο στις 1.450 μονάδες (από τις 1.650).
Πάντως, εκτίμηση της JP Morgan είναι ότι οι αναδυόμενες αγορές θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν, με τη
Βραζιλία, τη Σαουδική Αραβία, την Κίνα, την Ινδονησία και την Ταϊλάνδη να είναι οι βασικές overweight θέσεις
της.
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Αγορές: Απώλειες έως 12 τρισ. δολ. από τριπλό σοκ στα χρηματιστήρια

Τριπλό πλήγμα
/ από την πόλεμο στην Ουκρανία, τις αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες και το ράλι
του πληθωρισμού δέχτηκαν τα παγκόσμια χρηματιστήρια, με τις –λογιστικές- απώλειες σε κεφαλαιοποίηση να
φτάνουν το τελευταίο διάστημα τα 12 τρις δολάρια, ή περίπου όσο το ΑΕΠ ολόκληρης Κίνας. Οι διακυμάνσεις
πάντως ήταν συνεχείς λόγω και προσδοκιών που δημιουργήθηκαν από διαπραγματεύσεις για να σταματήσουν
οι συγκρούσεις στην Ουκρανία, με τις ειδήσεις να επηρεάζουν συνεχώς την πορεία των τιμών και τα
χρηματιστήρια να καταγράφουν ενδιάμεσα και ειδικά τις τελευταίες ημέρες πιο σταθεροποιητικές τάσεις.
Υποχώρηση
Στην Ευρώπη οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έφτασαν να υποχωρούν έως 7,5% περίπου στο Λονδίνο και
έως 16% στη Φρανκφούρτη από τα ιστορικά τους υψηλά, ενώ πολύ μεγαλύτερες είναι οι απώλειες στις ΗΠΑ
με το δείκτη υψηλής τεχνολογίας Nasdaq που ξεπερνούν το 21%. Ο βασικός αμερικανικός δείκτης S&P 500
έχανε έως 13%. Ο δείκτης Euro Stoxx 50 είχε καταγράψει απώλειες που αγγίζουν το 17%. Σφυροκόπημα είχε
δεχτεί ο κινεζικός χρηματιστηριακός δείκτης CSI 300 της Κίνας, χώρα η οποία έχει επιπλέον να αντιμετωπίσει
και νέα έξαρση της πανδημίας, με τις απώλειες να ξεπερνούν το 31% από τα ιστορικά υψηλά. Στην Ιαπωνία ο
δείκτης Nikkei είχε απώλειες 17,5%.
Στην Ευρώπη οι μετοχές έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τον πόλεμο στην Ουκρανία καθώς πολλές εταιρείες
έχουν έκθεση στη χώρα αυτή και τη Ρωσία. Την ίδια ώρα η βιομηχανική δραστηριότητα δέχεται πλήγμα από
το χωρίς προηγούμενο ράλι των τιμών της ενέργειας, με τη ζήτηση να μειώνεται και την καταναλωτική και
επιχειρηματική εμπιστοσύνη να χάνει συνεχώς έδαφος.
Μεγάλες διακυμάνσεις στην Κίνα
Οι αγορές στην Κίνα τις προηγούμενες μέρες πραγματοποίησαν μεγάλες διακυμάνσεις καθώς τα κρούσματα
της πανδημίας βρίσκονται σε υψηλά διετίας με τις αρχές να επιβάλλουν ξανά περιορισμούς σε μεγάλες πόλεις
όπως είναι το εμπορικό κέντρο της Σενζέν. Στις ΗΠΑ –συν τοις άλλοις- ξεκινά κύκλος αύξησης των επιτοκίων
του δολαρίου, με την εποχή του φθηνού χρήματος να φτάνει όπως όλα δείχνουν στο τέλος της.
Οι συνολικές απώλειες των 12 τρς δολαρίων στην κεφαλαιοποίηση των μεγάλων χρηματιστηρίων
υπολογίζονται από την πορεία των μετοχών σε όλο τον κόσμο όπως αυτές υπολογίζονται για το 2022 από τον
δείκτη MSCI All-Country World Index, με βάση στοιχεία που παρουσίασε το Bloomberg.
Σοκ και στις «χρυσές» μετοχές
Από το σοκ τον αγορών δεν γλύτωσαν ούτε «χρυσές» μετοχές που έχουν προσφέρει παραδοσιακά υψηλές
αποδόσεις στους επενδυτές, ειδικά στα αμερικανικά χρηματιστήρια. Όπως σημειώνει σε ανάλυσή του
το Bloomberg, η μεγάλη αστάθεια που καταγράφεται στις αγορές φέτος οδήγησε πολλές μετοχές σε χαμηλά 52
εβδομάδων, κάτι που έχει να γίνει από το ξέσπασμα της πανδημίας, ότανβο Covid-19 έπληξε για πρώτη φορά
τις αγορές τον Μάρτιο του 2020. Είναι ενδεικτικό ότι οι μετοχές της Apple, της εταιρείας με τη μεγαλύτερη
κεφαλαιοποίηση στον κόσμο, υποχωρούν περίπου 17% από τα υψηλά του Ιανουαρίου αλλάζοντας την τάση
στην αγορά.
Καθώς η λίστα με τις μετοχές που έχουν γυρίσει σε πτωτική τάση (bear market) μεγαλώνει, όλο και
περισσότεροι επενδυτές αναζητούν νέα καταφύγια σε άλλες κατηγορίες επενδύσεων και σε άλλες αγορές. Το
τμήμα διαχείρισης κεφαλαίων της αμερικανικής τράπεζας Bank of America Corp. σε μελέτη του για το Μάρτιο
ανέφερε ότι η κατανομή σε μετρητά μεταξύ των πελατών της έχει αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο από τον
Απρίλιο του 2020, ενώ η έκθεση σε μετοχές μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών
σχεδόν. Οι περισσότεροι επενδυτές που έλαβαν μέρος στην έρευνα αυτή αναμένουν τώρα ότι οι μετοχές
παγκοσμίως θα βρεθούν σε πτωτική πορεία φέτος, καθώς οι προοπτικές ανάπτυξης για τις ανεπτυγμένες και
αναπτυσσόμενες οικονομίες έχουν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο που είχε καταγραφεί από την οικονομική
κρίση του 2008.
Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος
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ΟΟΣΑ: Μεγάλη η επίπτωση από τον πόλεμο στην ανάπτυξη και τον
πληθωρισμό της Ευρωζώνης
Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει σημαντική επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στην οικονομία της Ευρωζώνης, σύμφωνα με έκθεση
του ΟΟΣΑ, ενώ ζητά από τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για στοχευμένη αύξηση των δαπανών.
Ειδικότερα, εκτιμά ότι θα μειώσει πάνω από μία ποσοστιαία μονάδα από την παγκόσμια ανάπτυξη φέτος και θα αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμός
κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, εκτιμά Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε έκθεσή του που έδωσε σήμερα στη
δημοσιότητα, καλώντας τις κυβερνήσεις να αντιδράσουν με στοχευμένα μέτρα αύξησης των δαπανών.
Ο αντίκτυπος στην Ευρωζώνη
Για την Ευρωζώνη, ωστόσο, προβλέπει μεγαλύτερη μείωση που θα φθάσει τις 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, λόγω της μεγαλύτερης εξάρτησής της από τη
ρωσική ενέργεια και τις στενότερες σχέσεις της με τη ρωσική οικονομία. Ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης υπολογίζεται σε 2 ποσοστιαίες
μονάδες.
Στην περίπτωση, όμως, που διακόπτονταν εντελώς οι ρωσικές εξαγωγές ενέργειας, με αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της, τότε ο
αντίκτυπος στον πληθωρισμό θα ήταν πάνω από 3,5 μονάδες και στην ανάπτυξη θα πλησίαζε τις 2 μονάδες.
Καλά στοχευμένες αυξήσεις των δημόσιων δαπανών από τις χώρες του ΟΟΣΑ, της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ, μπορούν να μειώσουν τον οικονομικό
αντίκτυπο του πολέμου περίπου κατά το μισό χωρίς να αυξήσουν σημαντικά τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.
Για την οικονομία των ΗΠΑ, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η επίπτωση στην ανάπτυξη θα ήταν περίπου 0,9%.
Αν και η Ρωσία και η Ουκρανία αντιστοιχούν μόνο στο 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ, έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές ενέργειας και
εμπορευμάτων καθώς είναι μεγάλοι παραγωγοί πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε ο,τιδήποτε, από μετατροπείς καταλυτών στα αυτοκίνητα έως τα
λιπάσματα.
Οι κεντρικές τράπεζες να συσφίξουν την πολιτική τους
Οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των εμπορευμάτων ασκούν νέες πιέσεις στον ήδη εκτινασσόμενο πληθωρισμό και οι κεντρικές τράπεζες πρέπει
να εστιάσουν στην ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής, αν και ένας βραδύτερος ρυθμός θα ήταν δικαιολογημένο σε χώρες που αντιμετωπίζουν τον
υψηλότερο αντίκτυπο από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.
Οι κεντρικές τράπεζες, προσθέτει ο Οργανισμός, θα πρέπει να είναι έτοιμες για τις αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε οι αγορές να συνεχίσουν να λειτουργούν
αν προκύψουν μεγάλες πιέσεις.
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Γ. Στουρνάρας: Τα λεφτά δεν φυτρώνουν στα δέντρα
Την ανάγκη να κατανοήσουν οι πολίτες ότι τα «λεφτά δεν φυτρώνουν στα δέντρα», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος,
Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας σε σεμινάριο που διοργάνωσε η ΤτΕ από κοινού με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.
Ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι οι πολίτες θα πρέπει να κατανοήσουν πως το κάθε ευρώ έχει αξία, και σε αυτήν την προσπάθεια κομβική σημασία,
πέρα από τη διδασκαλία βασικών οικονομικών εννοιών και εργαλείων, έχει και η ενίσχυση θετικών συμπεριφορών μέσα από την καλλιέργεια των
λεγόμενων μικροσυνηθειών, από μικρή ηλικία. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι όχι μόνο οι γνώσεις, αλλά και οι
συμπεριφορές και νοοτροπίες που είναι απαραίτητες προκειμένου το άτομο να μπορεί να λαμβάνει αποτελεσματικές οικονομικές αποφάσεις. Τα
προγράμματα ενίσχυσης χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού θα πρέπει, επομένως, να στοχεύουν και στη διαμόρφωση τέτοιων συμπεριφορών. «Είμαστε,
τελικά, οι συνήθειές μας, όπως είχε πει ο Αριστοτέλης. Και υπάρχουν πράγματι πολλοί τρόποι που μπορούμε να διδάξουμε τους νέους έννοιες όπως
επιθυμίες, επιλογές και αποταμίευση για μελλοντική χρήση», επεσήμανε ο διοικητής της ΤτΕ.
Ο κ. Στουρνάρας προέβλεψε ότι μελλοντικά οι οικονομίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περισσότερες κρίσεις απ' ό,τι στο παρελθόν. «Ως εκ τούτου, οι
οικονομίες θα πρέπει να γίνουν πιο ανθεκτικές σε αρνητικές διαταραχές, όπως για παράδειγμα κλιματικές διαταραχές, μεταναστευτικές κρίσεις,
γεωπολιτικές εντάσεις, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις χρέους και περαιτέρω επιβάρυνση των επόμενων γενεών. Η ενίσχυση του
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των ατόμων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και
στον μετριασμό του κινδύνου και των επιπτώσεων μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων, καθιστώντας τα νοικοκυριά πιο ανθεκτικά στους
κλυδωνισμούς. Είναι αποδεκτό ότι ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα αντιμετωπίζουν την πρόσθετη οικονομική πίεση κατά τη διάρκεια μιας κρίσης
εξαρτάται από το πόσο καλά κατανοούν οικονομικές έννοιες, όπως η συσσώρευση χρέους και η διαφοροποίηση του κινδύνου. Η χρηματοοικονομική
παιδεία διαδραματίζει, επομένως, σημαντικό ρόλο προκειμένου τα άτομα να μη βρεθούν απροετοίμαστα σε δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και να
έχουν τα εφόδια να ανταπεξέλθουν σε μακροοικονομικούς κλυδωνισμούς», τόνισε ο διοικητής της Τραπεζης της Ελλάδος.
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Capital Economics: Απειλεί την Ευρωζώνη μια νέα κυπριακή κρίση;
Οι ισχυροί δεσμοί της Κύπρου με τη Ρωσία καθιστούν την οικονομία της ευάλωτη σε μια ύφεση, όμως τα
δημόσια οικονομικά της χώρας και το τραπεζικό της σύστημα είναι σε καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι
ήταν στην προηγούμενη κρίση, πριν από μία δεκαετία, επισημαίνει η Capital Economics. «Τα όποια
προβλήματα στην Κύπρο είναι πολύ απίθανο να αποσταθεροποιήσουν την υπόλοιπη οικονομία της
Ευρωζώνης», σημειώνει ο επικεφαλής οικονομολόγος του οίκου για την Ευρώπη, Andrew Kenningham.
Σύμφωνα με την Capital Economics (την έκθεση παρουσιάζει το Money Review), οι στενοί δεσμοί της Κύπρου
με τη Ρωσία σε τουρισμό, banking και υπηρεσίες θα σπρώξουν την οικονομία της σε ύφεση τους επόμενους
μήνες.
Όμως, ο οίκος δεν πιστεύει ότι η κυπριακή κρίση μπορεί να ταρακουνήσει την υπόλοιπη Ευρωζώνη αυτή τη
φορά. Πρώτον, τα δημόσια οικονομικά της χώρας είναι σε μία λογική κατάσταση, με το χρέος της κοντά στον
μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης και σε πτωτική τροχιά, λόγω των χαμηλών επιτοκίων δανεισμού.

Δεύτερον, έχοντας περάσει μία μεγάλη κρίση πριν από δέκα χρόνια, το τραπεζικό σύστημα φαίνεται τώρα
αρκετά ανθεκτικό. Βέβαια, η Capital Economics δηλώνει πως κανείς δεν θα εκπλαγεί εάν μία ή περισσότερες
τράπεζες αντιμετωπίσουν πρόβλημα λόγω της υπερβολικής εξάρτησής τους από ρωσικές επιχειρήσεις που
βρίσκονται σε καθεστώς κυρώσεων. Όμως, στο τέλος του 2021, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του
τραπεζικού συστήματος συνολικά ήταν αρκετά υψηλότερος από τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα. Τα ρευστά
assets των τραπεζών αποτελούν το 38% του συνόλου και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί. Σε κάθε
περίπτωση, ο οίκος εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές αρχές θα στηρίξουν τις κυπριακές τράπεζες εάν χρειαστεί.
Συνέχεια…
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Η Capital Economics δεν βλέπει περιορισμένη μετάδοση μιας κυπριακής κρίσης σε άλλες χώρες της
Ευρωζώνης, καθώς ένα μεγάλο μέρος των κυπριακών κρατικών ομολόγων βρίσκεται σε ξένα χαρτοφυλάκια,
όμως το συνολικό μέγεθος της κυπριακής οικονομίας (μόλις στο 0,2% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης) είναι μικρό
για να αποτελεί συστημικό κίνδυνο για την ένωση.
Και σε αντίθεση με το 2012-2013, σήμερα δεν υπάρχει καμία σοβαρή συζήτηση για έξοδο της Ελλάδας, της
Κύπρου ή κάποιας άλλης χώρας από το ευρώ, αλλά ούτε και υπάρχουν άλλα κράτη που να είναι εξίσου
ευάλωτα με την Κύπρο.

Κατόπιν τούτων, η Capital Economics βλέπει μεν μία συρρίκνωση του spread των ελληνικών έναντι των
κυπριακών ομολόγων, όμως δεν θεωρεί ότι αυτό θα εξαφανιστεί εντελώς.
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