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ΕΥ: Φρένο στις δημόσιες εγγραφές παγκοσμίως το 2Q2019
Η αυξητική τάση των δημοσίων εγγραφών των εταιρειών unicorns (startups με αξία που υπερβαίνει το ένα δισ. δολάρια), ωθώντας τα κεφάλαια που
συγκεντρώνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, συνεχίστηκε και το β’ τρίμηνο του 2019, παρά τη διαρκή γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις εμπορικές
εντάσεις.
Έτσι, το α’ εξάμηνο του 2019 καταγράφηκαν 507 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν συνολικά κεφάλαια 71,9 δισ. δολάρια. Ενώ ο αριθμός των
εγγραφών μειώθηκε κατά 28% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018, οι αποδόσεις πρώτης ημέρας στις κύριες αγορές αυξήθηκαν κατά 15,4% κατά μέσο
όρο, ενώ οι αποδόσεις μετά τη δημόσια εγγραφή αυξήθηκαν κατά 28,4%.
Η τεχνολογία, η υγειονομική περίθαλψη και η βιομηχανία συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μερίδιο των δημοσίων εγγραφών κατά το α’ εξάμηνο του 2019, με
συνολικά 266 εγγραφές (52% του συνόλου παγκοσμίως), οι οποίες άντλησαν συνολικά 47,8 δισ. δολάρια (66% των παγκόσμιων εσόδων). Με βάση τα
αντληθέντα κεφάλαια, η τεχνολογία ήταν ο πιο ισχυρός κλάδος, συγκεντρώνοντας 29,3 δισ. δολάρια (41% των παγκόσμιων εσόδων). Τα ευρήματα αυτά
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στην τριμηνιαία έκθεση της ΕΥ, «Global IPO trends: Q2 2019».
Η ΕΜΕΙΑ συνεχίζει να δρα με προσοχή εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας
Στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (ΕΜΕΙΑ), ο αριθμός των εγγραφών, αλλά και των εσόδων, σημείωσε πτώση σε σχέση
με το 2018, φθάνοντας τις 123 εγγραφές (μια μείωση της τάξης του 53%) και συγκεντρώνοντας συνολικά 16 δισ. δολάρια (μείωση κατά 48%). Παρά τις
προκλήσεις αυτές, η περιοχή της ΕΜΕΙΑ κατέγραψε πέντε από τις δέκα κυριότερες χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως από πλευράς εσόδων και δύο
από πλευράς αριθμού εγγραφών το 2019. Εν κατακλείδι, εξαιτίας των σημαντικών εσόδων πρώτης ημέρας από την απόδοση των δημοσίων εγγραφών και
την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι αγορές στην ΕΜΕΙΑ αναμένεται να επιταχύνουν στο δεύτερο μισό του 2019.
Η Ευρώπη σημείωσε μια σημαντική αύξηση στη δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών κατά το β’ τρίμηνο του 2019, με τον αριθμό των εγγραφών (48) να
αυξάνεται κατά 100% και τα έσοδα (12,5 δισ. δολάρια) κατά 3.338%, σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2019. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διασυνοριακή
δραστηριότητα επικεντρώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το β’ τρίμηνο, με 11 δημόσιες εγγραφές, που άντλησαν κεφάλαια 4,5 δισ. δολάρια.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Τάσος Ιωσηφίδης, Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικού Συμβούλου & Υποστήριξης
Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρει: «Η σημαντική άνοδος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου κατά το α’ εξάμηνο του 2019, η οποία αντικατοπτρίζει τις
γενικότερες θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, σηματοδοτεί μια ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν κεφάλαια για να
χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους. Η βελτίωση αυτή του κλίματος ελπίζουμε πως θα αποτυπωθεί και στις επόμενες σχετικές έρευνες της ΕΥ,
ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη χώρα μας και προσελκύοντας επενδύσεις».
Ανακάμπτει η αμερικανική αγορά δημοσίων εγγραφών
Κατά το β’ τρίμηνο του 2019, στην Αμερικανική Ήπειρο ολοκληρώθηκαν 87 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν 28,1 δισ. δολάρια,
αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση 5% ως προς τον αριθμό των εγγραφών και 50% ως προς τα αντληθέντα κεφάλαια, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
του 2018. Ωστόσο, η συνολική δραστηριότητα της περιοχής για το 2019 μειώθηκε κατά 14% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018, με 118 εγγραφές, ενώ τα
έσοδα μειώθηκαν κατά 12% φθάνοντας τα 33,6 δισ. δολάρια.
Επιταχύνονται οι δημόσιες εγγραφές στην περιοχή Ασίας- Ειρηνικού
Οι συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ εξακολουθούν να επηρεάζουν τη δραστηριότητα των δημοσίων εγγραφών το 2019, διατηρώντας
τη στα επίπεδα του 2018. Η δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών σε όλη την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού το 2019 μειώθηκε κατά 12% ως προς τον αριθμό
(266) και 27% ως προς τα αντληθέντα κεφάλαια (22,3 δισ. δολάρια), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2018. Παρόλα αυτά, η περιοχή ΑσίαςΕιρηνικού εξακολουθεί να κυριαρχεί στην παγκόσμια δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών το 2019, ως προς τον αριθμό των συναλλαγών, καθώς έξι από τα
δέκα πιο δραστήρια χρηματιστήρια παγκοσμίως βρίσκονται στην περιοχή.
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FAZ: Η επένδυση στο Ελληνικό στη μέγγενη της πολιτικής
Στην πολύπαθη προϊστορία και στο μέλλον της ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό επικεντρώνει το ενδιαφέρον της η
εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung με σχετικό δημοσίευμά της. Ο αρθρογράφος επισημαίνει τις προσπάθειες της νέας κυβέρνησης και του καθ’
ύλην αρμοδίου υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη «να τρέξουν μαραθώνιο» για να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
«Η ιδιωτικοποίηση και πολεοδόμηση του πρώην αεροδρομίου έχουν αναχθεί σε ένα πρότζεκτ με συμβολική σημασία για τη νέα κυβέρνηση και τον
νεοφιλελεύθερο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», γράφει ο Γερμανός αρθρογράφος. «Ο Μητσοτάκης κάνει το παν για να θέσει σε κίνηση την
οικονομία της χώρας του και να επανακτήσει το χαμένο εισόδημα των Ελλήνων λόγω της κρίσης» προσθέτει.
Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, «σύμφωνα με εκτιμήσεις της επενδυτικής εταιρείας, από το πρότζεκτ θα δημιουργηθούν 10.000 νέες θέσεις
εργασίας και αύξηση του ΑΕΠ για τα επόμενα χρόνια κατά 2,4%».
«Για τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη η άμεση έναρξη των εργασιών έχει διπλή σημασία: Απέναντι στους επενδυτές θέλει να δείξει από τη μια ότι με τη νέα
κυβέρνηση συντελείται μια αλλαγή εποχής και από την άλλη να κερδίσει, όσο γίνεται πιο γρήγορα, την εμπιστοσύνη των δανειστών ως ένας σοβαρός
μεταρρυθμιστής, για να μπορέσει από αυτήν τη θέση να διαπραγματευτεί ευνοϊκότερους όρους για τους δημοσιονομικούς του στόχους» παρατηρεί ο
αρθρογράφος.
Στο άρθρο γίνεται μακρά αναφορά στην προϊστορία της επένδυσης, από την εποχή που το 2001 μεταφέρθηκε το αεροδρόμιο στα Σπάτα μέχρι τις
«ιδεολογικές αγκυλώσεις» επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα για μια επένδυση «σύμβολο του καπιταλισμού και της ελληνικής οικονομικής ολιγαρχίας».
Ο αρθρογράφος αναφέρεται και στην «τρικλοποδιά», όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος, από τους αρχαιολόγους «που για να σταματήσουν την επένδυση
υποστήριξαν ότι κάτω από τους διαδρόμους, στους οποίους επί 60 χρόνια προσγειώνονταν αεροπλάνα πολλών τόνων, πιθανόν να υπάρχουν αρχαιολογικά
ευρήματα και θα πρέπει πρώτα να γίνουν ανασκαφές».
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Bloomberg: Ισπανία και Πορτογαλία δανείζονται με μηδενικά επιτόκια
Ούτε δέκα χρόνια δεν έχουν περάσει από τότε που Ισπανία και Πορτογαλία βρίσκονταν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους και είχαν
ουσιαστικά αποκλειστεί από τις αγορές, με τις αποδόσεις των ομολόγων τους στα ύψη.
Ωστόσο σήμερα και οι δύο οικονομίες της Ιβηρικής βλέπουν τα επιτόκια των 10ετών κρατικών ομολόγων μία ανάσα από το μηδέν, όπως
επισημαίνει σε ανάλυσή του το Bloomberg.
Ένα άνευ προηγουμένου ράλι των κρατικών ομολόγων ανά τον κόσμο οδηγεί τις αποδόσεις ολοένα και χαμηλότερα. Το παγκόσμιο χρέος
με αρνητικό επιτόκιο προσεγγίζει τα 16 τρισ. δολάρια και έτσι οι επενδυτές τρέχουν να αγοράσουν ομόλογα, που προσφέρουν έστω και
ένα εξαιρετικά χαμηλό θετικό επιτόκιο- ακόμη και εάν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εναποθέσουν τα χρήματά τους στο χρέος χωρών
της Ευρωζώνης, που έως και πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν υψηλού ρίσκου.
Με την Ελλάδα να έχει στα μνημόνια περισσότερο από κάθε άλλη χώρα και την Ιταλία να βιώνει συνεχείς πολιτικές κρίσεις και να
παλεύει να αποφύγει την ύφεση, Ισπανία και Πορτογαλία είναι οι μεγάλοι ευνοημένοι. Για τους επενδυτές ωστόσο η τάση αυτή της
απότομης πτώσης των αποδόσεων συνιστά σήμα κινδύνου τόσο για παγκόσμια ύφεση όσο και για μία φούσκα στην αγορά.
«Φοβάμαι ότι οι αποδόσεις οδηγούνται όλες στο μηδέν. Αυτό θα ήταν ένα εξαιρετικά ανησυχητικό μήνυμα» σχολιάζει στο Bloomberg o
Tζέιμς Άθεϊ της Aberdeen Standard Investments.
To ράλι των ομολόγων της Ευρωζώνης τροφοδοτείται εν πολλοίς και από τις αυξανόμενες προσδοκίες για νέα χαλάρωση από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Έτσι, θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι τον Σεπτέμβριο θα έρθει μείωση του καταθετικού επιτοκίου στο -0,5% ή και -0,6%, ενώ δεν
αποκλείεται να προωθήσει και έναν νέο γύρο ποσοτικής χαλάρωσης.
Σημειώνεται ότι σήμερα η απόδοση του ισπανικού κρατικού δεκαετούς ομολόγου είναι στο 0,08% και του αντίστοιχου πορτογαλικού
στο 0,11%. Πριν από επτά χρόνια ήταν στο 8% και 18% αντίστοιχα.
Οι δύο χώρες έχουν βελτιώσει εντυπωσιακά τη δημοσιονομική θέση τους τα τελευταία χρόνια, αλλά και έχουν να επιδείξουν ισχυρούς
ρυθμούς ανάπτυξης.
Το πρώτο εξάμηνο η πορτογαλική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμούς 1,8% και η ισπανική με 2,3%, την ώρα που η γερμανική ήταν
παγιδευμένη στη στασιμότητα.
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ΗΠΑ: Μέτρα για να αποφευχθεί η ύφεση
Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει τους φόρους και τους τελωνειακούς δασμούς για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η
οικονομία των ΗΠΑ να εισέλθει σε ύφεση, ανέφεραν χθες Δευτέρα αμερικανικά ΜΜΕ, παρά το ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ διαβεβαιώνει πως η υγεία της αμερικανικής οικονομίας είναι πολύ καλή.
Σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου μελετούν διάφορα μέτρα για την τόνωση της
αμερικανικής οικονομίας, όπως την προσωρινή μείωση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, για να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των
εργαζομένων.
Κατά την εφημερίδα The New York Times, οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην προχωρήσουν στην επιβολή των νέων δασμών που έχει αναγγείλει
ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εμπορικού πολέμου με το
Πεκίνο.
Πρόκειται για μέτρα που ακόμη εξετάζονται, και οι αξιωματούχοι θα πρέπει να ζητήσουν τη γνώμη του προέδρου, ενώ θα χρειαστεί
εξάλλου η έγκριση του Κογκρέσου, σημείωσαν οι δύο εφημερίδες.
«Η μείωση των φόρων στους μισθούς δεν είναι κάτι που μελετάται αυτή τη στιγμή», ήταν η απάντηση του Λευκού Οίκου σε σχετικό
ερώτημα της Πόουστ.
Ο φόρος αυτός είχε ήδη μειωθεί προσωρινά το 2011 και το 2012, επί των ημερών του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, στο πλαίσιο της
προσπάθειας για να βγει η αμερικανική οικονομία από την οικονομική στασιμότητα όπου παρέμενε μετά την κρίση του 2008.
Με βάση μια έρευνα που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή από ένωση οικονομολόγων που ειδικεύονται στο επιχειρείν, τη National
Association for Business Economists (NABE), σχεδόν τα τρία τέταρτα των αμερικανών οικονομολόγων περιμένουν ότι η αμερικανική
οικονομία θα ολισθήσει σε ύφεση μέχρι το 2021.
Η άποψη αυτή πάντως δεν βρίσκει σύμφωνο τον ένοικο του Λευκού Οίκου. «Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε ύφεση. Τα πάμε φοβερά καλά»,
διαβεβαίωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους την Κυριακή ο Ρεπουμπλικάνος.
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Τριπλασιάστηκαν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι στη Γερμανία
Την τελευταία εικοσαετία οι γερμανοί συνταξιούχοι που εργάζονται και μετά τη σύνταξη έχουν σχεδόν
τριπλασιαστεί: από 530.000 το 2000 σε 1,45 εκ. το 2018. Σήμερα πάνω από το 8% των συνταξιούχων στη

Γερμανία εργάζεται, είτε για να ενισχύσουν τη σύνταξή τους, είτε για να έχουν μια δημιουργική απασχόληση.
«Senior Expert» χαρακτηρίζουν οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι τους περίπου 500 συνταξιούχους που προσφέρουν
στη γερμανική δημόσια επιχείρηση τις γνώσεις, αλλά και την εμπειρία τους. Σε μια εποχή όπου σε πολλές
γερμανικές επιχειρήσεις διαπιστώνεται μεγάλη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού οι γερμανικοί
σιδηρόδρομοι είναι ευγνώμονες για κάθε συνταξιούχο που βοηθά να αντιμετωπιστούν τεχνικά προβλήματα και
όχι μόνο.
Συνταξιούχοι δεν εργάζονται όμως μόνο στα τραίνα στη Γερμανία. Συχνά δραστηριοποιούνται ως επιστάτες σε
κολυμβητήρια ή μοιράζουν εφημερίδες σε σπίτια και γραφεία συνδρομητών. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή
Υπηρεσία Εργασίας στην ομάδα που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 450 ευρώ είναι σήμερα οι
συνταξιούχοι.
Οι μισές συντάξεις είναι κάτω από 900 ευρώ
Από σφυγμομέτρηση του Ινστιτούτου Ερευνών για το Επάγγελμα προκύπτει ότι «το 90% των εργαζόμενων
συνταξιούχων είναι ικανοποιημένο από την εργασία του, επιδιώκει τις επαφές με τους συνανθρώπους και θέλει
να έχει μια απασχόληση». Σχεδόν οι μισοί από τους άνδρες συνταξιούχους και πάνω από το 65% των γυναικών
δηλώνουν ότι εργάζονται γιατί χρειάζονται τα χρήματα.
Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η γερμανική κυβέρνηση περίπου οι μισές από τις συντάξεις που καταβάλλονται
σήμερα βρίσκονται κάτω από τα 900 ευρώ. Το μηνιαίο εισόδημα των νοικοκυριών είναι ωστόσο συχνά
υψηλότερο. Σύμφωνα με έκθεση των γερμανικών συνταξιοδοτικών ταμείων το εισόδημα των παντρεμένων
ζευγαριών από τα οποία ο ένας είναι συνταξιούχος ανέρχονταν το 2015 σε 2.572 ευρώ στην δυτική και 2.257
ευρώ στην ανατολική Γερμανία. Οι εργένηδες έχουν από 900 μέχρι 1.100 ευρώ λιγότερα στη διάθεσή τους.
Γνωρίζω πολλούς συνταξιούχους που εργάζονται σαν εμένα, λέει ο ηλεκτρολόγος Κλάους Ντάβιντ, ο οποίος
εργάζεται στους γερμανικούς σιδηρόδρομους: «Όσο αντέχει η υγεία μου θα συνεχίσω», λέει ο γερμανός
συνταξιούχος, ο οποίος σε λίγα χρόνια συμπληρώνει 50 χρόνια εργασίας στα γερμανικά τραίνα.
Deutsche Welle
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Ανάγκη νέας αντίδρασης και επιστροφής υψηλότερα των 840 – 850
μονάδων, για να αποφευχθεί μια εκ νέου δοκιμασία των ισχυρών στηρίξεων
στις 800 – 810 μονάδες ……
Relative Strength Index (43.6996)
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