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Εξοδος στις αγορές τη Δευτέρα με 15ετες ομόλογο
Νέα έξοδο στις αγορές, την πρώτη του 2020 με την έκδοση δεκαπενταετούς ομόλογου θα επιχειρήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας (πιθανότερο τη Δευτέρα) προκειμένου να εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή συγκυρία των αγορών
και το ιδιαίτερα θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί για τους ελληνικούς τίτλους.
Όπως αναφέρει ο Τζώλης Ζώης στο Βήμα online. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες ο ΟΔΔΗΧ θα αναζητήσει «φρέσκο χρήμα» –
το ποσό που θα ζητήσει να δανειστεί είναι χαμηλότερο των δύο δισ. ευρώ – προκειμένου να τεστάρει την αγορά στην έκδοση πολυετούς
τίτλου και να διαπιστώσει που θα διαμορφωθεί το κόστος δανεισμού για τη χώρα σ΄αυτό το επίπεδο.
Τα ατού για την κίνηση αυτή που θα γίνει λίγες ώρες μετά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τη Fitch IBCA
είναι μεγάλα καθώς το ελληνικό δημόσιο διατηρεί «μαξιλάρι ασφαλείας» άνω των 31 δισ. ευρώ, τα δάνεια με υψηλό επιτόκιο προς το
ΔΝΤ έχουν προεξοφληθεί ενώ οι δανειακές ανάγκες της χρονιάς είναι περιορισμένες.
Με αυτά τα δεδομένα η έκδοση έχει περισσότερο πολιτική και συμβολική σημασία και εντάσσεται στη σειρά κινήσεων που έχουν στόχο
να δώσουν βάθος στις λήξεις ομολόγων και να βελτιώσουν τους δείκτες βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.
Γι΄αυτό ακριβώς το λόγο η έκδοση του δεκαπενταετούς ομολόγου ακολούθησε το swap που έγινε με τα ομόλογα του δημοσίου που κατείχε
η Εθνική με νέο τριακονταετές ομόλογο.
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας με δήλωση του από τις Βρυξέλλες τόνισε χαρακτηριστικά τα εξής:
«Το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) προέβη σε επαναγορά από την Εθνική Τράπεζα τριών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), συνολικής
ονομαστικής αξίας 3,3 δισ. ευρώ και αξίας αγοράς 3,8 δισ. ευρώ, με μέσο σταθερό ονομαστικό επιτόκιο 3,5% και μέση υπολειπόμενη
φυσική διάρκεια 5,4 έτη, που είχαν εκδοθεί τον Μάρτιο του 2019, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Η επαναγορά έγινε με έκδοση ενός νέου ΟΕΔ διάρκειας 30 ετών, ίσης συνολικής ονομαστικής αξίας και αξίας αγοράς και ονομαστικό
επιτόκιο 3,25%.
Από τη συναλλαγή προέκυψαν τα ακόλουθα θετικά αποτελέσματα:
-Μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης του ΕΔ, αφού λήξεις ομολόγων με μέση διάρκεια 5,5 ετών, αντικαθίστανται με
ομόλογα λήξης 2050.
-Είναι μία εμβληματική έκδοση που βοηθά στην ανατιμολόγηση, επί τα βελτίω, του συνόλου της Ελληνικής καμπύλης για όλες τις
μικρότερες διάρκειες των 30 ετών.
-Το ΕΔ επέλεξε να επεκτείνει τη ληκτότητα μέρους του χρέους του σε 30 έτη, με σταθερό επιτόκιο, σε ένα περιβάλλον ιστορικά χαμηλών
επιτοκίων, ενώ ταυτόχρονα αντιστάθμισε επιτοκιακό κίνδυνο».
Είναι προφανές ότι η συναλλαγή επιφέρει περαιτέρω βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, τόσο αναφορικά με το
λόγο χρέους προς ΑΕΠ όσο και με το λόγο των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του ΕΔ προς το ΑΕΠ.
Τέλος όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας «επιπλέον, η συναλλαγή βελτιώνει σημαντικά την κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας για το τρέχον έτος,
με αποτέλεσμα την κάλυψη μεγάλου μέρους των κεφαλαιακών της αναγκών, γεγονός που αφενός είναι επιβοηθητικό για τη συμμετοχή
της στο πρόγραμμα μείωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων «Ηρακλής» και αφετέρου αποτελεί όφελος για τους μετόχους της τράπεζας,
σημαντικότερος των οποίων είναι το Ελληνικό Δημόσιο, αφού κατέχει αμέσως ή εμμέσως πλέον του 40% των μετοχών της».
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ΚΕΠΕ: Πολύ αισιόδοξες προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας…
Αύξηση έως και 3,3% του πραγματικού ΑΕΠ της χώρας προβλέπεται σε έκθεση του ΚΕΠΕ για τις βραχυχρόνιες προοπτικές του ΑΕΠ
της ελληνικής oικονομίας.
Σημειώνεται πως η έκθεση είναι η πρώτη που δημοσιοποιείται αφότου ανέλαβε ως επικεφαλής ο καθηγητής κ.Παναγιώτης Λιαργκόβας
και καταγράφει τις εκτιμήσεις του Κέντρου Προγραμματικού Οικονομικών Ερευνών ως εξής:
–
στο δ΄τρίμηνο του 2019 εκτιμάται πως το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε 2,69%
–
στο β΄εξάμηνο του 2019 συνολικά αυξήθηκε 2,5%
–
σε ετήσια βάση (α΄και β΄εξάμηνο) κινήθηκε στο 2,3%
–
το α΄τρίμηνο του 2020 προβλέπεται αύξηση 3,19%, με ελάχιστο 3,09% ή μέγιστο έως 3,30%
–
στο β΄τρίμηνο προβλέπεται περαιτέρω α΄τξηση κατά 1,9& (ή και έως 2,12%)
–
για το α΄εξάμηνο συνολικά προβλέπεται 2,58%, με αύξηση που θα κινηθεί μεταξύ 2,45-2,71%,
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΕΠΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων του Κέντρου
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕΠ), εκτιμάται ότι ο μέσος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και ο μέσος ετήσιος ρυθμός
μεταβολής για το σύνολο του 2019 θα διαμορφωθούν στο 2,5% και 2,3%, αντίστοιχα.
Οι προβλέψεις αυτές ενσωματώνουν τα επίσημα δημοσιευμένα (προσωρινά) στοιχεία για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2019, καθώς και
την εκτίμηση ρυθμού μεταβολής 2,7% για το τέταρτο τρίμηνο.
Για το πρώτο εξάμηνο του 2020, το υπόδειγμα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,6%, στη βάση των εκτιμήσεων της τάξεως του 3,2% και
2% για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2020, αντίστοιχα.
Οι ως άνω προβλέψεις σηματοδοτούν τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, μέσω της σταδιακής ενίσχυσης της
αναπτυξιακής πορείας. Η ελληνική οικονομία ακολουθεί πλέον μια σταθερή τροχιά ανάκαμψης, στη βάση της σημαντικής προόδου που
έχει επιτευχθεί σε όρους ολοκλήρωσης των προγραμμάτων προσαρμογής και εξισορρόπησης των δημοσιονομικών μεγεθών που
στηρίζουν, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω υποχώρηση της αβεβαιότητας και την προοδευτική ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης.
Στη βάση των πρόσφατων εξελίξεων σε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, η ανάπτυξη ενισχύεται κυρίως από τη σημαντική άνοδο των
εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, υποτονική παραμένει η άνοδος της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης, ενώ η ενίσχυση
των επενδύσεων εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μια έλλειψη σταθερότητας.
Η εκτιμώμενη πορεία του πραγματικού ΑΕΠ στο τέλος του 2019 αλλά και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 δύναται να κινηθεί
περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκά σε σχέση με τις ως άνω προβλέψεις, ανάλογα με τις εξελίξεις σε ένα ευρύτερο φάσμα κρίσιμων και
αποφασιστικών παραγόντων, οι οποίες θα συνδιαμορφώσουν και το συνολικό οικονομικό περιβάλλον στη χώρα. Οι παράγοντες αυτοί
είναι συνυφασμένοι με την πορεία των βασικών συνιστωσών του ΑΕΠ, την περαιτέρω ενδυνάμωση του οικονομικού κλίματος στην
Ελλάδα, τις επιδράσεις των πρόσφατων μέτρων οικονομικής πολιτικής, καθώς και την εξέλιξη της αναπτυξιακής δυναμικής σε
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, καίριο ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν βραχυπρόθεσμα αλλά και μεσοπρόθεσμα οι
γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.
Αναλυτικότερα:
Οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ προκύπτουν από την εφαρμογή ενός
δυναμικού υποδείγματος παραγόντων (dynamic factor model) και ενσωματώνουν στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα μέχρι και
το τρίτο τρίμηνο του 2019. Η υποκείμενη βάση δεδομένων περιλαμβάνει 126 μεταβλητές, οι οποίες καλύπτουν τις κύριες παραμέτρους
της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα σε τριμηνιαία συχνότητα κατά τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 2000 μέχρι και τον
Σεπτέμβριο του 2019.
Σύμφωνα με τις οικονομετρικές εκτιμήσεις σε εποχικά διορθωμένη βάση, ο μέσος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το
δεύτερο εξάμηνο και για το σύνολο του 2019 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,5% και 2,3%, αντίστοιχα. Οι προβλέψεις αυτές
ενσωματώνουν τα επίσημα δημοσιευμένα (προσωρινά) στοιχεία για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2019, καθώς και την εκτίμηση ύψους
2,7% για το τέταρτο τρίμηνο.
Τονίζεται, ότι το υπόδειγμα που εκτιμάται δεν ενσωματώνει την απευθείας εκτίμηση των επιδράσεων των μέτρων πολιτικής που
εφαρμόζονται στο μεσοδιάστημα, αλλά εμπεριέχει την όποια επίπτωση εμμέσως, μέσω των ενσωματωμένων μεταβλητών μέχρι και την
πιο πρόσφατη περίοδο αναφοράς, που στην περίπτωση των ανωτέρω εκτιμήσεων είναι το τρίτο τρίμηνο του 2019.
Έχουν ληφθεί, επίσης υπόψη, οι σημαντικές θετικές αναθεωρήσεις των ρυθμών μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ από την ΕΛΣΤΑΤ για
το πρώτο (από 1,1% σε 1,4%) και κυρίως για το δεύτερο (από 1,9% σε 2,8%) τρίμηνο του 2019. Η τελευταία βασίζεται κατά κύριο λόγο
στη σημαντική αναθεώρηση ως προς την άνοδο της συνιστώσας της τελικής καταναλωτικής δαπάνης της Γενικής Κυβέρνησης.
Για το α΄εξάμηνο του 2020, το υπόδειγμα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης ύψους 2,6%, στη βάση των εκτιμήσεων της τάξεως του 3,2% και
2% για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2020, αντίστοιχα.
Συνέχεια..
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Τα κύρια χαρακτηριστικά των ως άνω προβλέψεων είναι η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, μέσω της
σταδιακής ενίσχυσης της αναπτυξιακής πορείας. Η ελληνική οικονομία ακολουθεί πλέον μια σταθερή τροχιά ανάκαμψης,
στη βάση της σημαντικής προόδου που έχει επιτευχθεί σε όρους ολοκλήρωσης των προγραμμάτων προσαρμογής και
εξισορρόπησης των δημοσιονομικών μεγεθών που στηρίζουν, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω υποχώρηση της αβεβαιότητας
και την προοδευτική ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης. Ταυτόχρονα, η αναπτυξιακή δυναμική παραμένει συγκρατημένη,
αντανακλώντας την υποτονική άνοδο της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης και την έλλειψη σταθερότητας αναφορικά με
την ενίσχυση των επενδύσεων.
Πιο αναλυτικά, τα ενσωματωμένα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2019, σε μη εποχικά διορθωμένη βάση (με εξαίρεση
τον δείκτη οικονομικού κλίματος), καταδεικνύουν θετικές εξελίξεις σε βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ και μια σειρά άλλων
οικονομικών μεταβλητών.
Ειδικότερα, σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές αγαθών, ενώ ακόμα μεγαλύτερη υπήρξε η άνοδος των εξαγωγών
υπηρεσιών. Παράλληλα, θετική −αν και όχι ιδιαίτερα δυναμική− υπήρξε η πορεία των επενδύσεων, ενώ ιδιαίτερα ασθενής
παρέμεινε η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη, η οποία κατέγραψε οριακή άνοδο.
Μεταξύ των λοιπών ευνοϊκών εξελίξεων, περιλαμβάνονται οι ανοδικές τάσεις που κατέγραψαν: ο γενικός δείκτης
βιομηχανικής παραγωγής και ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία για την εγχώρια αγορά, ο γενικός
δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις και οι εισπράξεις από μεταφορές, τα επιβατηγά αυτοκίνητα
και το εμπόριο αυτοκινήτων, η οικοδομική δραστηριότητα και ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Θετική
υπήρξε, επίσης, η περαιτέρω υποχώρηση της διαφοράς των επιτοκίων (spread μεταξύ ελληνικού και γερμανικού 10ετούς
ομολόγου). Ευνοϊκά κινήθηκαν αρκετοί από τους δείκτες που αντανακλούν τις προσδοκίες και εκτιμήσεις των
συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα σε συνολικό ή/και κλαδικό επίπεδο, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν και η
εξέλιξη του δείκτη οικονομικού κλίματος για την Ελλάδα.
Βελτίωση σημειώθηκε, επίσης, σε όρους ανταγωνιστικότητας της χώρας, όπως διαφαίνεται στη βάση αρκετών από τους
υποκείμενους δείκτες ανταγωνιστικότητας.
Επιπλέον, κρίσιμη για τη συνολική πορεία της χώρας υπήρξε η συνέχιση της αποκλιμάκωσης της ανεργίας (συνολικά, για
τους μακροχρόνια, αλλά και για τους νέους ανέργους) και η διατήρηση της τάσης αύξησης της απασχόλησης (στο σύνολο,
και σε επίπεδο δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με εξαίρεση τον πρωτογενή τομέα).
Στην αντίθετη κατεύθυνση, οριακά αρνητικά κινήθηκε η τελική καταναλωτική δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης,
κάμψη κατέγραψαν o γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία για το σύνολο της αγοράς και για την εξωτερική
αγορά, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο και ο γενικός δείκτης παραγωγής στις κατασκευές.
Τέλος, μεταξύ των δεικτών που αντανακλούν προσδοκίες, πτωτικά κινήθηκαν οι δείκτες των επιχειρηματικών
προσδοκιών στη βιομηχανία και τις κατασκευές, καθώς και των προσδοκιών αναφορικά με τις εξαγωγές, ενώ αρνητική
ήταν η εξέλιξη του δείκτη οικονομικού κλίματος για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εκτιμώμενη πορεία του πραγματικού ΑΕΠ στο τέλος του 2019 αλλά και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 δύναται να
κινηθεί περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκά σε σχέση με τις ως άνω προβλέψεις, ανάλογα με τις εξελίξεις σε ένα ευρύτερο
φάσμα κρίσιμων και αποφασιστικών παραγόντων, οι οποίες θα συνδιαμορφώσουν και το συνολικό οικονομικό περιβάλλον
στη χώρα. Οι παράγοντες αυτοί είναι συνυφασμένοι με την πορεία των βασικών συνιστωσών του ΑΕΠ, την περαιτέρω
ενδυνάμωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, τις επιδράσεις των πρόσφατων μέτρων οικονομικής πολιτικής,
καθώς και την εξέλιξη της αναπτυξιακής δυναμικής σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, κεντρικό ρόλο
αναμένεται να διαδραματίσουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης των
μεταναστευτικών ροών.
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Έρευνα για τις προσδοκίες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων το 2020,
πραγματοποιείται από την ΕΛΣΤΑ
Μία νέα έρευνα σχετικά με τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για τις εξαγωγές που θα πραγματοποιήσουν κατά
το 2020, με σκοπό την αξιοποίησή της για την ανάδειξη τρόπων ενίσχυσης της εξωστρέφειας των εξαγωγικών
επιχειρήσεων, διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Είναι η πρώτη φορά που η ΕΛΣΤΑΤ προχωρά στην ανάπτυξη ενός νέου στατιστικού θεματικού πεδίου που έχει
ως στόχο τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την αποτύπωση των τάσεων των εξαγωγών για
το επόμενο διάστημα.

Ο τομέας των εξαγωγών επελέγη λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει για την ελληνική οικονομία και της
ανάγκης που υπάρχει για χάραξη στοχευμένων πολιτικών και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα
οδηγήσουν στην τόνωση των εξαγωγών της Ελλάδας αλλά και στη διευκόλυνση των εξαγωγικών
δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων.
Το web ερωτηματολόγιο, είναι σύντομο και περιλαμβάνει ερωτήματα που καλύπτουν τα βασικά θέματαπαραμέτρους για την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων προοπτικών για τις εξαγωγές, ως αποτέλεσμα της
συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών.
Η έρευνα απευθύνεται, κατ' αρχάς, σε δείγμα εξαγωγικών επιχειρήσεων, στις οποίες έχει ήδη αποσταλεί το
ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020, για να παράσχουν τα στοιχεία που ζητούνται,
προκειμένου να παραχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για τη δρομολόγηση
αποτελεσματικών εξαγωγικών πολιτικών.
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Οι πρώτες αποδόσεις των παγκόσμιων χρηματιστηρίων από τις αρχές
του 2020
Διεθνή αγορά

Απόδοση %

BIST 100

7.43%

S&P/ASX 200

6.71%

SZSE Component

6.15%

S&P/BMV IPC

4.81%

DJ New Zealand

4.61%

RTSI

4.55%

MOEX

4.54%

Karachi 100

4.48%

Nasdaq

4.44%

HNX 30

4.32%

KOSPI

3.17%

TA 35

3.12%

OMXC25

3.04%

S&P/TSX

2.98%

SMI

2.94%

Χ.Α

2,84%

S&P 500

2.79%

OMXS30

2.63%

DAX

2.40%

Dow 30

2.30%

Bovespa

1.90%

Nikkei 225

1.58%

BEL 20

1.34%

AEX

1.24%

CAC 40

1.16%

PSI 20

1.11%

SmallCap 2000

1.10%

Euro Stoxx 50

1.10%

Taiwan Weighted

1.01%

STI Index

0.96%

FTSE MIB

0.94%

FTSE 100

0.59%

Hang Seng

0.54%

Tadawul All Share

0.46%

DJ Shanghai

0.44%

IBEX 35

0.39%

Shanghai

0.35%

WIG20

0.29%

SET

-0.33%

BSE Sensex

-0.34%

Nifty 50

-0.51%

IDX Composite

-1.05%

China A50

-1.25%

ATX

-1.28%

CSE All-Share

-3.06%

Budapest SE

-4.23%

PSEi Composite

-4.43%

S&P 500 VIX

-9.80%
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