2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα
30/04/19

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Βloomberg: Προσδοκίες για ακόμη μεγαλύτερα κέρδη από το ράλι στο ελληνικό
Χρηματιστήριο
Το ράλι των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μάλλον δεν έχει καν αρχίσει, με τον δείκτη να έχει αυξηθεί
φέτος 26%, ξεπερνώντας 93 άλλους δείκτες τους οποίους παρακολουθεί το Bloomberg. Οι traders ασπάζονται
την ισχυρότερη οικονομική μεγέθυνση από το 2007 και στοιχηματίζουν στην πολιτική μεταρρύθμιση.
Σημαντικοί παίκτες της αγοράς όπως η Jefferies LLC, η Bienville Capital Management και η Piraeus Securities
SA αισιοδοξούν για τις προοπτικές των ελληνικών μετοχών, εκτιμώντας ότι θα αντληθούν ακόμη περισσότερα
κέρδη. Οι επενδυτές τοποθετούν αφειδώς χρήματα με ταχύτερο ρυθμό εδώ και 15 μήνες, σε αντίθεση με την
υπόλοιπη Ευρώπη, όπου οι εταιρείες επενδύσεων χάνουν διαρκώς χρήματα αφού το «σορτάρισμα» των
ευρωπαϊκών επενδύσεων έχει γίνει το προσφιλέστερο άθλημα στον κόσμο. «Θεωρούμε πως το ράλι των
ελληνικών μετοχών δεν έχει καν αρχίσει. Ενώ ο υπόλοιπος κόσμος έζησε μια δεκαετία ανάπτυξης, ο κύκλος της
Ελλάδας μόλις ξεκινά, μετά από δέκα χρόνια ύφεσης. Παρά τη ραγδαία βελτίωση του κλίματος, η αποτίμηση
των ελληνικών μετοχών είναι από τις χαμηλότερες παγκόσμια», δήλωσε ο Γκιουλέν Θομπτσον της Bienville
Capital Management LLC.
Το ράλι των ελληνικών ομολόγων, που ξεπερνούν σε αποδόσεις τα ομόλογα της ευρωζώνης, ενισχύει τις μετοχές
των τραπεζών και των ακινήτων. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αποπληρώσει πρόωρα τμήμα των δανείων του ΔΝΤ
και εξετάζει σχέδια για την εκκαθάριση των ισολογισμών των τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Μετά την αναβάθμιση από τον οίκο Moody’s, δεν αποκλείεται αναβάθμιση και από τον S&P Global Ratings,
εξέλιξη που θα έφερνε νέα κέρδη στο Χρηματιστήριο, όπως δήλωσε η Ανικα Γκούπτα της WisdomTree του
Λονδίνου. «Μετά τις περυσινές απώλειες, οι ελληνικές μετοχές αναζωογονήθηκαν καθώς βελτιώνεται το κλίμα
για την Ευρώπη», αναφέρει η Jefferies σε σημείωμα προς τους επενδυτές.
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S&P: Στην ίδια πιστοληπτική βαθμίδα η Ελλάδα
Αν και από την πλειοψηφία των αναλυτών θεωρούνταν σχεδόν δεδομένη. Δεν ήρθε τελικά η για πολλούς
αναμενόμενη αναβάθμιση της Ελλάδας από τη Standard & Poors (SP), καθώς ο οίκος, παρά τις θετικές
εκτιμήσεις του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, διατήρησε το επίπεδο της αξιολόγησης στο B+, αλλά
και την προοπτική (outlook) ως θετική.
Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα κινηθεί στο επίπεδο του +2,8% την περίοδο 20192022, ενώ σημαντικά κριτήρια στην αξιολόγησή της θεωρεί την πορεία των NPEs των ελληνικών τραπεζών,
αλλά και τις εκλογές.
Όπως σχολιάζουνε οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης, η ανάπτυξη αναμένεται να επιβεβαιωθεί, καθώς η
εγχώρια ζήτηση ενισχύεται και οι εξαγωγικές επιδόσεις συνεχίζονται, αν και η συνεχιζόμενη επιβράδυνση της
ευρωζώνης πιθανόν να περιορίσει τις εξαγωγές.
Η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο ευνοημένα προφίλ χρέους όλων των χωρών που εξετάζει η S&P όσον αφορά τη
λήξη και το μέσο επιτόκιο, παρά το μεγάλο δημόσιο χρέος.
Η ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη εξαρτάται από το μέγεθος και τον ρυθμό μείωσης των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων του τραπεζικού τομέα και της κατεύθυνσης της οικονομικής πολιτικής μετά τις επερχόμενες
γενικές εκλογές.
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Kινεζικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα
Την αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - Κίνας τα τελευταία χρόνια και τον ρόλο της Ελλάδας
στις ευρω-κινεζικές σχέσεις, υπογράμμισαν τόσο ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της Κίνας όσο και ανώτατος
αξιωματούχος του ΚΚΚ, με τους οποίους συναντήθηκε, σήμερα, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο
της επίσκεψής του στο Πεκίνο, όπου συμμετείχε και μίλησε το πρωί στο 2ο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου της
Πρωτοβουλίας για τον «Δρόμο του Μεταξιού» (Belt and Road Initiative).
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι συνομιλίες του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κίνας Xi Jinping
επικεντρώθηκαν στο μέλλον της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων,
ενώ οι συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Li Keqiang και το μέλος της Διαρκούς Επιτροπής και του Πολιτικού
Γραφείου του ΚΚΚ Wang Yang (τέταρτος στην ιεραρχία του κόμματος) είχαν ως βασικό αντικείμενο διάφορες
πτυχές της διμερούς οικονομικής συνεργασίας.

Συνέχεια…
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Ο πρόεδρος της Κίνας, ο οποίος με πολύ έντονο τρόπο υπογράμμισε, στην πρωινή του ομιλία, με την οποία
εγκαινίασε τις εργασίες του φόρουμ, την πρόθεση της Κίνας να «ανοίξει» την αγορά της, εξέφρασε κατά τη
συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, την ευγνωμοσύνη του για τον ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στις
ευρω-κινεζικές σχέσεις, ενώ υπογράμμισε και το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν «η πρώτη δυτικοευρωπαϊκή χώρα
που υπέγραψε μνημόνιο για την Πρωτοβουλία "Belt and Road", γεγονός που λειτούργησε ενθαρρυντικά και
για άλλες χώρες».
«Ο στόχος της πρωτοβουλίας BRI συμπίπτει με τον στόχο σας να καταστείτε περιφερειακός κόμβος logistics
και μεταφορών, διεθνούς σημασίας. Η σημασία σας για την περιοχή ενισχύεται σημαντικά", ανέφερε
χαρακτηριστικά ο Κινέζος πρόεδρος, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Από την πλευρά του, ο Κινέζος
πρωθυπουργός στάθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο γεγονός ότι την πρώτη φορά που επισκέφθηκε ο κ.
Τσίπρας την Κίνα, το 2016 (σ.σ. συνολικά έχει πραγματοποιήσει τρεις επισκέψεις ως πρωθυπουργός) «η
Ελλάδα ήταν σε δύσκολη θέση, αλλά ξεπεράσατε θριαμβευτικά την κρίση».
Στις επαφές του κ. Τσίπρα με την πολιτική ηγεσία της Κίνας τονίστηκε επίσης η σημασία της επίσκεψης του
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, στην Κίνα, το επόμενο διάστημα.
Κινεζικό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε τεχνολογία, logistics, υποδομές. «Ξεκλείδωσε» και ο κρόκος
Στις συναντήσεις με τους τρεις Κινέζους ανώτατους αξιωματούχους εκφράστηκε η πρόθεση, όπως
επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, να ενισχύσει η Κίνα τις επενδύσεις της στην Ελλάδα (τεχνολογία, Logistics,
υποδομές, άνοιγμα τράπεζας), με τον κ. Τσίπρα να τονίζει επίσης την ανάγκη αύξησης των ελληνικών
εξαγωγών προς την κινεζική αγορά, υπό το φως μάλιστα της απόφασης της Κίνας να ανοίξει την αγορά της σε
ελληνικά αγροτικά και άλλα (π.χ. ναυτικός εξοπλισμός) προϊόντα.
Έγινε επίσης δεκτό να εξάγει η Ελλάδα στην Κίνα κρόκο Κοζάνης και το κείμενο της σχετικής συμφωνίας
αναμένεται να υπογραφεί το επόμενο διάστημα, ενώ εντός τριμήνου αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα επιτροπή
ελέγχου προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για έγκριση εξαγωγής κερασιών στην κινεζική αγορά.
Οι Κινέζοι αξιωματούχοι, με τους οποίους είχε σήμερα συνομιλίες ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκαν, όπως
αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, να εξετάσουν κατά προτεραιότητα προτάσεις της Ελλάδας για εξαγωγές
φρούτων (πορτοκάλια, μανταρίνια, σταφύλια), ενώ υπήρξε και δέσμευση για επίλυση οιονδήποτε θεμάτων
είχαν δημιουργηθεί σε παλαιότερα έτη με ελληνικά προϊόντα, τα οποία εμπεριείχαν το όνομα «Μακεδονικό».
Καταλύτης για την επιτάχυνση της έγκρισης εισαγωγής ελληνικών αγροτικών προϊόντων αλλά και το κλείσιμο
masterplan για το λιμάνι του Πειραιά υπήρξε, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η επίσκεψη του πρωθυπουργού
αλλά και η συμμετοχή της Ελλάδας στην Πρωτοβουλία «17+1», μια κίνηση για την οποία συνεχάρη τον κ.
Τσίπρα ο Κινέζος πρωθυπουργός κατά τη σημερινή τους συνάντηση.
Εκτός των επαφών που είχε με την κινεζική πολιτική ηγεσία, ο πρωθυπουργός είχε επαφές και με στελέχη της
Huawei και, όπως προκύπτει, η εταιρεία εξετάζει σοβαρά την προοπτική να λειτουργήσει ένα κέντρο έρευνας
και ανάπτυξης (research and development center) στην Ελλάδα.
Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Κίνα ολοκληρώνεται αύριο το πρωί, με την ομιλία του στην 1η
Στρογγυλή Τράπεζα ηγετών, με θέμα: «Ενίσχυση της Συνδεσιμότητας για την εξεύρεση νέων μορφών
ανάπτυξης».
Πηγή: ΑΜΠΕ
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Νέος Δρόμος του Μεταξιού: Εκτός παιχνιδιού οι Γερμανοί;
«Συνάντηση για μια νέα τάξη πραγμάτων» είναι ο τίτλος που επιλέγει να δώσει σε online άρθρο το κεντρικό
δελτίο ειδήσεων της δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης Tagesschau. Το άρθρο αναφέρεται στην Σύνοδο για το
Νέο Δρόμο του Μεταξιού, που πραγματοποιείται από την Παρασκευή στο Πεκίνο.
«Η Κίνα θέλει να δημιουργήσει ένα νέο εμπορικό δίκτυο μεταξύ Ασίας, Αφρικής και Ευρώπης. Η χώρα
χρηματοδοτεί την κατασκευή λιμανιών, σιδηροδρομικών γραμμών, δρόμων και βιομηχανικών πάρκων. Η
υπόσχεση που δίνει στις χώρες είναι πάντα η ίδια: επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη.
Ειδικοί προειδοποιούν για μια παγκοσμιοποίηση με κινεζική υπογραφή. Μέχρι τώρα επωφελούνται κυρίως
κινεζικές επιχειρήσεις. Σχεδόν το 90% όλων των έργων που σχετίζονται με το Δρόμο του Μεταξιού ανατίθενται
σε εγχώριες επιχειρήσεις».
Ακόμη πιο σκληρό τίτλο επιλέγει η εφημερίδα Stuttgarter Zeitung: «Δεν πρόκειται για φιλανθρωπικό
πρότζεκτ». Συγκεκριμένα το άρθρο επισημαίνει:
«Ο νέος δρόμος του μεταξιού δεν είναι φιλανθρωπικό εγχείρημα. Εάν τα κράτη τα οποία συμμετέχουν
επωφελούνται από αυτή τη συνεργασία, τότε αυτό φυσικά είναι καλοδεχούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι όμως η
ευημερία του κόσμου. Τους κανόνες του παιχνιδιού τους ορίζει το Πεκίνο – και αυτή είναι το
πραγματικά επαναστατικό νέο. Μέχρι τώρα αυτοί που υποδείκνυαν τις κατευθυντήριες γραμμές όταν
επρόκειτο για δάνεια δισεκατομμυρίων ήταν η Παγκόσμια Τράπεζα ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι
εποχές αυτές έχουν περάσει και σημαδεύτηκαν από συγκρούσεις. Όταν τα κράτη αισθάνονταν ότι ήταν υπό την
κηδεμονία των θεσμών αυτών δεν προκαλούνταν όμως τόσο μεγάλες αντιδράσεις όσο σήμερα, που η Κίνα
ανήκει πλέον στους χρηματοδότες».
«Το πρότζεκτ τρισεκατομμυρίων»
Υπό τον τίτλο «Το πρότζεκτ τρισεκατομμυρίων» η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung εστιάζει στις γερμανικές
επιχειρήσεις: «Γερμανικές εταιρείες θέλουν να αποφύγουν να μείνουν εκτός παιχνιδιού στο Νέο Δρόμο του
Μεταξιού της Κίνας. Γι’ αυτό κάποιες από αυτές ίδρυσαν έναν σύνδεσμο προκειμένου να ασκήσουν πιέσεις
στην πολιτική και να ενισχύσουν τη θέση τους. […]Ορισμένες επιχειρήσεις έγιναν ήδη μέλη του λεγόμενου
\
Ομοσπονδιακού
Συνδέσμου Γερμανική Πρωτοβουλία Δρόμου του Μεταξιού (BVDSI) προκειμένου να
ενισχύσουν τη θέση τους στο βιομηχανικό πεδίο μάχης του μέλλοντος».
(Πηγή: Deutsche Welle)
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Ο παγκόσμιος χάρτης του χρέους ….. Δεύτερη στον κόσμο η
Ελλάδα….
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