
 

Ελληνική Ένωση CFA: 9ο Ετήσιο Forecast Dinner 
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Την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017, διοργανώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, για 9η 

συνεχή χρονιά, το ετήσιο δείπνο – θεσμός της Ελληνικής Ένωσης CFA με 

θέμα “2017: A year of make-it or break-it for Greece?”. 

 

H εκδήλωση ξεκίνησε με ανασκόπηση των προβλέψεων που είχαν γίνει στο 

αντίστοιχο περσινό δείπνο και βράβευση του συμμετέχοντα με τις περισσότερες 

σωστές προβλέψεις για την πορεία των αγορών το 2016. Στη συνέχεια ακολούθησε η 

καθιερωμένη διαδικασία προβλέψεων επιλεγμένων οικονομικών δεικτών και μεγεθών 

για το έτος 2017. Σε αυτή τη διαδικασία οι συμμετέχοντες καλούνται να προβλέψουν 

την πορεία βασικών χρηματιστηριακών δεικτών, επιτοκίων, ισοτιμιών και 

εμπορευμάτων σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. 

Για τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών οι απόψεις εμφανίσθηκαν μάλλον θετικές με το 31% να αναμένει για το 

2017 άνοδο μεταξύ 10% και 35% ενώ αντίστοιχα το 33% αναμένει μεταβολή μεταξύ 

-10% έως +10%. Αναφορικά με τα 10ετή ελληνικά ομόλογα το 43% αναμένει την 

απόδοση τους να κινηθεί μεταξύ 6-8% ενώ το 30% εμφανίσθηκε απαισιόδοξο 

προβλέποντας την απόδοση να κινείται μεταξύ 8-14%. Αναφορικά με τις διεθνείς 

αγορές (S&P 500 και Euro Stoxx 50), η πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της συνεχιζόμενης 

δυναμικής που επέδειξαν και το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, οι απόψεις για τις 

αναδυόμενες αγορές, MSCI Emerging Markets, ήταν απολύτως μοιρασμένες χωρίς να 

δείχνουν κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στον χώρο των κρατικών ομολόγων (US 

10 year και German 10 year) η επικρατούσα άποψη προβλέπει άνοδο των αποδόσεων 

με ταυτόχρονη πτώση των τιμών τους. Τέλος, στο χώρο της ναυτιλίας κυριάρχησε η 

αισιοδοξία καθώς η πλειοψηφία αναμένει τον Baltic Dry Index να κινηθεί μεταξύ των 

850 και 1350 μονάδων 

http://www.businessnews.gr/category/politiki-oikonomia


Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που επακολούθησε οι διακεκριμένοι ομιλητές 

παρουσίασαν τις απόψεις τους για την Ελλάδα το 2017 υπό τον συντονισμό 

του Αντιπρόεδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ CFA κ. Τάσου Βασιλείου, CFA. 

Η κ. Μιράντα Ξαφά, (Senior Scholar, Centre for International Governance 

Innovation) αναφέρθηκε στην έκθεση του ΔΝΤ που είδε πρόσφατα το φως της 

δημοσιότητας τονίζοντας πως δεν ζητούνται νέα μέτρα αλλά στοχευμένη 

ανακατανομή των δημόσιων δαπανών και διεύρυνση της φορολογικής βάσης με την 

μείωση του αφορολόγητου. Απέδωσε τη μη επιτυχή πορεία των έως σήμερα 

εφαρμοσθέντων προγραμμάτων στην έλλειψη κυριότητας (ownership) από την 

πλευρά των κυβερνήσεων. Ενώ εξέφρασε την ελπίδα η διαπραγμάτευση να έχει καλό 

τέλος και να ολοκληρωθεί πριν από τις εκλογές στην Ολλανδία στις 15 Μαρτίου. Εάν 

δεν κλείσει έως τότε, τον Απρίλιο είναι εκλογική περίοδος στην Γαλλία με 

αποτέλεσμα να καταλήξουμε στον Ιούλιο όπου έχουμε την αποπληρωμή 7 δισ. ευρώ 

που δεν θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτήσουμε με εσωτερικούς πόρους 

Ο κ. Μιχάλης Μασουράκης, επικεφαλής οικονομολόγος του Συνδέσμου 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), εκτίμησε ότι η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί 

σύντομα με αποδοχή των απαιτήσεων των δανειστών. Ανέφερε πως η Ελληνική 

οικονομία χρειάζεται ένα «σοκ αξιοπιστίας» η οποία σε συνδυασμό με την άρση στον 

περιορισμό της κίνησης κεφαλαίων θα συνδράμει στην προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος των επενδυτών. Ενώ τόνισε ότι χρειάζεται αλλαγή στο μείγμα της 

οικονομικής πολιτικής με μείωση των αντι-παραγωγικών φορολογικών συντελεστών 

αλλά και ταυτόχρονη πάταξη της φοροδιαφυγής 

Ο κ. Νότης Μηταράκης, CFA μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πρώην 

Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη 

ανάκτησης της αξιοπιστίας την οποία χαρακτήρισε κλειδί για την πορεία της 

Ελληνικής Οικονομίας. Θεωρεί υπερβολικές τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων για 3.5 % 

πλεόνασμα επί σειρά ετών και χωρίς ιστορικό προηγούμενο και πιστεύει ότι θα είναι 

πολύ δύσκολη υπό τις σημερινής συνθήκες η έξοδος στις αγορές στο 2018. 

Υπογράμμισε ότι το δίλημμα εθνικό νόμισμα ή μνημόνιο κακώς τίθεται, δεδομένου 

ότι ακόμη και σε περίπτωση εξόδου από το ευρώ, ένα καινούργιο μνημόνιο θα ήταν 

αναπόφευκτο. 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ CFA κ. Δημήτρης Καρύδας, 

CFA τόνισε: «Για 9η συνεχή χρονιά διοργανώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το ετήσιο 

δείπνο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ CFA. Οι διακεκριμένοι ομιλητές μας 

μοιράσθηκαν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους για την πορεία της Ελληνικής 

Οικονομίας σε μια χρονική στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη όσον αφορά την πορεία της 

αξιολόγησης του Ελληνικού προγράμματος. Θα ήθελα να επισημάνω τόσο τον 

σκεπτικισμό που αποτυπώθηκε στις ερωτήσεις των παρευρισκόμενων όσο και τις 

απόψεις των ομιλητών πως έστω και δύσκολα το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα 

μπορεί να αναστραφεί θετικά – απόψεις που εύχομαι να ευοδωθούν».Το ραντεβού 

ανανεώθηκε για τον Ιανουάριο του 2018 

 


