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AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την 17η Μαρτίου 2021, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ/ESMA)
δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση σχετικά με τις τάσεις, τους κινδύνους και τις ευπάθειες
(TRV) του 2021. Η έκθεση αναλύει τον αντίκτυπο του COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές
αγορές κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και υπογραμμίζει τους αυξανόμενους πιστωτικούς
κινδύνους που συνδέονται με σημαντικές προεξοχές εταιρικού και δημόσιου χρέους, καθώς
και τους κινδύνους που συνδέονται με επενδύσεις σε μη ρυθμιζόμενα κρυπτοστοιχεία.
Δείτε ακολούθως μετάφραση του εισαγωγικού τμήματος της εν λόγω έκθεσης:
Συνεχιζόμενος υψηλός κίνδυνος στις χρηματοπιστωτικές αγορές
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κίνδυνοι σε αγορές υπό την αρμοδιότητα της ΕΑΚΑΑ παραμένουν
πολύ υψηλοί. Η σημαντική ανάκαμψη των αγορών μετοχών και η αποτίμηση των δεικτών
χρέους που έφτασαν στα επίπεδα πριν από την πανδημία, έρχονται σε αντίθεση με ασθενή
θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη. Ο κύριος κίνδυνος για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι ότι αυτή η συνεχιζόμενη αποσύνδεση οδηγεί σε αντιστροφή
της εκτίμησης κινδύνου των επενδυτών και σε απότομη διόρθωση της αγοράς.
Κρυπτοστοιχεία : Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές υπενθυμίζουν στους καταναλωτές
τους κινδύνους τους κινδύνους
Τα κρυπτοστοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων εικονικών νομισμάτων, όπως το
Bitcoin, συνεχίζουν να προσελκύουν την προσοχή του κοινού. Για τον λόγο αυτό, οι
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EBA, EIOPA και ESMA) υπενθυμίζουν τη σημασία των
παλαιότερων προειδοποιήσεών τους (warnings) για το θέμα αυτό. Ειδικότερα, υπενθυμίζουν
στους καταναλωτές ότι ορισμένα κρυπτοστοιχεία είναι πολύ επικίνδυνα και κερδοσκοπικά
και, όπως αναφέρεται στην κοινή προειδοποίηση τον Φεβρουάριο του 2018, οι καταναλωτές
πρέπει να είναι προσεκτικοί για τον αυξημένο κίνδυνο από την αγορά και/ή κατοχή των
προϊόντων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας απώλειας όλων των κεφαλαίων
τους. Επιπλέον, τα κρυπτοστοιχεία διατίθενται σε πολλές μορφές, αλλά η πλειοψηφία τους
παραμένει αρρύθμιστη σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές που αγοράζουν ή
κατέχουν αυτά τα προϊόντα δεν απολαμβάνουν τις εγγυήσεις που έχουν οι επενδυτικές
υπηρεσίες που διέπονται από σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Τον Σεπτέμβριο του 2020, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση κανονισμού για τις αγορές
κρυπτοστοιχείων. Υπενθυμίζεται στους καταναλωτές ότι σχετική νομοθετική διαδικασία
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βρίσκεται σε εξέλιξη, και, ως εκ τούτου, οι καταναλωτές δεν απολαμβάνουν επί του
παρόντος τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην πρόταση αυτή.
Το BREXIT αλλάζει το τοπίο στις συναλλαγές
Η ετοιμότητα των συμμετεχόντων στις αγορές εξασφάλισε ότι το τέλος της μεταβατικής
περιόδου για την αποχώρηση του ΗΒ δεν είχε αισθητή επίπτωση στη σταθερότητα στις
αγορές τίτλων. Ωστόσο, η εφαρμογή της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης μετοχών της ΕΕ
αλλάζει το τοπίο στις συναλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2020, το 43% των μετοχών
με νομική οντότητα στον ΕΟΧ διαπραγματεύονταν σε τόπους διαπραγμάτευσης του
Ηνωμένου Βασιλείου και για μεγάλο τμήμα αυτών ίσχυε το ανωτέρω πλαίσιο. Η ΕΑΚΑΑ
ανέλυσε την εξέλιξη των συναλλαγών μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021 και
εκτιμά ότι η αναμενόμενη μεταβολή στους τόπους διαπραγμάτευσης συνέβη τον Ιανουάριο.
Οι περισσότερες συναλλαγές σε χρηματιστήρια μετακινήθηκαν σε τόπους διαπραγμάτευσης
της ΕΕ, με το μερίδιο των ανοικτών συναλλαγών σε τόπους διαπραγμάτευσης της ΕΕ να
αυξάνεται σε 96% τον Ιανουάριο και οι συναλλαγές δημοπρασίας σε 93%.
Εστίαση στους κινδύνους για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τους επενδυτές
Στο κεφάλαιο αναφορικά με την ανάλυση κινδύνου, η έκθεση περιλαμβάνει πέντε αναλυτικά
άρθρα που εξετάζουν τη βιώσιμη χρηματοδότηση, και συγκεκριμένα αδυναμίες της αγοράς
στο περιβάλλον της πανδημίας Covid-19:
Ευπάθειες στα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς: Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τις
αντιδράσεις της αγοράς κατά τον Μάρτιο του 2020 για να αντληθούν πληροφορίες σχετικά
με την ευπάθεια των κεφαλαίων χρηματαγοράς της ΕΕ στον κίνδυνο ρευστότητας και τον
αντίκτυπο του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.
Δίκτυο χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων, μια προοπτική κινδύνου για το κλίμα: Στον
ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, τα επενδυτικά κεφάλαια θεωρείται ότι έχουν τη
μεγαλύτερη έκθεση σε οικονομικούς τομείς ευαίσθητους στο κλίμα, όπως επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας, μεταφορές και εξόρυξη ορυκτών καυσίμων. Αυτό το άρθρο είναι μια
πρώτη απόπειρα για αξιολόγηση χρηματοοικονομικού κινδύνου ευρωπαϊκών αμοιβαίων
κεφαλαίων που σχετίζεται με το κλίμα.
Προσομοίωση ακραίων συνθηκών στο πλαίσιο του COVID-19: Κατά τη διάρκεια του
Μαρτίου 2020, τα αμοιβαία κεφάλαια αντιμετώπισαν έναν συνδυασμό σημαντικής
επιδείνωσης της ρευστότητας σε ορισμένα τμήματα των αγορών σταθερού εισοδήματος, σε
συνδυασμό με μεγάλες εκροές επενδύσεων από επενδυτές. Με βάση δεδομένα από αυτά τα
γεγονότα, η ΕΑΚΑΑ αξιολογεί την ετοιμότητα των κεφαλαίων για μελλοντικές κρίσεις
ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένης μιας άσκησης προσομοίωσης πίεσης (STRESI).
54.000 PRIIPs KIDs - Πώς να τα διαβάσετε (όλα): Οι ιδιώτες επενδυτές στην Ευρώπη πλέον
λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες από ποτέ και μπορεί να είναι δύσκολο τόσο για τους
ίδιους όσο και για τις εποπτικές αρχές να εκμεταλλευτούν και να αξιολογήσουν σωστά όλες
αυτές τις πληροφορίες. Αυτό το άρθρο - μια εφαρμογή του SupTech - στοχεύει να δείξει πώς
αυτές οι τεχνικές μπορούν να παράγουν χρήσιμα μέτρα για Ευρωπαίους επόπτες, υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής και αναλυτές κινδύνων.
Αξιολογήσεις ESG: Καθώς οι βιώσιμες επενδύσεις είναι στο προσκήνιο, αυξάνεται η
σημασία των αξιολογήσεων περιβαλλοντικών, κοινωνικών παραγόντων καθώς και
παραγόντων διακυβέρνησης τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους εκδότες. Αυτό το
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άρθρο περιγράφει την αγορά για αξιολογήσεις ESG, συμπεριλαμβανομένων τύπων
αξιολογήσεων και βασικών παρόχων, και παρουσιάζει διάφορες περιπτώσεις χρήσης.
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