Wood: Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα –
Ποιες μετοχές θα "τρέξουν"
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Της Ελευθερίας Κούρταλη
Τααποτελέσματα των εκλογών θα οδηγήσουν σε θετική αντίδραση τόσο τις ελληνικές μετοχές όσο
και τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, όπως σημειώνει η Wood σε flash note προς τους πελάτες της,
επισημαίνοντας πως η Ελλάδα φαίνεται πιθανό να αλλάξει σελίδα στις επόμενες κοινοβουλευτικές
εκλογές οι οποίες πιθανότατα να διεξαχθούν στις 30 Ιουνίου. Παρ' όλο που δεν αναμένεται κάποια
τεράστια αλλαγή πολιτικής όταν θα βρεθεί η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, ωστόσο αυτό που
αναμένει η Wood είναι πως η επόμενη κυβέρνηση θα είναι πιο φιλική προς την αγορά και θα
δώσει έμφαση στη μείωση της φορολογίας, στην αύξηση των ξένων επενδύσεων και στην
ολοκλήρωση του προγράμματος ιδιωτικοποίησης.
Όπωςσημειώνει η Wood, o Έλληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε πρόωρες
εκλογές, αλλά η ημερομηνία τους δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί (η πιο πιθανή ημερομηνία είναι η
30η Ιουνίου, κατά την άποψη της Wood). Η Νέα Δημοκρατία είναι σε καλό δρόμο για να κερδίσει
την εξουσία, όπως εκτιμά, με τις πιθανότητες για αυτοδυναμία να είναι υψηλές, αν τα δύο
μικρότερα κόμματα που σημείωσαν άνω του 3% στις εκλογές της ΕΕ χάσουν ψήφους. Αν η Νέα
Δημοκρατία δεν κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία, η Wood αναμένει να υπάρξει κυβερνητικός
συνασπισμός με το Κίνημα Αλλαγής, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε πολιτική σταθερότητα για μία
τετραετή θητεία.
Τα top picks
Σεό,τι αφορά την αγορά, η Wood επισημαίνει πως η ευρεία νίκη της Νέας Δημοκρατίας χθες και οι
προσδοκίες για μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές είναι ένα ιδιαίτερα θετικό νέο για τους
επενδυτές.
ΗWood επιβεβαιώνει τις κορυφαίες της επιλογές από την ελληνική αγορά και προβλέπει
τo περαιτέρω re-rating των μετοχών των ελληνικών τραπεζών (η Eurobank είναι το top pick του
οίκου) διατηρώντας την θετική της στάση για τον τραπεζικό κλάδο.
Σεό,τι αφορά την Eurobank ειδικότερα, επισημαίνει πως αποτελεί την κορυφαία της επιλογή λόγω
της ξεκάθαρης ορατότητας για χαμηλότερα NPEs και της αύξησης του ROE.

Απότις μετοχές εκτός του χρηματοοικονομικού κλάδου, τα αγαπημένα της trade παραμένουν η
Jumbo ( ισχυρό story ανάπτυξης και χαμηλή μόχλευση στον ισολογισμό) και ο ΟΠΑΠ (υψηλή
μερισματική απόδοση, ισχυρή ταμειακή ροή και σταθερό management).
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