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Ο βαθμός εμπιστοσύνης στις μεγάλες ισπανικές εταιρίες και ο επενδυτικός ρυθμός 
 

Η καταστροφική επίδραση του Covid-19 στην ισπανική οικονομία προκάλεσε απότομες πτώσεις 

στο ισπανικό χρηματιστήριο. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το ΔΝΤ προβλέπει μείωση του ΑΕΠ 

της Ισπανίας κατά 12,8%, μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό, όπως T. RowePrice, 

Invesco, Citadel, BlackRock, Norges Bank, Crédit Agricole, Mubadala, Marshall Wace κοκε, 

εκμεταλλεύτηκαν τις χαμηλότερες τιμές των μετοχών και επένδυσαν σε ισπανικές εταιρίες. 

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Χρηματιστηρίου (CNMV), από τον Μάρτιο τ.έ., όταν 

κηρύχθηκε η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη χώρα, έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις 

συνολικού ύψους 4 δις ευρώ, που έχουν απορροφήσει μερίδια 11 μεγάλων ισπανικών εταιριών. 

Την περασμένη εβδομάδα, τρεις εταιρίες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην ισπανική αγορά. 

Στην ισπανική ενεργειακή εταιρία Enagás, το Mubadala, το οποίο αποτελεί ένα από τα κρατικά 

επενδυτικά ταμεία του Αμπού Ντάμπι, απέκτησε συμμετοχή 3,01% στην ανωτέρω εταιρία. 

Επίσης, το επενδυτικό κεφάλαιο Marshall Wace διαθέτει πλέον το 3,02% του αγγλο-ισπανικού 

αεροπορικού ομίλου IAG, ενώ η πολυεθνική επενδυτική εταιρία GQG απέκτησε το 3,22% της 

ισπανικής εταιρίας τηλεπικοινωνιακών υποδομών Cellnex Telecom. 

Σε κάθε περίπτωση, υπολογίζοντας μόνο τις τρεις συγκεκριμένες εταιρίες, οι προαναφερθέντες 

επενδυτές έχουν συμμετοχές που συνολικά ξεπερνούν τα 1,1 δις ευρώ, ενώ από το σύνολο των 

4 δις ευρώ δεν συμπεριλαμβάνονται τα 2,7 δις ευρώ, που αντιστοιχούν στα επενδυτικά κεφάλαια 

KKR, Cinven και Providence, τα οποία έχουν επενδύσει στη MásMóvil, για την απόκτηση του 

91,2% αυτής. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται τα 2,76 δις ευρώ με τα οποία η ελβετική SIX 

Group AG αγόρασε το 100% της BME, διαχειρίστριας των χρηματιστηρίων στην Ισπανία. 

Ο κοινός παρονομαστής των παραπάνω επενδύσεων είναι η εμπιστοσύνη στα επιχειρηματικά 

μοντέλα. Παρατηρούνται δύο τύποι επενδύσεων. Ο πρώτος αφορά σε εταιρίες που έχουν 

αναπτυχθεί σημαντικά, όπως η ενεργειακή εταιρία Solaria, που έχει σημειώσει άνοδο 162% στο 

χρηματιστήριο, ή  η Cellnex, η οποία αύξησε το κεφάλαιό της κατά 4 δις ευρώ. Από την άλλη, 

αφορά σε εταιρίες, όπως η Amadeus, ο όμιλος IAG και η τράπεζα Sabadell, οι οποίες είδαν την 

αξία των μετοχών τους να μειώνεται δραματικά. Συγκεκριμένα, η τράπεζα και ο αεροπορικός 

όμιλος έχουν σημειώσει τις μεγαλύτερες πτώσεις στον χρηματιστηριακό δείκτη Ibex της 

Μαδρίτης, καθώς οι απώλειές τους ξεπερνούν το 70%. Επομένως, για ορισμένα αμοιβαία 

κεφάλαια, οι χαμηλές τιμές αποτελούν ευκαιρία. 

Οι επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε ένα είδος 

ασπίδας για να εμποδίσει τους ξένους επενδυτές να αναλάβουν τον έλεγχο στρατηγικών 

ισπανικών εταιριών. Οι ισπανικοί κανονισμοί απαιτούν οι συμμετοχές που υπερβαίνουν το 3% 

να αναφέρονται στην CNMV. Στην περίπτωση κεφαλαίων, τα οποία έχουν έδρα σε φορολογικούς 

παραδείσους, το ποσοστό μειώνεται στο 1%. Τέλος, από τον περασμένο Μάρτιο, η ισπανική 
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κυβέρνηση ευθύνεται καταρχήν για την έγκριση ή μη επενδύσεων από επενδυτές εκτός ΕΕ σε 

στρατηγικούς τομείς, εάν οι εν λόγω επενδύσεις υπερβαίνουν το 10% του κεφαλαίου.  
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