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ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

 

 Αξιολόγηση χρηµατιστηριακής αγοράς ΗΑΕ από οίκο Morgan Stanley 
            

 Σύµφωνα µε ανακοίνωση του διεθνούς επενδυτικού οίκου «Morgan Stanley Capital 

International - MSCI», αναβλήθηκε έως το τέλος τ.ε. η λήψη απόφασης αναβάθµισης ή µη των 

τριών χρηµατιστηρίων των ΗΑΕ (Dubai Financial Market/DFM, Abu Dhabi Securities 

Exchange/ADX και NASDAQ Dubai) από τον χαµηλό χρηµατιστηριακό δείκτη «Frontier 

Markets», στον οποίο περιλαµβάνονται χώρες όπως το Βιετνάµ και ο Μαυρίκιος, στον 

υψηλότερο δείκτη «Emerging Markets», στον οποίο περιλαµβάνονται χώρες όπως η Βραζιλία, η 

Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα.  

 Ειδικότερα και ενώ αναµενόταν η ανακοίνωση της σχετικής απόφασης την προηγούµενη 

εβδοµάδα (Ιούνιο 2011), η MSCI αποφάσισε να παρατείνει το χρονικό διάστηµα αξιολόγησης 

του αιτήµατος της εµιρατινής χρηµατιστηριακής αγοράς για επιπλέον έξι µήνες, προκειµένου να 

διαπιστωθεί από τους διεθνείς επενδυτές η αποτελεσµατική ή µη λειτουργία του νέου 

συστήµατος πληρωµής χρεογράφων (DvP – Delivery versus Payment system) που υιοθετήθηκε 

από τα δύο εµιρατινά χρηµατιστήρια, DFM και ADX τον Μάιο 2011.  

 Στην αξιολόγηση περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων και η εξέταση της οικονοµικής 

ανάπτυξης της χώρας, ο όγκος εµπορίου και η προσβασιµότητα στην αγορά, η οποία 

σηµειωτέον αποτελεί τροχοπέδη στην εν λόγω αναβάθµιση, δεδοµένου ότι εξακολουθεί να 

ισχύει για τις περισσότερες περιπτώσεις Ξένων Άµεσων Επενδύσεων, ο περιορισµός τις ξένης 

ιδιοκτησίας σε ποσοστό 49% επί της συνολικής αξίας της επένδυσης. Υπενθυµίζεται ότι τα 

ΗΑΕ έχουν ήδη λάβει δύο φορές αρνητική απάντηση από την MSCI σε αντίστοιχο αίτηµα κατά 

το παρελθόν. 

 Είναι γεγονός ότι ενδεχόµενη αναβάθµιση της χρηµατιστηριακής αγοράς των ΗΑΕ θα 

ενισχύσει σταδιακά την κεφαλαιακή αγορά της χώρας και την προσέλκυση ΞΑΕ. Ωστόσο, η 

αναβολή της απόφασης από πλευράς της MSCI επηρέασε αρνητικά τους χρηµατιστηριακούς 

δείκτες της χώρας, οι οποίοι έχουν πληγεί και από τις πολιτικές αναταραχές στις γειτονικές 

αραβικές χώρες. Όπως αναφέρουν αναλυτές, ενδεχόµενη συγχώνευση των χρηµατιστηριακών 

αγορών των ΗΑΕ σε µία, θα ήταν ο πλέον ενδεικνυόµενος τρόπος ενίσχυσης της θέσης της 

χώρας ανάµεσα στις υπόλοιπες αγορές των αραβικών χωρών σε όρους κεφαλαιοποίησης 

ξεπερνώντας τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Κατάρ που εξακολουθούν να 

προηγούνται.  

 

  Ντουµπάι, 26 Ιουνίου 2011 

 

 


