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EY: Ξεπέρασε τις προσδοκίες η παγκόσμια δραστηριότητα των
δημοσίων εγγραφών το τέταρτο τρίμηνο του 2020
 Οι αγορές δημοσίων εγγραφών το 2020, ανέκαμψαν στα επίπεδα πριν την
πανδημία, σημειώνοντας νέα ρεκόρ
 Ο αριθμός των δημοσίων εγγραφών το 2020 αυξήθηκε κατά σχεδόν 20%, και τα
έσοδα κατά 29%, σε σχέση με το 2019
 Ο Οκτώβριος του 2020 ήταν ο πιο δραστήριος Οκτώβριος των τελευταίων 20 ετών,
με βάση τον αριθμό των συναλλαγών
Παρά την αβεβαιότητα που χαρακτήρισε το 2020, η δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών
αποδείχθηκε ανθεκτική στις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, υποστηριζόμενη από τα
χαμηλά επιτόκια και τις επεκτατικές νομισματικές πολιτικές. Ο αριθμός των δημοσίων εγγραφών
συνέχισε να αυξάνεται, φθάνοντας τις 1.363 παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση κατά 19%, ενώ
τα κεφάλαια που αντλήθηκαν παρουσιάστηκαν αυξημένα κατά 29% σε σχέση με το αντίστοιχο
περσινό διάστημα, αγγίζοντας τα $268 δισ. Η ισχυρή αυτή επίδοση των δημόσιων εγγραφών
δείχνει ότι οι διεθνείς χρηματαγορές εξακολουθούν να αποτελούν για τις επιχειρήσεις, μία
πλατφόρμα πρόσβασης σε δημόσια κεφάλαια.
Ο κλάδος της τεχνολογίας διατήρησε το προβάδισμά του ως προς τον αριθμό των συναλλαγών,
αλλά και τα κεφάλαια, ολοκληρώνοντας το έτος με 324 δημόσιες εγγραφές και $89,1 δισ.
αντίστοιχα. Ο κλάδος της βιομηχανίας ακολούθησε στη δεύτερη θέση, με 243 συμφωνίες και
$31,4 δισ. και, στη συνέχεια, ο κλάδος της υγείας με 235 δημόσιες εγγραφές και έσοδα $50,4
δισ. Αυτά τα ευρήματα περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση της ΕΥ, EY Global IPO Trends:
Q4 2020.
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Η αγορά δημοσίων εγγραφών της αμερικανικής ηπείρου προσαρμόστηκε στις συνθήκες
του 2020, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα
H δυναμική των δημοσίων εγγραφών στην αμερικανική ήπειρο παρέμεινε θετική το τέταρτο
τρίμηνο του 2020, ολοκληρώνοντας το έτος με 282 δημόσιες εγγραφές που συγκέντρωσαν
$97,9 δισ., σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 30% και του 78% αντίστοιχα, σε σχέση με το
αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ο κλάδος της υγείας παρέμεινε σταθερός, με το 40% των
συνολικών συναλλαγών παγκοσμίως να ολοκληρώνονται στην περιοχή, με 114 δημόσιες
εγγραφές που συγκέντρωσαν $27,9 δισ., κατά τη διάρκεια του 2020. Ο κλάδος της τεχνολογίας
ακολούθησε με 77 δημόσιες εγγραφές, που συγκέντρωσαν $40,4 δισ., ενώ ακολουθεί η
βιομηχανία, με 19 δημόσιες εγγραφές και $8 δισ. για το 2020.
Οι αγορές της περιοχής της Ασίας-Ειρηνικού παρέμειναν σταθερά ισχυρές, παρά την
πανδημία του COVID-19
Παρά τη δύσκολη χρονιά, η δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών το 2020 στην περιοχή ΑσίαςΕιρηνικού ξεπέρασε τις επιδόσεις του 2019, καταγράφοντας αύξηση κατά 20% (822) ως προς
τον αριθμό των συναλλαγών, και κατά 45% ($136,2 δισ.) ως προς τα έσοδα. Στην
πραγματικότητα, η περιοχή κατέγραψε τα υψηλότερα έσοδα από το 2010. Η βιομηχανία
κατέγραψε τις ισχυρότερες επιδόσεις, με 181 δημόσιες εγγραφές που μεταφράζονται σε έσοδα
της τάξεως των $20,8 δισ., ακολουθούμενη από τον κλάδο της τεχνολογίας, με 180 δημόσιες
εγγραφές και $38,7 δισ. δολάρια σε έσοδα, και τον κλάδο των πρώτων υλών, με 95 δημόσιες
εγγραφές και $7,4 δισ.
Οι υποψήφιες για δημόσια εγγραφή εταιρείες στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης
Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (EMEIA), εκμεταλλεύτηκαν το ανοιχτό παράθυρο ευκαιριών
Η περιοχή της EMEIA ανέπτυξε δυναμική το τέταρτο τρίμηνο του 2020, παρά το ισχυρό δεύτερο
κύμα της πανδημίας του COVID-19. Στη διάρκεια του έτους, στην περιοχή της EMEIA
ολοκληρώθηκαν 259 δημόσιες εγγραφές που συγκέντρωσαν $33,9 δισ. σε έσοδα,
καταγράφοντας αύξηση κατά 7% και μείωση 43%, αντίστοιχα.
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Στην Ευρώπη, η αγορά συνέχισε να ενισχύεται, με τον συνολικό αριθμό των συναλλαγών να
αυξάνεται κατά 23% και τα έσοδα κατά 9%, σε ετήσια βάση.
Οι προοπτικές του πρώτου τριμήνου του 2021: οι αγορές αναμένεται να διατηρήσουν τη
δυναμική τους
Όσο η διαθεσιμότητα των εμβολίων ενισχύει την αισιοδοξία, και οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τα
υψηλά επίπεδα ρευστότητας, οι παγκόσμιες αγορές δημοσίων εγγραφών θα παραμείνουν υγιείς
και, πιθανότατα, θα διατηρήσουν τη δυναμική τους για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Από
γεωπολιτική άποψη, η συμφωνία για το Brexit ευνοεί τη θετική ψυχολογία της αγοράς δημοσίων
εγγραφών, καθώς οι επιμέρους συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου
συνεχίζουν να διαμορφώνονται. Ενώ το παράθυρο ευκαιριών παραμένει ανοιχτό, οι υποψήφιες
για δημόσιες εγγραφές εταιρείες θα πρέπει να επαγρυπνούν για ενδεχόμενες ρυθμιστικές
αλλαγές, μια πιθανή διόρθωση της αγοράς που θα προκύψει από αύξηση στη μεταβλητότητα
των τιμών, καθώς και τον ρυθμό της παγκόσμιας ανάκαμψης από την πανδημία του COVID-19.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Στέλιος Δημητρίου, Συνέταιρος και Επικεφαλής
Συναλλακτικών Συμβουλευτικών της ΕΥ Κύπρου, αναφέρει: «Παρά τις επιπτώσεις της
πανδημίας, οι αγορές δημόσιων εγγραφών, στο σύνολό τους, αποδείχθηκαν ανθεκτικές και
προσαρμοστικές. Μετά από μια περίοδο υψηλής μεταβλητότητας και πρωτοφανούς
αβεβαιότητας, είδαμε μια ισχυρή ανάκαμψη των παγκόσμιων δημόσιων εγγραφών το τέταρτο
τρίμηνο του 2020, με αποτέλεσμα η συνολική δραστηριότητα για το 2020 να ξεπεράσει τις
ετήσιες προσδοκίες αλλά και τα επίπεδα του 2019. Με τη συνεχιζόμενη δυναμική, την
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα του εμβολίου, τις υψηλές αποτιμήσεις και τα χαμηλότερα
επίπεδα μεταβλητότητας, όλα προδικάζουν ένα ισχυρό 2021 για τις δημόσιες εγγραφές σε
παγκόσμιο επίπεδο. Οι υποψήφιοι δημόσιων εγγραφών θα πρέπει να επιδείξουν ανθεκτικότητα
και να εξασφαλίσουν το επίπεδο των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών
προτύπων που περιμένουν οι επενδυτές».
-τέλος-
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Παγκόσμια δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών
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Δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών τέταρτου τριμήνου 2020
Αριθμός
δημοσίων
Έσοδα (σε
Μήνας
εγγραφών
δισ. δολ.)
Οκτώβριος 2018
142
$20,3
Νοέμβριος 2018
101
$4,3
Δεκέμβριος 2018
123
$29,9
Τέταρτο τρίμηνο 2018
366
$54,5
Οκτώβριος 2019
126
$15,8
Νοέμβριος 2019
Δεκέμβριος 2019
Τέταρτο τρίμηνο 2019
Οκτώβριος 2020

115

$28,3

137
378

$48,7
$92,8

187

$37,4

Νοέμβριος 2020

94

$22,0

Δεκέμβριος 2020

209

$42,0

Τέταρτο τρίμηνο 2020

490

$101,4

Πηγή: Dealogic, EY
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Παράρτημα: Παγκόσμιες δημόσιες εγγραφές ανά κλάδο | Ιανουάριος 2020-Δεκέμβριος 2020

Κλάδοι

Αριθμός
δημοσίων
εγγραφών

Καταναλωτικά προϊόντα

90

% επί του
συνόλου
των
δημοσίων
εγγραφών
6,6%

Βασικά καταναλωτικά προϊόντα

83

Ενέργεια

65

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Έσοδα
(σε δισ.
δολ.)

% επί του
συνόλου των
αντληθέντων
κεφαλαίων

11,2

4,2%

6,1%

12,5

4,7%

4,8%

11,6

4,3%

44

3,2%

15,9

5,9%

Υγεία

235

17,2%

50,4

18,8%

Βιομηχανία

243

17,8%

31,4

11,7%

Πρώτες ύλες

122

9,0%

8,7

3,3%

23

1,7%

4,9

1,8%

77

5,6%

19,1

7,1%

Μέσα ενημέρωσης και
ψυχαγωγίας
Real estate
Λιανεμπόριο

45

3,3%

12,1

4,5%

Τεχνολογία

324

23,8%

89,1

33,3%

12

0,9%

1,1

0,4%

1.363

100,0%

268,0

100,0%

Τηλεπικοινωνίες
Παγκόσμιο σύνολο
Πηγή: Dealogic, EY

Κάποια μεγέθη πιθανόν να μην αθροίζουν στο 100%, λόγω στρογγυλοποίησης.

- τέλος -

Για περισσότερες πληροφορίες:
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Σχετικά με την ΕΥ
ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Στρατηγικές & Συναλλακτικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, στρατηγικών & συναλλακτικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και
για τις κοινωνίες μας.
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις
οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για περισσότερες
πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.

-τέλος-

