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Citigroup: Στο 1,5% από 1,4% αναβαθμίζει το στόχο για την ανάπτυξη του 2018 (πολύ μακριά
από τις προβλέψεις της κυβέρνησης)
Στα πλαίσια νέας έκθεσης για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, σε μικρή αναβάθμιση των προβλέψεών της για
την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προχωρά η Citigroup, με τους αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας να αναφέρουν
πως η δημοσιονομική πολιτική της αυστηρής λιτότητας παραμένει το μεγάλο εμπόδιο στην ανάκαμψη της Ελλάδας. Είναι
χαρακτηριστικό πως ο οικονομολόγος της τράπεζας, G. Giani, αναφέρει πως η ελληνική οικονομία δείχνει σημάδια
βελτίωσης. Τα έσοδα από τον Τουρισμό και την Ναυτιλία αναμένεται να βοηθήσουν στην ανάκαμψη, αλλά η δημοσιονομική
πολιτική θα συνεχίσει να "βαραίνει" την οικονομική δραστηριότητα αναφέρει. Στις εκτιμήσεις τώρα, η Citi αναφέρει πως η
ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 1% με 1,5% μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, μια πρόβλεψη
εξαιρετικά μακριά από την πρόβλεψη της ελληνικής κυβέρνησης και του μνημονίου, για ανάπτυξη 1,6% για το 2017 και
2,5% το 2018. Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της Citi, το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος κατά 1,2% (1,1% η
προηγούμενη πρόβλεψη) και το 2018 η ανάπτυξη θα φτάσει στο 1,5% (1,4% η προηγούμενη πρόβλεψη). Το 2019 η αύξηση
του ΑΕΠ αναμένεται στο 1,5% ( από 1,3%). Τέλος, για το 2020 η Citi "βλέπει" την ανάπτυξη στο ελληνικό ΑΕΠ να
διαμορφώνεται στο 1,6% και την περίοδο 2021-2022 να επιβραδύνεται στο 1,5%.
Στα υπόλοιπα μακροοικονομικά στοιχεία, ο πληθωρισμός φέτος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,2%, ενώ στο 0,2% και το
0,1% θα "προσγειωθεί" το 2018 και το 2019 αντίστοιχα πριν αυξηθεί στο 0,7% το 2020, στο 1% το 2021 και στο 1,3% το
2022.
Στο καυτό ζήτημα του χρέους, χωρίς να υπάρχουν προβλέψεις, η Citi τονίζει πως εκτιμά ότι το κόστος των επίσημων
δανείων θα μειωθεί περαιτέρω. Για το 2017 επίσης εκτιμά ότι το έλλειμμα του δημοσιονομικού ισοζυγίου θα βρεθεί στο
1,3% του ΑΕΠ, ενώ το 2018 βλέπει πλεόνασμα της τάξης του 0,3%, πριν το 0% του 2019 και τα εκ νέου ελλείμματα του
2020, του 2021 και του 2022 στο -0,3%, -0,3% και -0,4% αντίστοιχα.
Τέλος, εντύπωση προκαλεί, δεδομένων και των προβλέψεων που υπάρχουν για την τράπεζα, η αναφορά του οικονομολόγου
της Citigroup, Christian Schulz, για σύσταση Long για assets (μετοχές, ομόλογα) της Ελλάδας.
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Handelsblatt: Ένα βήμα πιο κοντά στις κεφαλαιαγορές η Ελλάδα
Στη διαδικασία ανταλλαγής ομολόγων στρέφει την προσοχή της η Handelsblatt, παρατηρώντας ότι «η ανταλλαγή των
ελληνικών ομολόγων ήταν επιτυχής».
Όπως επισημαίνει η οικονομική εφημερίδα του Ντύσελντορφ στην ηλεκτρονική της έκδοση, μέσω αυτής της διαδικασίας,
του λεγόμενου swap, «η Ελλάδα μπόρεσε να διασφαλίσει επιπρόσθετη ρευστότητα και έκανε ένα βήμα πιο κοντά στην
επιδιωκόμενη (σ.σ. κανονική) επιστροφή της στις κεφαλαιαγορές το 2018», οπότε και λήγει το τρέχον πρόγραμμα
δανεισμού.
Επικαλούμενο αναφορά του 'Ελληνα κυβερνητικού εκπροσώπου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, το δημοσίευμα αναφέρει ότι
από τον στόχο των σχεδόν 30 δισ. ευρώ ανταλλάχθηκε μέχρι στιγμής χρέος 25,47 δις ευρώ «με νέα, φθηνότερα ομόλογα»,
γράφει η εφημερίδα.
Η Handelsblatt χαρακτηρίζει το επιτυχημένο swap ως «μία ακόμη μερική επιτυχία» μετά την έκδοση πενταετούς ομολόγου
το προηγούμενο καλοκαίρι έπειτα από τρία χρόνια απουσίας της Ελλάδας από τις αγορές. Όπως επισημαίνει, «η Ελλάδα
θέλει να επιστρέψει βαθμιαία στις κεφαλαιαγορές. Τον Ιούλιο ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον Αλέξη Τσίπρα έκανε
για πρώτη φορά από το 2014 μια επιτυχημένη δοκιμή για την επιδιωκόμενη επιστροφή στις αγορές. Τότε αντλήθηκαν τρία
δισ. ευρώ στην αγορά ομολόγων».
«Επιτυχία για την Ελλάδα» χαρακτηρίζει το σημερινό swap με σύντομη αναφορά της η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Η
εφημερίδα της Φρανκφούρτης σχολιάζει ότι «το να συγκαταλέγονται τα ελληνικά ομόλογα στις επιτυχίες δεν συμβαίνει
σχεδόν ποτέ. Ωστόσο η υπερχρεωμένη χώρα της κρίσης σημείωσε τώρα μια σημαντική επιτυχία».
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Lamda Development: «Ετοιμοι να ξεκινήσουμε το εμβληματικό έργο στο Ελληνικό»
H Lamda Development ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει το μεγάλο έργο στο Ελληνικό.
«Είμαστε έτοιμοι, να ξεκινήσουμε το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, το οποίο θα συμβάλει σε σημαντικό
βαθμό στην ανάπτυξη της χώρας, καθιστώντας την επενδυτικό, τουριστικό και πολιτισμικό προορισμό,
δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας άμεσα, καθώς και το μεγαλύτερο παράκτιο μέτωπο στον
κόσμο», ανέφερε δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου με αφορμή
την δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα, σημειώνεται το νέο ρεκόρ κερδοφορίας που σημειώθηκε το ενιάμηνο του 2017
για την Lamda Development. Η λειτουργική κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA) κινήθηκε
ανοδικά, παρουσιάζοντας αύξηση 11,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 και ανήλθε σε 35,7
εκατ.ευρώ, κυρίως λόγω της εξαγοράς του υπόλοιπου ποσοστού 50% του εμπορικού κέντρου The Mall Athens.
Χωρίς την πραγματοποιηθήσα εξαγορά, η αύξηση θα ήταν 2,2%.
Tα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων, ανήλθαν σε 30,1
εκατ.ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 12,7% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2016.
Συνέχεια..
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Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων της εταιρίας αγγίζει το 99%, με έντονο να παραμένει το ενδιαφέρον από νέους
εμπόρους.
Ο συνδυασμός του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και της αποχώρησης εμπόρου λιανικής με σημαντική
έκθεση καταστημάτων στα εμπορικά κέντρα της εταιρίας, επηρέασαν παροδικά, όπως αποτυπώνεται σε κάποιους
εμπορικούς δείκτες. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων, παρουσίασε μείωση 2,7% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο το 2016, ενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατά την ίδια χρονική περίοδο
κατέγραψε μικρή μείωση της τάξεως του 0,8%. Σημειωτέο όμως, ότι το γ' τρίμηνο 2017 καταγράφηκε αναστροφή της
τάσης αυτής, σημειώνοντας αύξηση 0,5% και 2,6% των πωλήσεων και της επισκεψιμότητας αντίστοιχα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Eθνικός στόχος η συμμετοχή της βιομηχανίας στο 12% του ΑΕΠ έως το 2020»
Την άμεση ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρεφούς βιομηχανικής παραγωγής και των παραγωγικών επενδύσεων, ως προτεραιότητα για τη
σταθερή και διατηρήσιμη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνουν με κοινή τους παρέμβαση ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων
και βιομηχανιών, η Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη και οι Περιφερειακοί Σύνδεσμοι Βιομηχανιών:
ΣΒΑΠ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς, ΣΒΘΚΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, ΣΒΠΔΕ
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος και ΣΒΣΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας.
Ο τομέας της βιομηχανίας και ειδικότερα της μεταποίησης είναι η καρδιά κάθε σύγχρονης οικονομίας και διαδραματίζει κομβικό ρόλο
για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά την παγκόσμια κρίση του 2008,
η Ευρώπη και οι ΗΠΑ εφαρμόζουν πολιτικές ενίσχυσης της βιομηχανίας αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην ανταγωνιστικότητα των
οικονομιών τους. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιομηχανία, έχοντας ως στόχο την αύξηση
της συμβολής της μεταποίησης στο 20% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ έως το 2020. Στην Ελλάδα, η χρόνια απουσία πολιτικής για την
ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον συνέβαλαν στην εξασθένιση της βιομηχανίας και της
μεταποίησης (κάτω από 9% του ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι περίπου 15% στην ΕΕ) καθώς και στη δημιουργία ενός χρόνια
ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου.
Η οριστική και βιώσιμη έξοδος της χώρας από την κρίση προϋποθέτει ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό υπόδειγμα βασισμένο στην
ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και ιδιαίτερα της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών. Ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο
βιομηχανικής ανάπτυξης είναι η απαραίτητη εκκίνηση για την υπέρβαση των χρόνιων υστερήσεων και τη σταδιακή σύγκλιση προς τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στο πλαίσιο αυτό, ως άμεση προτεραιότητα τίθεται η δέσμευση σε έναν εθνικό στόχο για την αύξηση της
συμμετοχής της μεταποίησης στο 12% στο ΑΕΠ έως το 2020, από το 8,6% που είναι σήμερα και στο 15% μεσοπρόθεσμα. Η υιοθέτηση
εθνικού στόχου για τη μεταποίηση πρέπει να γίνει με ευρεία συναίνεση, στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας στρατηγικής που θα
υπηρετείται με τις κατάλληλες πολιτικές εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, με συμπληρωματικές δράσεις που θα εξειδικεύουν,
ποσοτικοποιούν και υποστηρίζουν την πορεία σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μα κυρίως με συνέχεια και συνέπεια ανεξαρτήτως
εκλογικών κύκλων και πολιτικών αλλαγών. Η στρατηγική για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και ο σχετικός ποσοτικός στόχος πρέπει
να αποτελούν και βασικά δομικά στοιχεία του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου (Growth Strategy) που συζητείται αυτή την περίοδο.
Ειδικότερα, η εθνική στρατηγική πρέπει να στοχεύει και στην ποιοτική αναβάθμιση της ελληνικής μεταποίησης προς τέσσερεις βασικές
κατευθύνσεις: Εξωστρέφεια και συμμετοχή σε διεθνείς αλυσίδες αξίας, ταχύτερη και ουσιαστικότερη ενσωμάτωση της καινοτομίας,
επιτάχυνση νέων παραγωγικών επενδύσεων και Βελτίωση/απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η ενίσχυση της βιομηχανίας
στο πλαίσιο μιας συνεκτικής μακροπρόθεσμης βιομηχανικής πολιτικής, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για: α) τη διατηρήσιμη και
οριστική έξοδο από την κρίση στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού, β) την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων μέσα από την ανάπτυξη
της παραγωγικής οικονομίας και γ) την διατηρήσιμη αύξηση της απασχόλησης, λόγω και των ισχυρών πολλαπλασιαστικών επιδράσεων
της μεταποίησης σε σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων που εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από αυτήν, σε όλους τους τομείς της
οικονομίας.
Οι συνυπογράφοντες το κείμενο φορείς θα αναλάβουν σειρά ενημερωτικών πρωτοβουλιών και παρουσίασης εξειδικευμένων προτάσεων
πολιτικής προκειμένου να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος για τη μεταποίηση στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας Εθνικής Στρατηγικής.
Καλούμε την Πολιτεία, όλα τα κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους να υιοθετήσουν και να στηρίξουν αυτήν την πρωτοβουλία,
καθώς και όλους τους κλαδικούς βιομηχανικούς και μεταποιητικούς συνδέσμους να συνυπογράψουν το κοινό πλαίσιο παρέμβασης προς
την Πολιτεία και τα κόμματα.
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H EKT θα έπρεπε να σταματήσει τις αγορές ομολόγων έως το τέλος του 2018
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα έπρεπε να σταματήσει τις μηνιαίες αγορές ομολόγων τον επόμενο Σεπτέμβριο,
σύμφωνα με την πλειοψηφία 65 οικονομολόγων που ρωτήθηκαν από το Reuters.
Οι οικονομολόγοι ήταν, ωστόσο, διχασμένοι σχετικά με το αν η ΕΚΤ θα σταματήσει πράγματι τις αγορές τον επόμενο
Σεπτέμβριο. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αυτό θα συμβεί στο τέλος του 2018, με έναν μικρό αριθμό των ερωτηθέντων
να αναφέρει τα μέσα του 2019.
Η έρευνα του Reuters, που διενεργήθηκε από 24-29 Νοεμβρίου, υπογραμμίζει επίσης την εμπιστοσύνη που υπάρχει στην
οικονομία της Ευρωζώνης, με την τρέχουσα άνοδό της να προβλέπεται ότι θα συνεχισθεί και το επόμενο έτος, ακόμη και
αν δεν φαίνεται μία σημαντική άνοδος του πληθωρισμού.
Η μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 2,3% φέτος και το 2,1% το 2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FT: Επικρατέστερος για την προεδρία του Eurogroup ο Πορτογάλος Μάριο Σεντένο
Ως επικρατέστερος διεκδικητής της προεδρίας του Eurogroup εμφανίζεται ο Πορτογάλος υπουργός Οικονομικών Μάριο
Σεντένο, μετά τη στήριξη των Ευρωπαίων ηγετών προς το πρόσωπό του, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής
εφημερίδας Financial Times.
Αρχηγοί κρατών από την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία συναντήθηκαν αργά χθες στο περιθώριο
συνόδου της ΕΕ στην Ακτή Ελεφαντοστού, όπου συζήτησαν τους πιθανούς υποψηφίους για τη θέση του επικεφαλής των
υπουργών Οικονομικών στην ευρωζώνη.
Σύμφωνα με διπλωμάτες με γνώση των συνομιλιών, που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, η υποψηφιότητα του
Σεντένο έτυχε μεγαλύτερης στήριξης έναντι αυτής του Ιταλού Πιερ Κάρλο Πάντοαν – του έτερου κεντροαριστερού
υποψηφίου στην κούρσα διαδοχής.
Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης πρέπει να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως σήμερα. Η επίσημη λίστα
των υποψηφίων θα δημοσιοποιηθεί αύριο, με τους 19 υπουργούς στη συνέχεια να αποφασίζουν σε μυστική ψηφοφορία για
τον διάδοχο του Γερούν Ντάισελμπλουμ την Δευτέρα.
Ο 50χρονος Σεντένο είναι υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας από τα τέλη του 2015. Έχει ηγηθεί της εντυπωσιακής
οικονομικής ανάκαμψης της χώρας του, όπου το αξιόχρεο της χώρα επανήλθε σε επενδυτική βαθμίδα και η Λισαβόνα
μείωσε το δημοσιονομικό της έλλειμμα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών.
Οι επιδόσεις του Σεντένο είχαν ως αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί από τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ‘Ρονάλντο’ του Eurogroup
– από τον γνωστό Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, σημειώνεται στο δημοσίευμα.
Η Λετονή υπ.
\ Οικονομικών θέτει υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup
Η Λετονή υπουργός Οικονομικών Ντάνα Ράιζνιτσε-Οζόλα έθεσε σήμερα υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου του
Eurogroup, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές από τη Λετονία.
Η 36χρονη Ράιζνιτσε-Οζόλα αναμένεται να είναι μία από τους πολλούς υποψηφίους για τη θέση αυτή, την οποία κατέχει
αυτή τη στιγμή ο Ολλανδός Γερούν Ντάισελμπλουμ.
Βασικός διεκδικητής φαίνεται να είναι ο Πορτογάλος υπουργός Οικονομικών Μάριο Σεντένο. Ο Σλοβάκος Πέτερ Κάζιμιρ
επίσης μελετά το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα, σύμφωνα με πηγές από τη Μπρατισλάβα.
Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων εκπνέει σήμερα και οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης
αναμένεται να λάβουν την τελική απόφαση στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα.
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+17,73%, +10,33%, -11,75%
Με το 2017 να μπαίνει στον τελευταίο του μήνα, ας ρίξουμε μια ματιά στις αποδόσεις
των 3 βασικών δεικτών από 01/01. Ο ΓΔ λοιπόν βρίσκεται στο +17,73%, ο FTSE 25 στο
μόλις +10,33% και ο τραπεζικός δείκτης, ως αποτέλεσμα της τελευταίας μεγάλης
αντίδρασης, έχει περιορίσει τις απώλειες από την 01/01 στο 11,75%. Βέβαια θυμίζουμε
ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς και στα μέσα του καλοκαιριού, οι τραπεζικές μετοχές
είχαν φθάσει περίπου στο +30%.

ΓΔ
Relative Strength Index (53.2882)
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