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Ανάπτυξη 2,2% το 2018 και 2,3% το 2019 υπό όρους «βλέπει» η EBRD … Ανησυχίες
για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων…
Μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας κατά 2,2% για το 2018 και κατά 2,3% για το 2019 προβλέπει η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) σε έκθεσή της για της περιφερειακές οικονομικές προοπτικές,
διατηρώντας αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για τη χώρα μας σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεσή της τον
Μάιο.
Βάσει των στοιχείων που επικαλείται η EBRD, η οικονομία της Ελλάδας συρρικνώθηκε κατά 0,6% το 2016, ενώ
μεγεθύνθηκε κατά 1,5% το 2017. Σε ό,τι αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2018, η ανάπτυξη εκτιμάται ότι υπερέβη το
2% και διαμορφώθηκε στο 2,2%.
Πάντως, όπως προειδοποιεί η EBRD, η πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται από τη συνέχιση
των μεταρρυθμίσεων κατά την περίοδο μετά το πρόγραμμα. Αναφέρει, δε, ότι οποιαδήποτε αντιστροφή των
μεταρρυθμίσεων ή αβεβαιότητα σχετικά με την πολιτική κατεύθυνση της χώρας, θα μπορούσε να βλάψει την
εμπιστοσύνη των επενδυτών και να «ψαλιδίσει» τις προοπτικές ανάπτυξης.
Στην έκθεσή της, η EBRD επισημαίνει ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να διατηρείται η δυναμική της ανάκαμψης στην
Ελλάδα, ενώ σημειώνει πως η εμπιστοσύνη και οι επενδύσεις επιστρέφουν στην ελληνική οικονομία, μετά από
την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο.
Σαν κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, η EBRD περιγράφει τη βελτίωση στις εξαγωγές, ενώ επισημαίνει ότι η
ιδιωτική κατανάλωση έχει επίσης θετική συμβολή.
Ωστόσο, όπως παρατηρεί η EBRD, οι δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως και οι
επενδύσεις. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η
εμπιστοσύνη των επενδυτών ενισχύθηκε από την επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας.
Η EBRD στέκεται και στα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους τα οποία έχουν συμφωνηθεί, ενώ σημειώνει πως
βελτιώνεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, αν και όπως συμπληρώνει, διατηρούνται οι ανησυχίες
για τις τράπεζες, λόγω του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs).
Η EBRD αναφέρεται και στη μείωση της ανεργίας στα χαμηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2011 (19,1%).
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ΙΟΒΕ: Υποχώρησε το οικονομικό κλίμα -Νέα επιδείνωση των προσδοκιών στη
βιομηχανία
Υποχώρησε ο δείκτης Οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ τον Οκτώβριο με νέα έντονη επιδείνωση των επιχειρηματικών
προσδοκιών στη βιομηχανία και στο λιανικό εμπόριο.
Την ίδια ώρα βελτιώνεται η καταναλωτική εμπιστοσύνη ωστόσο οι Ελληνες παραμένουν οι πλέον απαισιόδοξοι στην
Ευρωπαϊκή Ενωση.
Αναλυτικά μικρή υποχώρηση παρουσίασε τον Οκτώβριο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος και διαμορφώθηκε στις 101
μονάδες (από 101,3 τον Σεπτέμβριο, όταν είχε καταγραφεί έντονη υποχώρηση).
Σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) «η εξέλιξη αυτή προκύπτει κυρίως από νέα
έντονη επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία και μικρότερη υποχώρηση σε λιανικό εμπόριο, που
αντισταθμίζονται ωστόσο σε μεγάλο βαθμό από τη σημαντική βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η οποία
σημειώνει την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 3,5 ετών, από τον Μάρτιο του 2015.
Αυτή η απόκλιση της τάσης επιχειρηματικών προσδοκιών και καταναλωτικής εμπιστοσύνης καταγράφεται για τέταρτο
κατά σειρά μήνα. Η ολοκλήρωση του προγράμματος, το καλοκαίρι, φαίνεται πως έχει επηρεάσει θετικά τις προσδοκίες
των νοικοκυριών που φαίνεται να αναμένουν βελτίωση της θέσης τους σχετικά με το παρελθόν, τάση άλλωστε που
συμβαδίζει με τη σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας και τη μεγέθυνση της οικονομίας.
Από την άλλη πλευρά όμως, οι συνθήκες χρηματοδότησης της οικονομίας, και ιδιαίτερα του επιχειρηματικού τομέα, δεν
έχουν βελτιωθεί μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Η αβεβαιότητα που δημιουργείται για τους μελλοντικούς όρους
χρηματοδότησης της οικονομίας και των επιχειρήσεων εκτός του προγράμματος, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο
επιδείνωσης στο διεθνές περιβάλλον, οδηγεί σημαντικούς τομείς της οικονομίας σε χαμηλές προσδοκίες για το αμέσως
επόμενο διάστημα». Αναλυτικότερα:
- στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση διευρύνεται, ενώ και το
ισοζύγιο στις προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες επιδεινώνεται, με το δείκτη στις εκτιμήσεις για τα
αποθέματα να μην μεταβάλλεται
- στις κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώνονται ελαφρά, όπως και –
περισσότερο- εκείνες για την απασχόληση
- στο λιανικό εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται ελαφρά, εξέλιξη η οποία όμως
αντισταθμίζεται από τις επιδεινούμενες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, αλλά και την άνοδο του δείκτη
αποθεμάτων
- στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων αποδυναμώνονται, όπως και οι
αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της βελτιώνονται
- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών βελτιώνονται αισθητά,
όπως και οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και οι προβλέψεις για την πορεία της ανεργίας
και η πρόθεση για αποταμίευση. Παρά την ενίσχυση του δείκτη,οι Έλληνες καταναλωτές είναι για ακόμα ένα μήνα οι
πλέον απαισιόδοξοι στην ΕΕ , ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν τα νοικοκυριά από τη Βουλγαρία (-26,4 από -24,4), την
Ρουμανία (-20,2 από -19,9), την Κροατία (-11,6 από -12,1) και την Γαλλία (-11,3 από - 13,4).
Επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη και την ΕΕ
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος επιδεινώνεται και τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, τόσο στην ΕΕ (κατά 0,8
μον., στις 110,4 μον.) όσο και στην Ευρωζώνη (κατά 1,0 μον., στις 109,8) μονάδες.
Συγκεκριμένα, στην Ευρωζώνη, οι σχετικοί δείκτες μειώνονται τον Οκτώβριο στη βιομηχανία (-1,7), τις υπηρεσίες (-1,1)
και κυρίως στο λιανικό εμπόριο (-3,2) και παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητοι στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (+0,2)
και τις Κατασκευές (-0,3).
Σε επίπεδο των μεγαλύτερων χωρών, ο δείκτης επιδεινώνεται στην Γερμανία (-1,3), την Ολλανδία (-1,3), την Ιταλία (-0,9)
και την Γαλλία (-1,2) και βελτιώνεται στην Ισπανία (+1,9).
Στην ΕΕ, οι ελαφρώς λιγότερο επιδεινούμενες προσδοκίες προκύπτουν ως αποτέλεσμα της σχετικής σταθερότητας του
κλίματος στο Ην Βασίλειο (+0,2) και της μικρή επιδείνωσής του στην Πολωνία (-0,9). Σε τομεακό επίπεδο δεικτών,
καταγράφεται μικρότερη υποχώρησή τους στη βιομηχανία, τις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο, ενώ σταθερότητα
σημειώνεται στις κατασκευές και την καταναλωτική εμπιστοσύνη στους σχετικούς δείκτες, όπως και στην Ευρωζώνη.
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FAZ: Η Ιταλία δυσκολεύει την Ελλάδα να βγει στις αγορές
Στη δυσκολία επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές μέσω έκδοσης ομολόγου εξαιτίας της κρίσης στην Ιταλία, όπως ανέφερε πρόσφατα σε συνέντευξή
του το reuters ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, εστιάζει η FAZ .
«Η Κύπρος μπορεί να εκδώσει ομόλογο, αλλά όχι και η Ελλάδα προς το παρόν. Αυτό έχει ως αιτία, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε συνέντευξη στο reuters ο
Έλληνας υπ. Οικ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, την ανησυχία που επικρατεί αναφορικά με την Ιταλία. Λίγο μετά την λήξη του τελευταίου προγράμματος
βοήθειας των ευρωπαίων εταίρων και του ΔΝΤ τον περασμένο Αύγουστο η ελληνική κυβέρνηση καλλιέργησε την προσδοκία για έκδοση νέου ομολόγου.
Αυτό είχε διαφημίσει άλλωστε στους επενδυτές στη Βοστώνη και τη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Έκτοτε όμως το νέο ελληνικό ομόλογο
καθυστερεί» αναφέρει στις οικονομικές σελίδες της η Frankfurter Allgemeine Zeitung.
H εφημερίδα της Φραγκφούρτης στέκεται στη δήλωση του Ευκλείδη Τσακαλώτου ότι η Ελλάδα βιώνει τις συνέπειες της διαφοράς μεταξύ Ιταλίας και
Κομισιόν για τον ιταλικό προϋπολογισμό και ότι προγραμματισμένη επιστροφή της χώρας στις αγορές ομολόγων καθυστερεί «κάπως» εξαιτίας αυτού
του γεγονότος. «Ωστόσο η κυβέρνηση δεν βρίσκεται υπό πίεση χρόνου» σημειώνει η γερμανική εφημερίδα, ενώ ο ίδιος ο Ευκλ. Τσακαλώτος στη
συνέντευξη στο reuters διαβεβαίωσε ότι η χώρα έχει υπό έλεγχο τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Η FAZ σημειώνει όμως στη συνέχεια: «Συνολικά η
χώρα που συνεχίζει να είναι υπερχρεωμένη έχει λάβει χρηματοδοτική βοήθεια ύψους 289 δις ευρώ. Το δημόσιο χρέος συνεχίζει να ανέρχεται στα 310 δις
ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 180% του ΑΕΠ της. Αξίζει να σημειωθεί ότι το όριο που θέτει η Συνθήκη του Μάαστριχτ κυμαίνεται στο 60%».
«Οι επενδυτές θα πρέπει να περιμένουν»
H FAZ σημειώνει επίσης ότι «η πορεία σύγκρουσης της ιταλικής λαϊκιστικής κυβέρνησης με τις Βρυξέλλες ξεκίνησε από τότε που ανέλαβε τα
καθήκοντά της τον Ιούνιο. Μέσα Σεπτέμβρη ωστόσο, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές, η Κύπρος τόλμησε να βγει στην αγορά ομολόγων και
έλαβε 1,5 δις ευρώ. Η ζήτηση των επενδυτών ήταν μάλιστα τετραπλάσια. Τον Φεβρουάριο η Ελλάδα πέτυχε την έκδοση επταετούς ομολόγου, το οποίο
ήταν προϋπόθεση για τον τερματισμό του προγράμματος βοήθειας. Τώρα θα πρέπει ξανά μετά το 2010 να εκδώσει δεκαετές ομόλογο, για το οποίο όμως
οι επενδυτές θα πρέπει να περιμένουν. Με απόδοση κεφαλαίου της τάξης του 4,2% κατά τη διάρκεια των δέκα ετών η Ελλάδα παράμένει ελκυστική
έναντι της Γερμανίας (με 0,2%). Ακόμη και η Κύπρος προσφέρει αισθητά χαμηλότερη απόδοση 2,4%».
Αλλά αυτό το υψηλό ποσοστό απόδοσης κεφαλαίου στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει και τον διαρκή κίνδυνο, παρατηρεί η FAZ συμπληρώνοντας:
«Δεδομένου του πολύ υψηλό επιπέδο του χρέους, είναι αμφίβολο κατά πόσο η Ελλάδα θα τα καταφέρει μακροπρόθεσμα χωρίς νέα χρηματοδοτική
στήριξη. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί να αποκλειστεί παρά ελάχιστα το ενδεχόμενο ενός νέου κουρέματος χρέους. Την άνοιξη του 2012
κλήθηκαν ιδιώτες πιστωτές, όπως τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, fonds και μικροεπενδυτές να παραιτηθούν από αξιώσεις τους ύψους 107 δις ευρώ.»
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Deutsche Bank: Αμερικανικό hedge fund εξαγόρασε μερίδιο στην τράπεζα
Hedge fund με έδρα τη Νέα Υόρκη εξαγόρασε μερίδιο στην Deutsche Bank, δίνοντας ουσιαστικά μία ψήφο εμπιστοσύνης
στα σχέδια του διευθύνοντος συμβούλου της γερμανικής τράπεζας για την αναμόρφωσή της και την τόνωση της
κερδοφορίας της, ύστερα από πολυετή δαπανηρά σκάνδαλα.
Πρόκειται για την Hudson Executive Capital, της οποίας ηγείται ο οικονομικός διευθυντής της JPMorganChase,
Ντάγκλας Μπράουνσταϊν. Απέκτησε μερίδιο 3,1% στις κοινές μετοχές της τράπεζας.
Η επένδυση, η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής για την Hudson, έγινε τους τελευταίους μήνες καθώς οι μετοχές της Deutsche
Bank υποχωρούσαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Το μερίδιο αξίας 620 εκατ. δολαρίων καθιστά το hedge fund τον πέμπτο
μεγαλύτερο μέτοχο της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας και τον πρώτο νέο, τέτοιου μεγέθους, από τον Απρίλιο, όταν
άλλαξε ο διευθύνων σύμβουλος και άρχισε το σχέδιο αναδιάρθρωσης.
Σε συνέντευξή του στη WSJ o κ. Μπράουνσταϊν χαρακτηρίζει την Deutsche Bank «παρεξηγημένη» και «υποτιμημένη»,
συμπέρασμα στο οποίο όπως λέει, κατέληξε ύστερα από συναντήσεις ενός έτους με σημερινά και πρώην στελέχη της
τράπεζας και άλλες επαφές του στον τραπεζικό κλάδο. Η αρχική του εντύπωση στα τέλη του 2017 ήταν πως η διευθυντική
ομάδα ήταν «ό,τι πιο δυσλειτουργικό μπορούσε να συναντήσει κανείς». Τα σημερινά στελέχη φαίνονται ενωμένα στις
προσπάθειες να περικόψουν κόστος και να ενισχύσουν τα έσοδα, τόνισε.
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Ο Μακρόν, η διαδοχή της Μέρκελ και η επανίδρυση της Ευρώπης
Ο γερμανικός τύπος συνεχίζει και σήμερα να σχολιάζει εκτενώς το θέμα της διαδοχής της Άγκελα Μέρκελ στην ηγεσία του
CDU. Η Handelsblatt από την πλευρά της εστιάζει στο τι σημαίνουν αυτές οι πολιτικές εξελίξεις για τη Γαλλία, και
ειδικότερα τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν: «Από την ανακοίνωση της μερικής αποχώρησης της Μέρκελ από την
εξουσία, ο Εμμανουέλ Μακρόν πρέπει να κάνει σκέψεις για την προοπτική μιας Ευρώπης χωρίς την καγκελάριο. Η
προοπτική αυτή είναι σκοτεινή. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν μπορεί ακόμη να αξιολογήσει κανέναν από τους πιθανούς
διαδόχους της Μέρκελ. Το πολιτικό κενό που θα αφήσει η Μέρκελ θα είναι σοβαρό. Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν
τα πράγματα στη Γερμανία, είτε με μια αποδυναμωμένη Μέρκελ είτε με μια αλλαγή στην καγκελαρία είτε με πρόωρες
εκλογές, το θέμα είναι ότι εάν η γερμανική πολιτική περάσει σε μια φάση αυτοπροσδιορισμού, τότε η Γερμανία θα
αποτύχει, από την σκοπιά της ευρωπαϊκής πολιτικής. Τότε η επανίδρυση της Ευρώπης, η οποία αποτελεί εδώ και καιρό
επιδίωξη του Μακρόν, θα καθυστερήσει κι άλλο».
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Νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις προωθεί η Ε.Ε.
Σε δέσμευση κεφαλαίων για την κάλυψη των ζημιών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η οποία θα γίνεται σταδιακά σε
χρονικό διάστημα από 3 μέχρι 9 έτη, ανάλογα με την κατηγορία και τις εξασφαλίσεις που υπάρχουν, θα υποχρεώνονται οι
ευρωπαϊκές τράπεζες, ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον μια νέα συσσώρευση ΜΕΔ. Όπως σημειώνει η Ναυτεμπορική, χθες
οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών καθόρισαν την κοινή θέση του Συμβουλίου, η οποία βασίζεται σε γενικές
γραμμές στην πρόταση που είχε κάνει η Κομισιόν τον περασμένο Μάρτιο για τον περιορισμό των μη εξυπηρετούμενων
δανείων.
Το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής
συμφωνίας με την Ευρωβουλή, μόλις οι ευρωβουλευτές καθορίσουν τη δική τους θέση.
Ελάχιστα επίπεδα κάλυψης

Η πρόταση κανονισμού
για την τροποποίηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων (ΚΚΑ) θεσπίζει κοινά ελάχιστα επίπεδα
κάλυψης για χορηγηθέντα δάνεια που καθίστανται μη εξυπηρετούμενα. Σε περίπτωση που μια τράπεζα δεν πληροί το
εφαρμοστέο ελάχιστο επίπεδο, θα εφαρμόζονται αφαιρέσεις από τα ίδια κεφάλαιά της. Στόχος του μέτρου είναι η
αντιμετώπιση του κινδύνου ανεπάρκειας κεφαλαίων για την κάλυψη ζημιών από μελλοντικά ΜΕΔ μέσω της αποτροπής
της συσσώρευσής τους.
Με βάση την κοινή θέση που επιτεύχθηκε χθες στο Συμβούλιο, ένα τραπεζικό δάνειο θα θεωρείται μη εξυπηρετούμενο
όταν περάσουν 90 μέρες χωρίς ο δανειολήπτης (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) να πληρώσει τις συμφωνηθείσες δόσεις ή
τόκους. Όταν οι πελάτες δεν πληρούν τις συμφωνηθείσες συμφωνίες αποπληρωμής τους για διάστημα 90 ημερών ή
περισσότερο, η τράπεζα πρέπει να παρακρατήσει περισσότερα κεφάλαια, με την υπόθεση ότι το δάνειο δεν θα επιστραφεί.
Αυτό, όπως τονίζεται, είναι απαραίτητο, γιατί αυξάνει την ανθεκτικότητα της τράπεζας σε περιόδους διαταραχών,
διευκολύνοντας τον ιδιωτικό καταμερισμό κινδύνων και μειώνοντας τον δημόσιο. Επιπλέον, η αντιμετώπιση ενδεχόμενων
μελλοντικών μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της τραπεζικής ένωσης, καθώς και για τη
διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενώ ενθαρρύνει τη χορήγηση δανείων για τη δημιουργία ανάπτυξης
και απασχόλησης εντός της Ένωσης, αναφέρει η απόφαση. Με βάση τον παραπάνω κοινό ορισμό των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες εισάγουν μια «προληπτική εγγύηση», δηλαδή την κάλυψη
ελάχιστης ζημίας για το ποσό των χρημάτων που χρειάζονται οι τράπεζες, ώστε να καλύψουν τις ζημίες που προκαλούνται
από τα ΜΕΔ. Σε περίπτωση που μια τράπεζα δεν πληροί το εφαρμοστέο ελάχιστο επίπεδο, θα εφαρμοστούν εκπτώσεις από
τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών.
Τρεις κατηγορίες
Η συμφωνία διαχωρίζει τα δάνεια σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον βαθμό των εξασφαλίσεων, όπου θα ισχύουν
διαφορετικές απαιτήσεις κάλυψης. Ειδικότερα, για τα ΜΕΔ που έχουν εξασφαλίσεις σε ακίνητα η κάλυψη των ζημιών θα
γίνεται σταδιακά μέσα σε 9 χρόνια, ενώ στη διάρκεια των δύο πρώτων ετών θα είναι μηδενική. Για τα ΜΕΔ που έχουν
εξασφαλίσεις σε κινητές αξίες η κάλυψη των ζημιών από τις τράπεζες θα γίνεται σταδιακά σε 7 χρόνια, ενώ θα είναι
επίσης μηδενική στη διάρκεια των δύο πρώτων ετών.
Τέλος, για τα προβληματικά δάνεια χωρίς καμία εξασφάλιση η κάλυψη των ζημιών θα γίνει μέσα σε μία τριετία, ενώ το
πρώτο έτος θα είναι μηδενική.
Με τον προτεινόμενο κανονισμό για την εισαγωγή ενιαίων κανόνων διαχείρισης των ΜΕΔ, που πρότεινε η Κομισιόν την
περασμένη \άνοιξη, επιχειρεί να καθησυχάσει τις βόρειες χώρες της Ευρωζώνης, ώστε να αποδεχθούν την εγγύηση των
τραπεζικών καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι η βασική εκκρεμότητα στη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης.
Οι χώρες αυτές, με επικεφαλής τη Γερμανία,αρνούνται εδώ και δύο χρόνια να δεχθούν την πρόταση της Επιτροπής.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Μετά το sell – off της Πέμπτης, τα βλέμματα και πάλι στις στηρίξεις
στα επίπεδα των 600 – 610 μονάδων …. Σημαντικό να μείνει και ο
τραπεζικός δείκτης υψηλότερα των 500 – 510 μονάδων…
*
Relative Strength Index (39.2335)
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