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Ο Π. Θωμόπουλος νέος πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας
Τον Παναγιώτη Θωμόπουλο, που παλαιότερα είχε διατελέσει υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και
εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΧΣ, επέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, που συνεδρίασε πριν
από λίγο, ως νέο πρόεδρο του ομίλου.
Ο κ. Θωμόπουλος θα αντικαταστήσει την κα Λούκα Κατσέλη.
Η επικράτηση του κ. Θωμόπουλου ήταν σαρωτική καθώς υπέρ της υποψηφιότητάς του ψήφισαν 12 μέλη του
Δ.Σ. έναντι μόλις 2 που ψήφισαν υπέρ του ετέρου υποψηφίου Δημήτρη Τσιτσιράγκου.
Ωστόσο σημειώνεται ότι υπέρ του κ. Τσιτσιράγκου τοποθετήθηκε το ΤΧΣ, το οποίο ελέγχοντας πάνω από το
40% των μετοχών της Εθνικής είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας.
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Κατά 700 εκατ. ευρώ μειώθηκε το ELA για τις ελληνικές τράπεζες
Τη μείωση του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα του προγράμματος ELA προς τις
ελληνικές τράπεζες κατά 700 εκατ. ευρώ ενέκρινε το ΔΣ της ΕΚΤ στη χθεσινή του συνεδρίαση, έπειτα από
σχετικό αίτημα της ΤτΕ. Συγκεκριμένα το όριο μειώθηκε στο ποσό των 51,1 δισ ευρώ έως και την Τετάρτη 16
Νοεμβρίου 2016. Σύμφωνα με την ΤτΕ η μείωση αυτή αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών
τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του
ιδιωτικού τομέα.
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Ανώτατο Δικαστήριο: Την έγκριση του κοινοβουλίου χρειάζεται η βρετανική κυβέρνηση για
να ξεκινήσει τη διαδικασία του BREXIT
Την έγκριση του κοινοβουλίου χρειάζεται η βρετανική κυβέρνηση για να ξεκινήσει τη διαδικασία του
διαζυγίου με την Ευρωπαϊκή Ενωση, αποφάσισε σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας. Η απόφαση
ανακοινώθηκε όταν ο Μπιγκ Μπεν σήμανε 13.00 το μεσημέρι (ώρα Αγγλίας) και στην ουσία καθορίζει ένα
«μαλακό» Brexit, όπως εξάλλου ανακοίνωσε ότι προτιμά και η Ανγκελα Μέρκελ, έναντι ενός «σκληρού» όπως
φαίνεται να προτιμούν οι υπουργοί και η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι.
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Ipsos - Δημοσκόπηση: Μπροστά η Κλίντον με 6%
Κατά 6 μονάδες προηγείται του Ντόναλντ Τραμπ, η υποψήφια των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον, σύμφωνα
με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου Reuters.
Η δημοσκόπηση, που είδε το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη, δίνει στην Κλίντον το ίδιο ποσοστό που
φαίνεται να είχε και πριν τη νέα έρευνα του FBI εις βάρος της και διεξήχθη ακριβώς μετά από την ενημέρωση
του διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ στο Κογκρέσο ότι η υπηρεσία του εξετάζει την ύπαρξη νέων email.
Ο διευθυντής της υπηρεσίας είπε ότι δεν ξέρει αν τα μηνύματα είναι σημαντικά, και δεν έδωσε στη
δημοσιότητα άλλα στοιχεία.
Η δημόσια ανακοίνωσή του εξόργισε τους δημοκρατικούς, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία ότι θα επηρεάσει
αρνητικά τους ψηφοφόρους τόσο κοντά στις προεδρικές εκλογές ενώ ο Τραμπ και το επιτελείο του
χρησιμοποίησαν την είδηση για να εγείρουν ξανά ερωτηματικά για την αξιοπιστία της Κλίντον.
Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε άτομα που είτε έχουν ψηφίσει, είτε θεωρούνται πιθανοί ψηφοφόροι
στις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου. Το 45% δήλωσε ότι υποστηρίζει την Κλίντον, ενώ το 39% ότι υποστηρίζει τον
Τραμπ. Την Πέμπτη, την προηγούμενη της ανακοίνωσης του Κόμεϊ, η Κλίντον προηγούνταν του Τραμπ με 43%
έναντι 37%, αντίστοιχα.
Άλλες δημοσκοπήσεις την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι η διαφορά της Κλίντον με τον Τραμπ μειώθηκε. Ο
ιστότοπος RealClearPolitics, που δίνει τον μέσο όρο των περισσότερων μεγάλων δημοσκοπήσεων, έδειξε ότι η
ποσοστιαία διαφορά της Κλίντον με τον Τραμπ έπεσε στις 1,7 μονάδες την Τετάρτη από τις 4,6 μονάδες που
ήταν την περασμένη Παρασκευή.
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Τιτάν: Σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας στο 3ο τρίμηνο….
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, άλμα σημείωσαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου Τιτάν στο
εννεάμηνο. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους
ανήλθαν σε €121,9 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €36,2 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, όπως ανακοίνωσε
σήμερα η εταιρεία. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα €1.124,2 εκατ. εμφανίζοντας άνοδο 9,2% σε
σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
αυξήθηκαν κατά 24,1% στα €205 εκατ. Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα
του Ομίλου βελτιώθηκαν σημαντικά το εννεάμηνο του 2016, αντικατοπτρίζοντας την άνοδο της αγοράς στις
ΗΠΑ και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην Αίγυπτο.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.124,2 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με το
εννεάμηνο του 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 24,1% και
ανήλθαν σε €205 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν
σε €121,9 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €36,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επηρεασμένα θετικά από την
αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημίες παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ, γεγονός που
αύξησε τα κέρδη κατά €79,4 εκ.
Το 3ο τρίμηνο 2016 παρουσίασε την υψηλότερη κερδοφορία τριμηνιαίων αποτελεσμάτων των τελευταίων 5
ετών. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12,2% και ανήλθε σε €400,4 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα €85,5 εκ., παρουσιάζοντας βελτίωση 42,8%. Τα καθαρά κέρδη
μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους έφθασαν τα €112,7 εκ., έναντι € 12 εκ. το 3ο
τρίμηνο του 2015. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά από την ανωτέρω αναγνώριση πρόσθετων
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στις ΗΠΑ και επιβαρύνθηκαν από τη δημιουργία πρόβλεψης ύψους
€6,4 εκ. για ζημία από συναλλαγματικές απαιτήσεις μεταξύ θυγατρικών του Ομίλου στην Αίγυπτο και άλλων
εταιριών του Ομίλου
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Η Ευρωζώνη ανακάμπτει με μικρά αλλά σταθερά βήματα
Αδιαφορώντας σε μεγάλο βαθμό για τις οικονομικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η έξοδος της Βρετανίας
από την Ευρωπαϊκή Ενωση και άλλα πολιτικά ρίσκα, η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε το τρίτο
τρίμηνο με ρυθμό 0,34% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η Eurostat δεν έχει ανακοινώσει ακόμη
λεπτομερή στοιχεία, ωστόσο με βάση όσα γνωρίζουμε από τα στοιχεία Ιουλίου και Αυγούστου, η ανάπτυξη
ήταν σε μεγάλο βαθμό ισορροπημένη και στηρίχθηκε κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, στη δημόσια
κατανάλωση, στις επενδύσεις και πιθανότατα στις εξαγωγές. Σε ετήσια βάση η Ευρωζώνη αναπτύχθηκε με
ρυθμό 1,4% – βρίσκεται δηλαδή πολύ κοντά στον μακροπρόθεσμο μέσο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της
(1,5%). Προβλέπουμε πως η ανάπτυξη θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό το τέταρτο τρίμηνο αν και η
αβεβαιότητα που κυριαρχεί γύρω από το ιταλικό δημοψήφισμα της 4ης Δεκεμβρίου θα μπορούσε να οδηγήσει
σε περιορισμό της ανάπτυξης κάτω από το 1,5%. Η θετική επίδραση που είχε η πτώση των τιμών της ενέργειας
έχει αρχίσει να χάνεται. Από τα μέσα του 2015 μέχρι τα μέσα του 2016 η ιδιωτική κατανάλωση στην Ευρωζώνη
είχε αυξηθεί κατά μέσον όρο κατά 1,8%, ωστόσο το πιθανότερο είναι πως θα υποχωρήσει στο 1,4% στα τέλη
του 2016 και στις αρχές του 2017. Η αρνητική επίπτωση θα είναι περιορισμένη χάρη στο γεγονός ότι έχουν
πάψει να ισχύουν δύο αρνητικές εξελίξεις που επηρέαζαν την οικονομία από τα τέλη του 2015. Η πτώση των
καθαρών εξαγωγών είχε αφαιρέσει 0,3% από το ΑΕΠ της Ευρωζώνης το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2015,
ενώ στη συνέχεια είχε ακολουθήσει διόρθωση στα αποθέματα, στις αρχές του 2016, η οποία είχε αφαιρέσει
0,15% από το ΑΕΠ.Καθώς λοιπόν δεν θα φυσάνε ούτε ούριοι ούτε αντίθετοι άνεμοι, θα πρέπει να συνεχιστεί
και το 2017 η μέτρια ανάκαμψη της οικονομίας με τον μακροπρόθεσμο μέσον όρο του 1,5%, τουλάχιστον αν
υποθέσουμε ότι δεν θα γίνουν πραγματικότητα τα πολιτικά ρίσκα (όχι πρόωρες εκλογές στην Ιταλία, όχι
εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας μετά τις εκλογές). Καθώς η ανάπτυξη συνοδεύεται από σταθερή αύξηση της
απασχόλησης, θεωρούμε πως αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ικανοποιητικός. Μόνο αν υπήρχε ριζική
αναμόρφωση της γαλλικής αγοράς εργασίας θα μπορούσε η Ευρωζώνη να πετύχει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης
σε βιώσιμη βάση. Ο ρυθμός ανάπτυξης 0,34% του τρίτου τριμήνου είναι λίγο χαμηλότερος από την πρόβλεψη
της ΕΚΤ για ανάπτυξη 0,4%. Στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ίσως να
αναγκαστεί να αναθεωρήσει την πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2017 από το 1,6% στο 1,5%. Ακόμη
και αν η ΕΚΤ λάβει υπόψη της το παραπάνω σενάριο ώστε να αναθεωρήσει προς το χειρότερο την πρόβλεψη
για τον πληθωρισμό το 2018 από το 1,6% στο 1,5%, η πρόβλεψή της για το 2019 θα πρέπει να είναι χονδρικά
1,8%. Οι μικρές αναπροσαρμογές στον ρυθμό ανάπτυξης και στον πληθωρισμό συν η εκτίμηση ότι θα
χρειαστούν λίγο περισσότερο από δύο χρόνια ώστε ο πληθωρισμός να επιστρέψει στον στόχο «κάτω αλλά κοντά
στο 2%», πιθανότατα αρκούν ώστε να δικαιολογηθεί η επέκταση του προγράμματος αγοράς ομολόγων μετά
τον Μάρτιο
\ του 2017. Τον Δεκέμβριο αναμένουμε ότι η ΕΚΤ θα ανακοινώσει πως θα επεκτείνει τις μηνιαίες
αγορές ομολόγων 80 δισ. ευρώ κατά τουλάχιστον τρεις μήνες και το πιθανότερο κατά έξι μήνες μετά τον
Μάρτιο του 2017. Επίσης περιμένουμε ότι η ΕΚΤ θα κάνει ορισμένες μικροαλλαγές στα κριτήρια που
εφαρμόζει ώστε να αγοράζει ομόλογα, αλλά ότι δεν θα αρχίσει να αγοράζει άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία
(όπως τραπεζικά ομόλογα και μετοχές). Δεδομένου πως απουσιάζουν σοβαρές πληθωριστικές πιέσεις, η ΕΚΤ
έχει το περιθώριο να κινηθεί με αργούς ρυθμούς όταν τελικά θα αρχίσει να περιορίζει το ύψος των μηνιαίων
αγορών ομολόγων.
HOLGER SCHMIEDING - επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg Bank
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
The S&P 500 just traded at levels last seen in July. Right after
Brexit. That's 4 months of gains gone.
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