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Έξι ελληνικές επενδυτικές προτάσεις επί τάπητος στη συνάντηση Τσίπρα με Λι
Έξι ελληνικές επενδυτικές προτάσεις, με την κινεζική πλευρά να δείχνει ιδιαίτερα θετική, αποτέλεσαν τη βάση της
συζήτησης στις επαφές το πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον κινέζο ομόλογό του Λι Κετσιάνγκ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ελληνικές προτάσεις αφορούν:
1. Επενδύσεις στο Θριάσιο, τα ναυπηγεία και το Καστέλι, και ειδικότερα τη συμμετοχή κινεζικών εταιρειών στους
διαγωνισμούς για Θριάσιο και Καστέλι, καθώς διερεύνηση της δυνατότητας ναυπηγοεπισκευαστικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα.
2. Επένδυση στον τραπεζικό τομέα.
3. Διεύρυνση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στην Κίνα.
4. Έρευνα και καινοτομία. Δημιουργία κέντρου Research and Development στην Ελλάδα.
5. Επενδύσεις σε τουριστικά ακίνητα. Αύξηση τουρισμού, απ' ευθείας πτήση Πεκίνο- Αθήνα.
6. Συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα και την εκπαίδευση.
7. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μόνιμη ελληνοκινεζική επιτροπή παρακολούθησης των
παραπάνω θεμάτων, που θα εξετάσει τα επόμενα βήματα σε κάθε τομέα ξεχωριστά.
Η συνάντηση των δύο πρωθυπουργών διεξήχθη σε φιλικό κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ο κ. Λι έβγαλε τη γραβάτα
του λέγοντας ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση επειδή οι σχέσεις τους ειναι ειλικρινείς. Την Τρίτη ο κ. Τσίπρας θα
συναντηθεί με τον κινέζο πρόεδρο Σι Ζινπίνγκ, ενώ την Τετάρτη θα έχει επαφές στη Σαγκάη με κορυφαίους
επιχειρηματικούς παράγοντες, όπως οι επικεφαλής της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba και της Cosco, στην οποία
έχει μεταβιβαστεί το 67% των μετοχών του λιμανιού του Πειραιά.
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Εκπρόσωπος Σόιμπλε: Προτεραιότητά μας τώρα η ενότητα των «27»
«Αυτή τη στιγμή η Ευρωζώνη δεν είναι στο προσκήνιο, όπως τον περασμένο χρόνο, όταν μιλούσαμε για την Ελλάδα»,
δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών Μάρτιν Γιέγκερ, ερωτώμενος αν το γεγονός ότι στις
τελευταίες συνεντεύξεις του ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δεν αναφέρεται πλέον στην Ευρωζώνη σημαίνει ότι η κρίση έχει
ξεπεραστεί.

Συνέχεια…
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Κατά την διάρκεια
της κρίσης «εργαστήκαμε πολύ επιτυχώς, φτιάξαμε ισχυρούς θεσμούς και εργαλεία και
αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια αφορμή να σκεφτόμαστε για την κατάσταση στην Ευρωζώνη, ενώ πρέπει
να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο πώς θα κρατήσουμε ενωμένους τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,
δήλωσε ο Μάρτιν Γιέγκερ.
Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, ο
εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών περιορίστηκε να δηλώσει ότι «οι κανόνες πρέπει να
τηρούνται» και επισήμανε ότι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να λάβει αύριο το Κολέγιο των Επιτρόπων. Στην
βάση αυτών των αποφάσεων, εξήγησε, την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθεί η συζήτηση στο πλαίσιο του
Eurogroup και του Ecofin.
Ερωτηθείς ακόμη σχετικά με το εάν το Βερολίνο προτίθεται να συναινέσει, ώστε η ιταλική κυβέρνηση να μην
εφαρμόσει τους κανόνες του «bail-in» για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα, ο Μάρτιν Γιέγκερ παρέπεμψε στην δήλωση της Καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ μετά το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας: «Ειδικά με το βλέμμα στην Τραπεζική Ένωση, φτιάχτηκαν
συγκεκριμένοι κανόνες για την εκκαθάριση και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δεν μπορούμε κάθε δύο
χρόνια να φτιάχνουμε εκ νέου τα πράγματα. Επενδύσαμε ήδη πολλή ενέργεια», είχε δηλώσει η Αγγέλα Μέρκελ
σχετικά.
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Fitch: Ο Ρέντζι δύσκολα θα αποφύγει το Bail – in στις Ιταλικές Τράπεζες
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών της Fitch, o Ιταλός πρωθυπουργός, Ματέο Ρέντσι, πολύ δύσκολα θα κατορθώσει να
βρει την απαραίτητη πολιτική στήριξη από τους εταίρους του, προκειμένου να μην τεθεί σε τροχιά το bail-in για τις
ιταλικές τράπεζες, σύμφωνα, τουλάχιστον, με κορυφαίους αναλυτές του Fitch.«Πιστεύουμε ότι θα είναι δύσκολο να βρεθεί
η απαραίτητη πολιτική στήριξη ώστε να δοθούν κρατικά κεφάλαια στις τράπεζες», εκτίμησαν οι Francesca Vasciminno
και Cynthia Chan, στελέχη του οίκου.
Βάσει των κανόνων που ισχύουν στην Ε.Ε., προκειμένου ένα κράτος να «ρίξει» χρήματα σε μία προβληματική τράπεζα,
πρώτα θα πρέπει να έχουν αναλάβει το βάρος της διάσωσής της οι μέτοχοι και επονομαζόμενοι junior πιστωτές. Εάν δεν
ισχύσει αυτό, τότε τα χρήματα που θα δοθούν θα θεωρηθούν ως «κρατική βοήθεια» κάτι που απαγορεύεται.
«Πιστεύουμε ότι η ιταλική κυβέρνηση θέλει να αποφύγει το ενδεχόμενο bail-in, με δεδομένες και τις πολιτικές πιέσεις στα
τέλη του 2015 όταν αναγκάστηκε να επιβάλει ζημίες στους επενδυτές. Οι επενδυτές έχουν στην κατοχή τους το 1/3 των
υφιστάμενων χρεών των ιταλικών τραπεζών και ένα bail-in θα διαταράξει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα
υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των καθετών», συμπληρώνουν τα δύο στελέχη της Fitch.
Οι μετοχές των ιταλικών τραπεζών έχουν χάσει σχεδόν το 50% της αξίας τους φέτος, ενώ δέχθηκαν σφυροκόπημα
πωλήσεων μετά το Brexit, ενώ είναι φορτωμένες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 360 δισ. ευρώ.
Ήδη ο κ. Ρέντσι βρέθηκε αντιμέτωπος με την άρνηση της Άνγκελα Μέρκελ την περασμένη εβδομάδα, η οποία τόνισε ότι
όλοι θα πρέπει να υπακούν στους υφιστάμενους κανόνες.
Η ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να «ρίξει» στο τραπεζικό σύστημα 40 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες. Η
Κομισιόν ορίζει ως ανώτατο όριο στήριξης των τραπεζών με κρατικά κεφάλαια τα 150 δισ. ευρώ.
«Πιστεύουμε ότι η ιταλική κυβέρνηση θέλει να αποφύγει το ενδεχόμενο bail-in, με δεδομένες και τις πολιτικές πιέσεις στα
τέλη του 2015 όταν αναγκάστηκε να επιβάλει ζημίες στους επενδυτές. Οι επενδυτές έχουν στην κατοχή τους το 1/3 των
υφιστάμενων χρεών των ιταλικών τραπεζών και ένα bail-in θα διαταράξει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα
υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των καθετών», συμπληρώνουν τα δύο στελέχη της Fitch.
Οι μετοχές των ιταλικών τραπεζών έχουν χάσει σχεδόν το 50% της αξίας τους φέτος, ενώ δέχθηκαν σφυροκόπημα
πωλήσεων μετά το Brexit, ενώ είναι φορτωμένες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 360 δισ. ευρώ.
Ήδη ο κ. Ρέντσι βρέθηκε αντιμέτωπος με την άρνηση της Άνγκελα Μέρκελ την περασμένη εβδομάδα, η οποία τόνισε ότι
όλοι θα πρέπει να υπακούν στους υφιστάμενους κανόνες.
Η ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να «ρίξει» στο τραπεζικό σύστημα 40 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες. Η
Κομισιόν ορίζει ως ανώτατο όριο στήριξης των τραπεζών με κρατικά κεφάλαια τα 150 δισ. ευρώ.
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Moody's: Το πακέτο ρευστότητας στις ιταλικές τράπεζες δεν λύνει το πρόβλημα
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της Moody’s, το κρατικό πακέτο ρευστότητας που ενέκρινε η
Κομισιόν για τις ιταλικές τράπεζες, ύψους 150 δισ. ευρώ, αν και βοηθά, δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τα
θεμελιώδη ζητήματά τους, όπως τα προβληματικά δάνεια. Σύμφωνα πάντα με τη Moody’s. οι προβλέψεις των
τραπεζών δείχνουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα, ότι δηλαδή τα «κόκκινα» δάνεια παραμένουν πολύ υψηλά παρά
την πρόσφατη σταθεροποίησή τους. «Θεωρούμε ότι οι ιταλικές τράπεζες έχουν επαρκή κεφάλαια και παρά το
γεγονός ότι ο όγκος των χρεογράφων μειώνεται, αυτά ανακυκλώνονται στην ουσία σε καταθέσεις. Οι συνολικές
καταθέσεις καταγράφουν μέτρια ανάπτυξη» σχολιάζει χαρακτηριστικά o οίκος.

Η Κομισιόν έδωσε την Παρασκευή το πράσινο φως στην ιταλική κυβέρνηση για την παροχή ρευστότητας 150
δισ. ευρώ στις ιταλικές τράπεζες με τη μορφή κεφαλαιακών εγγυήσεων έως το τέλος του 2016. Ωστόσο, η
στήριξη είναι προληπτική και περιορισμένη αφού η ΕΚΤ ανακοίνωσε ήδη ότι είναι έτοιμη να παράσχει
βοήθεια στις τράπεζες αν χρειαστεί, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα.
Μάλιστα, η Κομισιόν αναφέρει ρητά ότι δεν πρόκειται για ένεση ρευστότητας αλλά για μια ειδική κατάσταση
«που απαιτεί ειδική κρατική ρευστότητα και κεφαλαιακή στήριξη για την διόρθωση σημαντικών αναταραχών
στην οικονομία και την διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας», χωρίς δηλαδή, την ενεργοποίηση του bail
– in.
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Οι ιδιώτες επενδυτές, οι 500 τόνοι χρυσοί και η μεγάλη ανησυχία ….
Οι θέσεις σε χρυσό παγκοσμίως έχουν αυξηθεί κατά 500 μετρικούς τόνους και πλέον από τα χαμηλά επίπεδα
του περασμένου Ιανουαρίου, γεγονός που μαρτυρά την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για επιβράδυνση

των ρυθμών ανάπτυξης,
αλλά και τη στάση αναμονής που αναμένεται να κρατήσει η Federal Reserve σε ό,τι
αφορά τα επιτόκια. Το κλίμα ανησυχίας φυσικά έχει πυροδοτήσει και η ψήφος των Βρετανών να φύγουν από
την ΕΕ. Σύμφωνα με το Bloomberg, τα ETFs χρυσού αυξήθηκαν κατά 6,6 τόνους σε 1.959,1 τόνους την
Παρασκευή, από 1.458,1 τόνους στις 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το
Bloomberg. Οι θέσεις αυξήθηκαν κατά 37 τόνους την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν
στην ψήφο των Βρετανών
Οι τιμές του χρυσού σκαρφάλωσαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο ετών τον Ιούνιο,
ακολουθώντας το ράλι του πολύτιμου μετάλλου μετά την απόφαση της Fed να μην αυξήσει τα κόστη
δανεισμού, την ώρα που στην Ευρώπη και την Ιαπωνία επικρατούν τα αρνητικά επιτόκια.
Οι τράπεζες, μεταξύ αυτών και η Goldman Sachs Group, αύξησαν τις προοπτικές τους για τον χρυσού μετά το
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Βρετανία, ενλω οι αποδόσεις στα 10ετή και τα 30ετή αμερικανικά
ομόλογα έφτασαν σε ιστορικά χαμηλά.
«Το διεθνές περιβάλλον χαμηλών αποδόσεων και η αυξανόμενη μεταβλητότητα στις χρηματαγορές ως
συνέπεια σειράς γεωπολιτικών εξελίξεων, έχουν αυξήσει τη ζήτηση για χρυσό ως επένδυση και ασφαλές asset»,
αναφέρει η Vyanne Lai, οικονομολόγος της National Australia Bank, για να προσθέσει ότι δυνητικά αναμένεται
και νέα άνοδος των τιμών καθώς μετατίθεται προς το μέλλον το χρονοδιάγραμμα των επιπλέον αυξήσεων των
επιτοκίων από τη Fed.
O χρυσός άμεσης παράδοσης έφτασε στα 1.351,60 δολ/ουγγιά νωρίτερα με άνοδο 0,8% στη Σιγκαπούρη
σημειώνοντας άνοδο 27% για φέτος. Στις 24 Ιουνίου είχε κάνει ράλι στα 1.358,54 δολ/ουγγιά που ήταν το
υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2014. Η τιμή σποτ για το ασήμι έκανε επίσης ράλι. Οι θέσεις σε ETFs
χρυσού που έφτασαν στην κορύφωσή τους στο 2012 (ήτοι 2.632,5 τόνους) όταν οι κεντρικές τράπεζες
επέκτειναν τα μέτρα τόνωσης, ώστε να επαναφέρουν την ανάπτυξη εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης., τώρα
κάνουν ριμπάουντ στο υψηλότερο σημείο τους. Η Goldman αύξησε τους τριμηνιαίους, τους εξαμηνιαίους και
τους ετήσιους στόχους της για τον χρυσό λατά 100 δολ/ουγγιά, ενώ η Oversea-Chinese Banking στη
Σιγκαπούρη έχει θέσει τιμή στόχο για τον χρυσό στα 1.400 δολ/ουγγιά. Αύξηση για τα κέρδη στον χρυσό
\ η Academia Capital.
αναμένει και
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
The S&P 500 has been trading in the same range for almost 3 YEARS
now.
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