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ΕΛΣΤΑΤ: Στάσιμη στο 23,5% η ανεργία τον Μάιο
Τον Μάιο ανακόπηκε η έστω και οριακή υποχώρηση που σημείωνε η απασχόληση τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.653.788 άτομα, ενώ οι άνεργοι διαμορφώθηκαν
σε 1.123.496.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης ανεργίας για τον Μάιο 2016 διαμορφώνεται
σε 23,5% έναντι 25% τον Μάιο του 2015 και έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 23,5% τον Απρίλιο του 2016.
Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Μάιο του 2016, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.653.788 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.123.496
άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.274.393 άτομα.
Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 59.723 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2015 (αύξηση 1,7%) και μειώθηκαν κατά 15.885 άτομα σε
σχέση με τον Απρίλιο του 2016 (μείωση 0,4%). Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 73.843 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2015 (μείωση 6,2%)
και
κατά
2.555
άτομα
σε
σχέση
με
τον
Απρίλιο
του
2016
(μείωση
0,2%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 26.524 άτομα σε σχέση με τον
Μάιο του 2015 (μείωση 0,8%) και αυξήθηκαν κατά 15.301 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016 (αύξηση 0,5%).

Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική που «απομακρύνει» την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά
καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη το γεγονός ότι η εποχική διόρθωση στηρίζει τις εκτιμήσεις της στα δεδομένα πολλών μηνών για να μπορέσει να διακρίνει την
επίδραση των εποχικών παραγόντων και να την αφαιρέσει από τα εκτιμώμενα μεγέθη. Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή,
ικανό πλήθος μηνιαίων εκτιμήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά μια σημαντική μεταβολή των μεγεθών της απασχόλησης και της
ανεργίας.
Οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις τους επόμενους μήνες που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων
χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, καθώς και λόγω της ενημέρωσης του μοντέλου εποχικότητας με πλήρη
ετήσια δεδομένα. Οι χρήστες πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη ότι οι αρχικές εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον εκάστοτε
τελευταίο μήνα μπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται με τα συλλεχθέντα και επεξεργασμένα κατά τη δημοσίευση του δελτίου τύπου
στοιχεία, τα οποία δε συμπίπτουν με τα τελικά συλλεχθέντα και επεξεργασμένα στοιχεία. Για το λόγο αυτό οι μηνιαίες εκτιμήσεις
αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριμηνιαίες εκτιμήσεις.
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Goldman Sachs: Ο ΟΤΕ έχει την ικανότητα να επιστρέψει την μισή κεφαλαιοποίηση σε
μέρισμα έως το 2020 .. Σύσταση αγοράς για τη μετοχή
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, ο ΟΤΕ μπορεί να πληρώσει τουλάχιστον τη μισή από την
σημερινή κεφαλαιοποίηση ως μερίσματα μέχρι το 2020. Στην ανάλυση της, η Goldman sachs επαναφέρει την
σύσταση αγοράς και 12μηνη τιμή – στόχο 11,80 ευρώ για την μετοχή ή 35% από τα σημερινά επίπεδα τιμών. Η
μετοχή διαπραγματεύεται 3,5 φορές τα κέρδη του 2017 ( ΕV/ebidta), δηλαδή μ' ένα 30% discount έναντι των
ανταγωνιστών, το οποίο κατά την κατά την γνώμη των αναλυτών της Goldman είναι αδικαιολόγητο. Οι
Αμερικανοί θεωρούν ότι, η επενδυτική περίπτωση του ΟΤΕ θα καταστεί πιο ελκυστική όσο θα μειώνεται το
ρίσκο της Ελλάδας και θα μειώνεται η μόχλευση του δανεισμού του ΟΤΕ. Ο αμερικανικός οίκος αναμένει
επίσης να αυξήσει την μερισματική πολιτική στο μεσοπρόθεσμο διάστημα και ο ισολογισμός θα περάσει σε
καθαρή θέση μετρητών το 2018. Τα ρίσκα για τον ΟΤΕ είναι να χειροτερεύσουν οι μακροοικονομικές και
πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα και μια υψηλότερη από την αναμενόμενη επίδραση από τα μέτρα λιτότητας
και τέλος να αυξηθεί ο ανταγωνισμός για τον ΟΤΕ στην Ρουμανία.
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Βάιντμαν: Η ανάκαμψη της Ευρωζώνης θα συνεχιστεί παρά το Brexit
Η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει ριζικά τις προοπτικές για
την Ευρωζώνη, επισημαίνει ο πρόεδρος της Bundesbank, Γενς Βάιντμαν σε συνέντευξη του στην Die Zeit.
«Η εντύπωση που έχω είναι ότι οι οικονομικές προοπτικές για την Ευρωζώνη δεν έχουν αλλάξει ριζικά μετά το
δημοψήφισμα για το Brexit» δήλωσε χαρακτηριστικ*ά ο Γενς Βάιντμαν.
«Μπορεί να υπάρχει μια μικρή πτώση, αλλά σε γενικές γραμμές η ανοδική τάση θα συνεχιστεί» τόνισε
προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να δώσει οποιεσδήποτε αξιόπιστες προβλέψεις για το τι μπορεί να
σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές εξελίξεις των τιμών. Παράλληλα, ο κ. Βάιντμαν επανέλαβε επανέλαβε την
άποψή του ότι η αποτελεσματικότητα της υπερ-χαλαρής πολιτικής θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, ενώ
οι κίνδυνοι και οι παρενέργειες θα αυξηθούν, όπως είπε. «Αλλά και πάλι, η αβεβαιότητα υπάρχει και θα πρέπει
πρώτα να περιμένουμε να δούμε σταδιακά τις λεπτομέρειες των οικονομικών δεικτών, προκειμένου να είμαστε
σε καλύτερη θέση να εκτιμήσουμε τις συνέπειες του Brexit» κατέληξε.
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Νέες πιέσεις στην τουρκική λίρα
Σε πτώση 0,9% οδήγησε χθες τη λίρα Τουρκίας η είδηση ότι ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Ιούλιο στο 8,79%, υπερβαίνοντας τις
προβλέψεις για μια μικρότερη αύξησή του στο 8,16%. Οι εξελίξεις υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των αγορών στην κεντρική τράπεζα
της Τουρκίας και στη δυνατότητά της να τιθασεύσει την άνοδο των τιμών που μειώνει τις αποδόσεις από τα περιουσιακά στοιχεία της
χώρας. Μετά τη νέα πτώση του τουρκικού νομίσματος, που ήταν η μεγαλύτερη μεταξύ όλων τν νομισμάτων των αναδυόμενων
οικονομιών, το δολάριο ισοδυναμεί με 3,0189 λίρες. Παράλληλα με το νόμισμα της γείτονος, σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται το
Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, με τον δείκτη Borsa Instanbul 100 να υποχωρεί για τρίτη συναπτή μέρα. Οι μετοχές
τουρκικών εταιρειών υποχώρησαν κατά 2,1%, με την τράπεζα Akbank TAS να σημειώνει απώλειες 1,8%. Εξίσου σημαντική είναι η
αναταραχή που προκάλεσε η είδηση για την αύξηση του πληθωρισμού στις αγορές ομολόγων του τουρκικού Δημοσίου. Οι αποδόσεις
των δεκαετών τουρκικών ομολόγων σημείωσαν χθες άνοδο 13 μονάδων βάσης, φθάνοντας στο 9,89% και καταγράφοντας το υψηλότερο
επίπεδο της τελευταίας εβδομάδας. Είχε προηγηθεί γενικότερη πτώση των χρηματιστηρίων στις αναδυόμενες αγορές, καθώς η νέα
υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα κάτω από τα 40 δολάρια το βαρέλι αναζωπύρωσε την ανησυχία ότι επιβραδύνεται η
ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.
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Η Τράπεζα της Αγγλίας μειώνει τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2009 λόγω Brexit
Η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε χθες τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2009 και ανακοίνωσε ότι θα
προχωρήσει στην αγορά κρατικού χρέους ύψους 60 δισ. λιρών προκειμένου να αποσοβήσει το πλήγμα από την
ψήφο της Βρετανίας υπέρ του Brexit.
Η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για το φετινό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και
είπε ότι αναμένει αδύναμη ανάπτυξη την επόμενη χρονιά, ενώ μείωσε το βασικό επιτόκιο δανεισμού στο
ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 0,25% από το 0,5%, σύμφωνα με τις προβλέψεις της αγοράς.
Παράλληλα ξεκίνησε δύο νέα προγράμματα, ένα για την αγορά 10 δισ. λιρών εταιρικών ομολόγων υψηλής
διαβάθμισης και ένα – το ύψους του οποίου ενδεχομένως να φθάσει τα 100 δισ. λίρες – για να διασφαλίσει ότι
οι τράπεζες θα συνεχίσουν να δανείζουν ακόμα και μετά τη μείωση των επιτοκίων.
Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για το φετινό ρυθμό ανάπτυξης στο 2,0%,
καθώς η οικονομία αναπτύχθηκε ταχύτερα το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Μαΐου.
Ωστόσο, το 2017 φέρνει μια σημαντική πτωτική αναθεώρηση για την ανάπτυξη στο 0,8% από την
προηγούμενη εκτίμηση του 2,3%. Η πρόβλεψη για το ρυθμό ανάπτυξης του 2018 αναθεωρήθηκε πτωτικά στο
1,8%.
Η κεντρική τράπεζα επίσης αναθεώρησε προς τα επάνω τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό, λόγω της
σημαντικής υποχώρησης της στερλίνας, προβλέποντας ότι θα διαμορφωθεί στο 2,4% το 2018 και το 2019. Η
Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής ανέφερε ότι το κόστος του να προσπαθήσουν να επαναφέρουν τον
πληθωρισμό στο στόχο του 2% στο άμεσο μέλλον θα είναι μεγαλύτερο από τα όποια οφέλη.

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

III

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

-

Έμφαση στη βρετανική βιομηχανική παραγωγή
Σχέδιο ριζικής αναθεώρησης του οικονομικού μοντέλου της Μεγάλης Βρετανίας παρουσιάζει η Πρωθυπουργός
Τερέζα Μέι. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αναβίωση της βιομηχανικής παραγωγής επενδύοντας στις υποδομές.
Αποφασισμένη να διαγράψει τριάντα χρόνια οικονομικής πορείας περιστρεφόμενης γύρω από τις οικονομικές
υπηρεσίες και τον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι η Τερέζα Μέι, η οποία εκθέτει σε έντεκα υπουργούς της, ένα
σχέδιο αναβίωσης του βιομηχανικού τομέα και των κατασκευών.
Είναι γνωστό ότι η Τερέζα Μέι, όλα τα έξη χρόνια της συμμετοχής της στις κυβερνήσεις Κάμερον, ήταν
αντίθετη με πολλές από τις οικονομικές επιλογές του Τζορτζ Όσμπορν, τον οποίο απομάκρυνε όταν ανέλαβε τα
καθήκοντά της ως Πρωθυπουργός. Το σχέδιο της δίνει άμεση προτεραιότητα στην ενίσχυση της βιομηχανικής
παραγωγής, προβλέπει κρατικές επιδοτήσεις στους τομείς στους οποίους η Βρετανία έχει συγκριτικό
πλεονέκτημα, κίνητρα για την δημιουργία νέων βιομηχανικών μονάδων στις περιοχές που έχουν πληγεί από την
αποβιομηχάνηση - οι κάτοικοι των οποίων ψήφισαν μαζικά υπέρ του Brexit.
Κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδομής
Επιπλέον το σχέδιο προβλέπει μεγάλες κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδομής, όπως η νέα σιδηροδρομική
σύνδεση υψηλής ταχύτητας της Βόρειας Αγγλίας με την Ευρώπη, την επέκταση των αεροδρομίων Χίθροου και
Γκάτγουικ και μεγάλα οδικά δίκτυα.
Στο πλαίσιο του νέου οικονομικού σχεδιασμού, η Τερέζα Μέι με προσωπική απόφασή της επανεξετάζει την
σύμβαση για κατασκευή της νέας πυρηνικής ενεργειακής μονάδας Hinkley Point στην Νότιοδυτική Αγγλία,
στην οποία εκτός του Βρετανικού Δημοσίου συμμετέχουν η γαλλική εταιρία EDF και σε ποσοστό 10% η
κρατική εταιρία ενέργειας της Κίνας.Ωστόσο σύμφωνα με αναλυτές, η Τερέζα Μέι δεν εμπιστεύεται τους
Κινέζους, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στην ενεργειακή αγορά της Βρετανίας. Είχε, μάλιστα, δριμύτατα
εναντιωθεί στην απόφαση της ΕΕ να απελευθερώσει την εισαγωγή φθηνού επιδοτούμενου ατσαλιού από την
Κίνα, απόφαση που ελήφθη μετά από πίεση των Κάμερον και Όσμπορν και οδήγησε στην χρεοκοπία της
βιομηχανίας Τata Steel στην Βρετανία που απασχολεί 30.000 εργαζομένους.
Deutsche Welle
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