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ΕΛΣΤΑΤ: Καλή εικόνα της ελληνικής οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο & Ανάπτυξη 1,9% y0y
Με ταχύτερους ρυθμούς συνεχίστηκε η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το διάστημα Απριλίου- Ιουνίου
ύστερα από ένα μάλλον απογοητευτικό πρώτο τρίμηνο. Στην επιτάχυνση συνέβαλε η μεγάλη αύξηση της
δημόσιας κατανάλωσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο αναπτύχθηκε
0,8% σε σχέση με το πρώτο και 1,9% σε ετήσια βάση (σε σχέση με το αντίστοιχο του 2018). Το πρώτο τρίμηνο
είχε παρουσιάσει ανάπτυξη μόλις 0,2% και 1,1% αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα στοιχεία, που διαμόρφωσαν το ΑΕΠ.
Μεταβολή σε τριμηνιαία βάση
- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,7% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2019.
Η δημόσια δαπάνη έκανε άλμα 4,3%, ενώ αντισταθμίζοντας την οριακή πτώση (0,4%) στην κατανάλωση του
ιδιωτικού τομέα.
-Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 2,4%.
- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ενισχύθηκαν 3,3%. Συγκεκριμένα οι εξαγωγές αγαθών ήταν αυξημένες
κατά 4,2% και των υπηρεσιών κατά 2,8%.
-Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 0,8%. Οι εισαγωγές αγαθών κατέγραψαν πτώση 0,9%, ενώ
των υπηρεσιών αυξήθηκαν 1,2%.
Μεταβολή σε ετήσια βάση
- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 1,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Η
δημόσια κατανάλωση ενισχύθηκε 5,3%, ενώ η ιδιωτικη μειώθηκε ελαφρά, κατά 0,7%.
-Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 5,8%.
- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 5,4%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,0% ενώ οι
εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,9%.
- Oι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,7%. Οι εισαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν 3,9% και των
υπηρεσιών κατά 2,8%.
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Λαγκάρντ: Να επανεξεταστούν οι «υπερβολικοί» στόχοι για τα ελληνικά πλεονάσματα
Την άποψη ότι οι στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% στους οποίους εχει δεσμευτεί η Ελλάδα πρέπει «να
επανεξεταστούν με μεγάλη προσοχή» εξέφρασε η μέλλουσα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
Κριστίν Λαγκάρντ, κατά τη διάρκεια ακρόασής της ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών
υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Ερωτηθείσα σχετικά με την πάγια θέση του ΔΝΤ για τα
ελληνικά πλεονάσματα και το κατά πόσο θα την υπερασπιστεί από τη θέση της προέδρου της ΕΚΤ, η Κρ.
Λαγκάρντ ανέφερε:
«Η άποψη του ΔΝΤ και η δική μου, μιλώντας ακόμα ως ΔΝΤ, είναι ότι ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος
3,5% της Ελλάδας είναι υπερβολικός και ασκεί υπερβολική πίεση στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
στην οποία στοχεύαμε. Το ΔΝΤ συνεχίζει να έχει την ίδια άποψη και καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση
ανάκαμψης είναι κάτι που θα πρέπει να επανεξετάσουμε με μεγάλη προσοχή». Εξάλλου, η Κρ. Λαγκάρντ
χαιρέτισε την πρόσφατη αναθεώρηση του ρόλου της ΕΚΤ στα προγράμματα σταθερότητας σημειώνοντας ότι
πλέον η ΕΚΤ περιορίζει τον έλεγχό της στους τομείς που έχει αρμοδιότητα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Reuters : Η ΕΚΤ ετοιμάζεται για μείωση επιτοκίων
Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συγκλίνουν προς ένα πακέτο νομισματικής τόνωσης
που θα περιλαμβάνει μείωση επιτοκίων, ηχηρή δέσμευση ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν χαμηλά για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αποζημίωση των τραπεζών για τις επιπτώσεις των αρνητικών επιτοκίων,
ανέφεραν πέντε πηγές στο Reuters.
Αρκετοί αξιωματούχοι τάσσονται επίσης υπέρ της επανέναρξης των αγορών στοιχείων ενεργητικού, ένα ισχυρό
όπλο, αλλά η διαφωνία ορισμένων βόρειων χωρών περιπλέκει το ζήτημα, πρόσθεσαν οι πηγές.
Συνέχεια…
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Εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.
Οι πηγές τόνισαν πως ακόμα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις και οι συζητήσεις συνεχίζονται.
Αντικείμενο των συζητήσεων αυτών αποτελεί και το πόσο μεγάλη θα είναι η μείωση του επιτοκίου.
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Enria: Οι τράπεζες της ευρωζώνης πρέπει να μειώσουν τα NPLs, να προετοιμαστούν για
άτακτο Brexit
Η μείωση των επισφαλών δανείων των τραπεζών της ευρωζώνης και η επίσπευση των σχεδίων για ένα άτακτο
Brexit είναι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων για τις εποπτικές αρχές, τόνισε ο επικεφαλής των εν λόγω
αρχών της ΕΚΤ, Andrea Enria.
"Ειδικότερα, θα ακολουθήσουμε τις εκτιμήσεις μας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς και τις
συστάσεις μας που προκύπτουν από την στοχευμένη αναθεώρηση των εσωτερικών μοντέλων. Και θα
διεξάγουμε επιτόπιες αποστολές με επίκεντρο το ρίσκο διαπραγμάτευσης και τις αποτιμήσεις των asset",
ανέφερε ο Enria μιλώντας στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
"Οι τράπεζες θα πρέπει τώρα να επιταχύνουν τα σχέδιά τους για το Brexit έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένες
στην περίπτωση ενός άτακτου Brexit στο τέλος του Οκτωβρίου", τόνισε.
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Η στερλίνα  ενισχύεται μετά τη νίκη των βουλευτών που δεν θέλουν ένα Brexit χωρίς
συμφωνία
H στερλίνα ανέκαμψε σήμερα, μετά την απόκτηση από τους Βρετανούς βουλευτές του ελέγχου του
προγραμματισμού της Βουλής, στην προσπάθειά τους να μπλοκάρουν ένα Brexit χωρίς συμφωνία.
Μετά την υποχώρηση της ισοτιμίας της χθες κάτω από τα 1,20 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο τριετίας, η
στερλίνα σημείωνε άνοδο 0,7% στα 1,2170 δολάρια σήμερα στις 12.50 (ώρα Ελλάδας).
Τα κέρδη αυτά είναι πιθανόν να ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες διακυμάνσεις στην ισοτιμία του βρετανικού
νομίσματος, καθώς η μάχη για το Brexit εισέρχεται σε νέα κρίσιμη φάση.
Οι βουλευτές, που νίκησαν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον αργά χθες, αναμένεται να
καταθέσουν νομοσχέδιο στη Βουλή σήμερα, επιδιώκοντας να σταματήσουν μία έξοδο της Βρετανίας από την
ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου χωρίς μεταβατικές ρυθμίσεις. Αυτό οδήγησε τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει ότι θα
κινηθεί για να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Αναμένεται ότι η πρόταση για πρόωρες γενικές εκλογές θα
υποβληθεί σήμερα.
Η περιορισμένη ενίσχυση της στερλίνας αντανακλά την προσεκτική υποδοχή από τους επενδυτές, δεδομένου
ότι η πορεία του Brexit εξακολουθεί να μην έχει ξεκαθαρίσει, με τα πιθανά ενδεχόμενα να κυμαίνονται από μία
ταραχώδη έξοδο χωρίς συμφωνία έως την εγκατάλειψη του όλου εγχειρήματος.
Οι εκλογές θα αύξαναν την αβεβαιότητα και θα άνοιγαν μία νέα σειρά σεναρίων, ένα από τα οποία θα μπορούσε
να είναι η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον ηγέτη της Αντιπολίτευσης, Τζέρεμι Κόρμπιν, το οποίο,
σύμφωνα με αναλυτές, μπορεί να πλήξει τη βρετανική λίρα.
Οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν ότι η σημερινή ενίσχυση της στερλίνας θα είναι προσωρινή,
αναμένοντας και άλλα εμπόδια για το βρετανικό νόμισμα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Χ.Α.: Στόχος η παραμονή υψηλότερα των 840 – 850 & παράλληλα η
επιστροφή υψηλότερα των 860 μονάδων….

5
12
November

19

26

3
10 17
December

27

7
2019

14

21

28

4
11
February

18

Relative Strength Index (52.8051)

80
70
60
50
40
30

GD_GENIKOS DEIKTHS (857.960, 857.960, 850.930, 853.890, -6.62000)

920
910
900
890
880
870
860
850
840
830
820
810
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680
670
660
650
640
630
620
610
600
590
580
570

25

4
12 18
March

26 1 8
April

15 23

6
May

13

20

27

3
10
June

18 24

1
8
July

15

22

29

5
12 19
August

26

V

2
9
16
September

