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ΕΕ: Γερμανικό «όχι» στην πρόταση του ESM για Ταμείο Σταθερότητας 250
δισ. ευρώ
Η Γερμανία απέρριψε την πρόταση οικονομολόγων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) για τη
δημιουργία ενός νέου ταμείου βοήθειας ύψους 250 δισεκατομμυρίων ευρώ (262,83 δισεκατομμύρια δολάρια) για
τα κράτη της ευρωζώνης, ανέφερε η εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη ανώτερο στέλεχος του υπουργείου
Οικονομικών.
«Ο ESM είναι το πυροσβεστικό σώμα της ευρωζώνης. Εάν η πυροσβεστική δεν χρειάζεται να καλείται
καθημερινά, αυτό είναι καλά νέα», φέρεται να είπε ο Φλόριαν Τόνκαρ, υφυπουργός κοινοβουλευτικής στο
υπουργείο Οικονομικών.
Η πρόταση παρουσιάζεται σε μελέτη των στελεχών του ESM, Florian Misch και Martin Rey, με τίτλο: «Το
επιχείρημα για ένα Ταμείο Σταθερότητας της Ευρωζώνης που θα βασίζεται στη χορήγηση δανείων», ενώ και ο
διευθύνων σύμβουλος του ESM είχε ταχθεί τα τελευταία χρόνια υπέρ της δημιουργίας ενός τέτοιου Ταμείου.
Σύμφωνα με την πρόταση, η χορήγηση δανείων μπορεί να φθάνει έως το 4% του ΑΕΠ των χωρών, οι οποίες
αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω εξωτερικού σοκ, όπως για παράδειγμα του πολέμου στην Ουκρανία. Για να
είναι επιλέξιμη μία χώρα δεν θα πρέπει να υπάγεται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ή υπερβολικών
ανισορροπιών.
Η διάρκεια των δανείων θα είναι έως 10 έτη και το κόστος τους θα καθορίζεται από το επιτόκιο για τα 10ετή
ομόλογα που εκδίδει ο ESM συν ένα μικρό περιθώριο 0,1%.
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UBS: Οι επενδυτές ανησυχούν για τον πόλεμο, αλλά παραμένουνε
σταθεροί στα χαρτοφυλάκια τους..
Οι επενδυτές υψηλής καθαρής θέσης εξακολουθούν να ενδιαφέρονται σοβαρά για τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία στην παγκόσμια οικονομία και την αύξηση του
πληθωρισμού, σύμφωνα με τη νέα τριμηνιαία έρευνα για το Επενδυτικό Κλίμα [Investor Sentiment] από την UBS.
Ειδκότερα, στην έρευνα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 2.500 επενδυτές και 1.000 επιχειρηματίες σε 14 αγορές παγκοσμίως, διαπιστώθηκε ότι το 92% των επενδυτών
αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί εξαιτίας του πολέμου, ενώ οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι ο πληθωρισμός θα διαρκέσει για διάστημα άνω
των 12 μηνών.
Σύμφωνα με τους μισούς συμμετέχοντες επενδυτές, η αστάθεια της αγοράς είναι υψηλότερη από ό,τι συνήθως. Η πλειοψηφία προβλέπει αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο από
τον πόλεμο, ενώ το 66% αναμένει υψηλότερες τιμές ενέργειας, το 64% περιμένει μεγαλύτερη παγκόσμια αστάθεια και το 60% θεωρεί ότι θα υπάρξει αύξηση
κυβερνοεπιθέσεων. Ωστόσο, παρόλο που οι επενδυτές δεν προσαρμόζουν ακόμη τα χαρτοφυλάκια τους, είναι διατεθειμένοι να το πράξουν, σε περίπτωση που προκύψει
περαιτέρω πτώση της αγοράς. Πολλοί εξ αυτών είναι πλέον πιθανότερο να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αγοράσουν τίτλους εταιρειών χρυσού, εγχώριους τίτλους και τίτλους
πετρελαίου, ενώ οι επενδύσεις σε τεχνολογία και ενέργεια παραμένουν οι πιο ελκυστικοί κλάδοι στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς.
«Δίχως άλλο, οι επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο ανησυχούν ιδιαίτερα για τις προσωπικές και οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρει μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές
κρίσεις εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο Iqbal Khan, Πρόεδρος της UBS Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και Συμπρόεδρος της UBS Global Wealth Management. «Οι
μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία είναι δύσκολο να εκτιμηθούν, αλλά οι περισσότεροι επενδυτές εξακολουθούν να είναι αισιόδοξοι για τις
προοπτικές της χρηματιστηριακής αγοράς και διακατέχονται από εμπιστοσύνη, διατηρώντας ένα καλώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο».
Πηγές ανησυχίας
Οι πηγές ανησυχίας για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αυξήθηκαν αυτό το τρίμηνο με τη γεωπολιτική αστάθεια που προστίθεται στο αυξανόμενο κόστος των υλικών, τις
φορολογικές αυξήσεις, τους ενισχυμένους κανονισμούς και τα ζητήματα της αλυσίδας εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, η εμπιστοσύνη στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους για
τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες. Μέσω της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων μετριάζουν τα σχέδια πρόσληψης και
επενδύσεων και εστιάζουν στην αύξηση των παροχών των εργαζομένων τους, των δαπανών ΤΠ (IT) και την επανακατάρτιση/αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου
δυναμικού.
«Ο αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία και ο αυξανόμενος πληθωρισμός ανάγκασαν τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να προσαρμοστούν εκ νέου σε μια άνευ προηγουμένου
και απρόβλεπτη κατάσταση, σε συνέχεια της διαχείρισης του αντίκτυπου της πανδημίας στις επιχειρήσεις τους», δήλωσε ο Tom Naratil, Πρόεδρος της UBS Αμερικής και
Συμπρόεδρος της UBS Global Wealth Management. «Εν μέσω μιας πιο ‘σφιχτής’ αγοράς εργασίας, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων συνεργάζονται πλέον με τους οικονομικούς
συμβούλους τους αναφορικά με τις παροχές ευεξίας προς το προσωπικό, όπως π.χ, με το τμήμα Workplace Wealth Solutions της UBS, για να προσδώσουν μεγαλύτερη
προστιθέμενη αξία στους εργαζόμενους τους».
Συμπεράσματα ανά περιοχή
ΗΠΑ
Στις ΗΠΑ, η βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία των επενδυτών για την αμερικανική οικονομία και το χρηματιστήριο αυξήθηκαν από το τελευταίο τρίμηνο, καθώς και τα δύο
σημείωσαν αύξηση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλ. φθάνουν το 58%. Ωστόσο, ο σχεδιασμός για περαιτέρω επενδύσεις κατά τους επόμενους έξι μήνες μειώνεται ελαφρώς
κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 33%. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι -συνδυαστικά με τις πολιτικές – αποτελεί πλέον τον κορυφαίο προβληματισμό, ακολουθούμενος
από τον πληθωρισμό, με έξι από τους δέκα επενδυτές να ενδιαφέρονται για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον αντίκτυπό του στα χαρτοφυλάκιά τους.
Λατινική Αμερική
Στη Λατινική Αμερική, η βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία αυξήθηκε μόνο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, δηλ. στο επίπεδο του 60%, ενώ το 61% των επενδυτών της Λατινικής
Αμερικής είναι αισιόδοξο όσον αφορά τις προοπτικές για τους μετοχικούς τίτλους στην περιοχή τους. Πάνω από το ήμισυ των ερωτηθέντων σχεδιάζει να επενδύσει
περισσότερο τους επόμενους έξι μήνες (56%).
Ευρώπη (εκτός Ελβετίας)
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, πάνω από τα δύο τρίτα των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα παραμένουν αισιόδοξοι όσον αφορά την οικονομία τους βραχυπρόθεσμα.
Ωστόσο, η αισιοδοξία σχετικά με τις προοπτικές τους για τους μετοχικούς τίτλους στην περιοχή τους μειώθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλ. στο επίπεδο του 63%. Σχεδόν
οι μισοί Ευρωπαίοι επενδυτές σκοπεύουν να επενδύσουν περισσότερο τους επόμενους έξι μήνες (46%), σε ποσοστό μειωμένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την
προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα.
Ελβετία
Στην Ελβετία, η αισιοδοξία όσον αφορά την ελβετική οικονομία βραχυπρόθεσμα επανήλθε στα επίπεδα του 2020, ενώ μόνο το 33% των επενδυτών ήταν αισιόδοξο αυτό το
τρίμηνο σε σύγκριση με το 68% το τελευταίο τρίμηνο. Η μείωση της αισιοδοξίας αντικατοπτρίζεται επίσης στις απόψεις τους σχετικά με τους εγχώριους μετοχικούς τίτλους –
το 41% είναι αισιόδοξο σε σύγκριση με το 68% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώθηκε επίσης μείωση των σχεδίων επένδυσης τους επόμενους έξι μήνες, ενώ μόλις το 24%
σχεδιάζει να προβεί σε επενδύσεις, ποσοστό χαμηλότερο κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Ασία και Χώρες Ειρηνικού
Στην Ασία, οι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι όσον αφορά τις εξαμηνιαίες προοπτικές για τους μετοχικούς τίτλους στην περιοχή τους, καθώς και την οικονομία γενικότερα.
Σημειώθηκε μικρή πτώση (δύο ποσοστιαίες μονάδες) σε εκείνους που σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερο τους επόμενους έξι μήνες. Η COVID-19 εξακολουθεί να αποτελεί
ανησυχία για πολλούς στην Κίνα (45%), αλλά μειώθηκε στην περιφέρεια της Ασίας-Ειρηνικού (47% το τρίμηνο αυτό / 51% το προηγούμενο τρίμηνο).
Σχετικά με την έρευνα της UBS με θέμα το Επενδυτικό Κλίμα (Investor Sentiment)
Στην έρευνα της UBS συμμετείχαν 2.644 επενδυτές και 1.084 ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που κατέχουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ σε επενδύσιμα στοιχεία
ενεργητικού (για επενδυτές) ή έχουν ετήσια έσοδα τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο εκτός των ίδιων (για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων),
το διάστημα 30 Μαρτίου-22 Απριλίου 2022. Το παγκόσμιο δείγμα ήταν κατανεμημένο σε 14 αγορές: Αργεντινή, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, ΗΑΕ, Ηνωμένο
Βασίλειο, ΗΠΑ, Ηπειρωτική Κίνα, Ιαπωνία, Ιταλία, Μεξικό, Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ. Για τα αποτελέσματα του Φεβρουαρίου, στην έρευνα της UBS συμμετείχαν 4.200
επενδυτές και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, το διάστημα 4-24 Ιανουαρίου 2022. Το παγκόσμιο δείγμα ήταν κατανεμημένο σε 15 αγορές: Αργεντινή, Βραζιλία,
Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, ΗΑΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ηπειρωτική Κίνα, Ιαπωνία, Ιταλία, Μεξικό, Ρωσία, Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ.
Πηγή: UBS
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Morgan Stanley: Yψηλές τιμές ρεύματος για τουλάχιστον πέντε χρόνια
Υψηλές τιμές ρεύματος τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία και ενδεχομένως έως το 2030 προβλέπουν οι αναλυτές της Morgan Stanley (την έκθεση παρουσιάζει το Money
Review), αφότου οι τιμές χονδρικής στην Ευρώπη έχουν σημειώσει αύξηση από 150% έως 300% τους τελευταίους 12 μήνες, αυξάνοντας τους λογαριασμούς των καταναλωτών
πάνω από 60% μέχρι στιγμής (χωρίς να συνυπολογίζονται τα κρατικά μέτρα στήριξης).

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές του επενδυτικού οίκου, οι αυξημένες τιμές του ρεύματος ευθύνονται για το ένα τρίτο της πρόβλεψής τους για τον πληθωρισμό του 2022, ενώ οι
επίμονα υψηλές τιμές θα μπορούσαν να φέρουν τον πληθωρισμό ακόμα υψηλότερα, επιβαρύνοντας τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.
«Πιστεύουμε ότι όλοι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις αγορές ρεύματος –πιο σφικτή σχέση προσφοράς/ζήτησης, επίμονα υψηλές τιμές φυσικού αερίου, δομικά
υψηλότερες τιμές των εκπομπών ρύπων και η ενεργειακή πολιτική- συνάδουν με προοπτικές για ισχυρότερες τιμές για μεγαλύτερο διάστημα», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι
αναλυτές της Morgan Stanley.

«Επομένως, βλέπουμε επίμονα υψηλότερες τιμές ρεύματος τουλάχιστον στο πρώτο μισό της δεκαετίας και πιθανώς και μετά από αυτό», προσθέτουν.
Το βασικό σενάριο του οίκου προβλέπει διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη στο 62% έως το 2030 (οριακά κάτω από τον στόχο
του 65%), μέσω της προσθήκης 470GW στην εγκατεστημένη ισχύ των ΑΠΕ.
Η Morgan Stanley εξακολουθεί να περιμένει τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα έως το 2030, με το ποσοστό του στην παραγωγή ρεύματος να πέφτει
από το 16% που ήταν το 2021 στο 5% έως το 2030, αλλά παραμένοντας έως το 2025 σημαντικά υψηλότερα από ό,τι προέβλεπε προηγουμένως.
Αντίστοιχα, το φυσικό αέριο αναμένεται να παραμείνει στο ενεργειακό μείγμα έως το 2030, αν και σε μικρότερο βαθμό τα επόμενα χρόνια, λόγω του
υψηλότερου κόστους από ό,τι προβλεπόταν προηγουμένως αλλά και της προσπάθειας της Ε.Ε. να μειώσει την εξάρτησή της από τις ρωσικές ενεργειακές
εισαγωγές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι μετοχές των ευρωπαϊκών εταιρειών κοινής ωφέλειας θα συνεχίσουν να υπερ-αποδίδουν έναντι της
αγοράς, με τις υπερ-αποδόσεις αυτές να ενισχύονται όσο κυλά η χρονιά.
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Ο άγνωστος κόσμος της αύξησης επιτοκίων: Τι μας μαθαίνει το 1994
Οι επενδυτές και οι traders που είναι κάτω των 43 ετών δεν είχαν ζήσει ποτέ στην καριέρα τους μία αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης από τη
Federal Reserve, παρατηρούσε χθες ο στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, Jim Reid (όπως δημοσιεύει το Money Review). Αυτό άλλαξε χθες το
βράδυ, όταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Jerome Powell ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αύξηση των επιτοκίων του δολαρίου από το
2000 και σηματοδότησε ότι θα συνεχίσει να αυξάνει το κόστος χρήματος με αυτό τον ρυθμό στις επόμενες συνεδριάσεις της Fed. Είναι η πιο επιθετική
νομισματική πολιτική κατά του πληθωρισμού εδώ και δεκαετίες.
Και σίγουρα, είναι ένα άγνωστο κεφάλαιο για πολλούς από όσους εμπλέκονται στις αγορές σήμερα.
Αναζητώντας έστω τα μαθήματα του παρελθόντος, ο αναλυτής της Capital Economics Thomas Mathews θεωρεί ότι η περίοδος του 1994-1995 είναι
συγκρίσιμη: Τότε, η Fed αύξησε τα επιτόκια κατά 300 μονάδες βάσης σε μία περίοδο 12 μηνών, συμπεριλαμβανομένων τριών αυξήσεων κατά 50 μονάδες
βάσης και μίας κατά 75 μονάδες βάσης (κάτι παρόμοιο περιμένει σήμερα η αγορά, αν και χθες το βράδυ, ο Powell διέψευσε τις προβλέψεις για αυξήσεις
75 μονάδων βάσης).
Τι μας λέει, λοιπόν, το 1994 για το σήμερα; Η πρώτη παρατήρηση της Capital Economics είναι ότι η Fed κατάφερε να αποφύγει τότε μία ύφεση, κάτι
που είναι σπάνιο σε περιόδους τόσο επιθετικής αύξησης των επιτοκίων. Η κεντρική πρόβλεψη του οίκου είναι ότι και αυτή τη φορά, η ανάπτυξη της
αμερικανικής οικονομίας θα είναι μέτρια τα επόμενα 1-2 χρόνια, όμως μία ύφεση θα αποφευχθεί και πάλι.

Παρόλα αυτά, το 1994-1995 ήταν μία δύσκολη περίοδος για τις αγορές, με την Capital Economics να πιστεύει ότι οι επενδυτές θα δυσκολευτούν ακόμα
περισσότερο αυτή τη φορά. Παρότι η οικονομία αναπτυσσόταν, ο S&P 500 υποχώρησε σχεδόν 10% τους μήνες μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων,
το 1994. Και παρότι τελικά ανέκτησε αυτό το χαμένο έδαφος, δεν έδωσε κέρδη στο σύνολο εκείνου του κύκλου αύξησης των επιτοκίων.
Σήμερα, η Capital Economics θεωρεί ότι το περιβάλλον είναι χειρότερο: Οι αποτιμήσεις είναι πολύ υψηλότερες από ότι ήταν τότε και άρα οι πιέσεις στις
μετοχές ίσως είναι εντονότερες.
Η αύξηση στα εταιρικά κέρδη στήριξε τις αγορές τότε, κάτι που σήμερα φαντάζει απίθανο, με φόντο την επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών.
Βέβαια, σε αντίθεση με τον κύκλο σύσφιγξης του 1994-1995 που εξέπληξε τους επενδυτές, αυτή τη φορά, οι αυξήσεις επιτοκίων είναι αναμενόμενες από
όλους και σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον έχουν προεξοφληθεί από τις αγορές.
Όμως, όπως φάνηκε και το 1994-1995, οι πιέσεις στις μετοχές πιθανότατα δεν θα σταματήσουν έως ότου σταματήσουν να αυξάνονται οι αποδόσεις των
ομολόγων και αυτό μάλλον θα γίνει όταν τελειώσουν οι αυξήσεις των επιτοκίων, καταλήγει η Capital Economics.
Σε αυτή τη βάση, η πτώση των αγορών δεν έχει τελειώσει, πιστεύει ο οίκος και προβλέπει ότι ο S&P 500 θα πέσει από το χθεσινό κλείσιμο των 4.300
μονάδων έως το χαμηλό των 3.750 μονάδων έως τα μέσα του 2023 και θα γυρίσει σελίδα όταν ο κύκλος αύξησης των επιτοκίων πλησιάζει στο τέλος του.
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Πόσο στοιχίζει στις ευρωπαϊκές τράπεζες η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες μετρούν το κόστος από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία καθώς
προετοιμάζονται για ένα κύμα κόκκινων δανείων, που πολλοί φοβούνται ότι θα μπορούσε να διαχυθεί στην
ευρύτερη οικονομία.
Η ιταλική UniCredit είναι εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη έκθεση στη Ρωσία. Συνολικά ο λογαριασμός για τις
ευρωπαϊκές τράπεζες, με βάση το ρευστό που βάζουν στην άκρη για την κάλυψη επισφαλειών, τις ζημιές από
χρηματοοικονομικές πράξεις, τις απομειώσεις ενεργητικού και το κόστος της εξόδου από τη ρωσική αγορά,
ανέρχεται ήδη στα 7 δισ. δολάρια και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg δεν αποκλείεται να αυξηθεί
περαιτέρω.
Ο οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου ήδη μεταφράζεται σε ράλι στις τιμές εμπορευμάτων, νέα προβλήματα
στην εφοδιαστική αλυσίδα και πάσης φύσεως σοκ στις αγορές. Έχοντας επί χρόνια επωφεληθεί από την ταχεία
ανάπτυξης της ρωσικής αγοράς, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αναρωτιούνται πλέον αν αξίζει τον κόπο να συνεχίζουν
τη δραστηριότητά τους σε μία οικονομία, που βαρύνεται με τόσες πολλές και σκληρές διεθνείς κυρώσεις. Την
ίδια ώρα εμφανίζονται διχασμένες ως προς το πόσο ευρύ θα είναι το πλήγμα στην οικονομία, με κάποιες να
φοβούνται πολύ περισσότερο για δραματική αύξηση των επισφαλειών.
Οι διαβουλεύσεις σε διοικητικό επίπεδο, όπως και με εκπροσώπους των ρυθμιστικών αρχών, είναι συνεχείς
σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Bloomberg. Αξιωματούχος ρυθμιστικής αρχής που μίλησε υπό καθεστώς
ανωνυμίας στο ειδησεογραφικό δίκτυο τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες με έκθεση στη Ρωσία θα χρειαστεί
πιθανότατα να βάλουν περισσότερα κεφάλαια στην άκρη τα επόμενα τρίμηνα.
Η UniCredit ανακοίνωσε ότι είναι σε θέση να απορροφήσει τους όποιους κραδασμούς χάρη στην ισχυρή
κεφαλαιακή βάση της και την υψηλή ποιότητα των κεφαλαίων. Έχει δεχθεί ήδη πλήγμα 1,85 δισ. ευρώ, καθώς
εξετάζει το εάν θα εξέλθει τελικά πλήρως από τη Ρωσία. Η γερμανική Deutsche Bank και η γαλλική Societe
Generale δέχονται επίσης πιέσεις, τις οποίες όμως θεωρούν διαχειρίσιμες. Η τελευταία τον περασμένο μήνα
συμφώνησε να πουλήσει τη ρωσική θυγατρική της Rosbank σε επενδυτική εταιρεία του Βλαντίμιρ Ποτάνιν,
του πλουσιότερου ανθρώπου της Ρωσίας, έναντι 3 δισ. ευρώ. Η απόφαση αυτή θα επηρεάσει τα αποτελέσματα
του δεύτερου τριμήνου.
Πηγή: Bloomberg
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