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X.A.: Μείωση τζίρου και κεφαλαιοποίησης το 2018 …Όλα τα στατιστικά
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Δεκεμβρίου συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ- μειώθηκε στο 63,3% από 63,8% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος
Νοεμβρίου 2018, ενώ χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 64,6% έναντι 65,1%.
Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,7% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο
Χ.Α. από 36,10% τον προηγούμενο μήνα.
Τον Δεκέμβριο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των 15,91 εκατ., ενώ οι
Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 15,88 εκατ.
Ειδικότερα:
Τον Δεκέμβριο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:
Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €35,21 δισ., μειωμένη κατά 3,4%
από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, σημειώνεται το ίδιο
ποσοστό μείωσης.
Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Δεκεμβρίου, ήταν
λιγότερες από τις εκροές.
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 64,6%
έναντι 65,1% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,8%. Ωστόσο,
συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (717,55 εκατ. ευρώ ή 2,0%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της
Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,3% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του
0,9% συγκριτικά με το ποσοστό 63,8% του προηγούμενου μήνα.
Συνολική αξία συναλλαγών €0,76 δις (μειωμένη κατά 43,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη
κατά 43,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών
ανήλθε στα 443.250.352 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 58,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα
(1.060.903.712 τεμάχια) και μείωση 66,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017 (1.316.337.604 τεμάχια).
Οι ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο 2018 πραγματοποίησαν το 57,5% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
Συνολικός Αριθμός Μερίδων 1.482.307 (95,3% κατέχουν Έλληνες επενδυτές, 4,6% κατέχουν ξένοι επενδυτές).
12,55 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών σε όλες τις Αγορές. Αναλυτικότερα:
12,28 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών σε μετοχές της Αγοράς ΑΤΗΕΧ.
0,11 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών σε μετοχές της Αγοράς ΧΝΕΤ.
0,26 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών σε ομόλογα της Αγοράς ΑΤΗΕΧ.
1,90 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών σε παράγωγα της Αγοράς ΑΤΗΕΧ.
427 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 618 τον προηγούμενο μήνα).
Απώλειες της τάξης του 2,7% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του
προηγούμενου μήνα.
Συνοπτικά τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς για το 2018 ήταν τα εξής:
Συνέχεια…
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Μείωση της Συνολικής Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς κατά 19,1% σε σχέση με το 2017. (€35,21 δισ. στις 31/12/2018 έναντι €43,54 δισ. στις 29/12/2017).
Ωστόσο χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς (€717,55 εκατ. ή 2,0% στις 31/12/2018 & €1.879,39 εκατ. ή 4,3%
στις 29/12/2017), η μείωση της συνολικής κεφαλαιοποίησης ανέρχεται σε 17,2%. (€34,50 δισ. στις 31/12/2018 έναντι €41,66 δισ. στις 29/12/2017).
Εισροή κεφαλαίων ύψους €252,52 εκ. από τους ξένους επενδυτές για το έτος 2018 έναντι €286,03 εκ. το 2017, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 11,7%.
Μείωση της τάξεως του 0,5% της συμμετοχής των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς. Το ποσοστό συμμετοχής
διαμορφώθηκε στο 63,3% στις 31/12/2018 από 63,5% στις 29/12/2017 - συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ. Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ, το
ποσοστό συμμετοχής των ξένων επενδυτών διαμορφώθηκε στο 64,6% στις 31/12/2018 από 66,4% στις 29/12/2017 σημειώνοντας μείωση της τάξεως του
2,8%.
Συνολική Αξία Συναλλαγών €13,86 δισ. έναντι €14,76 δισ. το 2017, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 6,1%.
Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών στα €55,67 εκ. έναντι €58,81 εκ. το 2017, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 5,3%.
Μείωση της τάξεως του 49,1% του συνολικού αριθμού των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών το 2018
(9.293.949.242 τεμάχια) συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό που μεταβιβάστηκαν το 2017 (18.244.883.119 τεμάχια).
Μέσος Ημερήσιος Αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών το 2018 στα 37.325.097 τεμάχια έναντι
72.688.777 τεμαχίων το 2017, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 48,6%.
Μεγάλο ενδιαφέρον σημειώθηκε στα Εταιρικά Ομόλογα της Οργανωμένης & Εναλλακτικής Αγοράς. Η συναλλακτική δραστηριότητα, συγκριτικά με το
2017, παρουσίασε σημαντική αύξηση 18,3%, με συνολική αξία διακανονισμένων συναλλαγών €163,70 εκ. έναντι €138,41 εκ. Ο συνολικός αριθμός
εταιρικών ομολόγων που μεταβιβάστηκαν ήταν 27.125.59, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 81,7% συγκριτικά με τα 14.929.668 εταιρικά ομόλογα που
μεταβιβάστηκαν το 2017. Αντίστοιχα η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών ανήλθε στα €657.424,00 έναντι €551.425,81 σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του
19,2% και ο Μέσος Αριθμός Εταιρικών Ομολόγων που μεταβιβάστηκαν ανήλθε στα 108.938 τεμάχια έναντι 59.481 το 2017, σημειώνοντας αύξηση της
τάξεως του 83,2%.
Μείωση στην τιμή του Γενικού Δείκτη κατά 23,6% από το τέλος του προηγούμενου έτους.
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Οι βασικές προκλήσεις για το τραπεζικό σύστημα το 2019
Η περαιτέρω μείωση των «κόκκινων» δανείων, η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι οι
τρεις βασικές προκλήσεις των ελληνικών τραπεζών για το νέο έτος που ξεκίνησε.
Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ επιτελικό στέλεχος συστημικής τράπεζες και οι τρεις αυτές προκλήσεις έχουν ήδη «πάρει τον δρόμο τους»
με τα πρώτα θετικά αποτελέσματα να είναι ορατά, επισημαίνοντας πάντως ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός
και χαλάρωση των προσπαθειών.
Αναφορικά με τον στόχο της περαιτέρω μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων όπως έχουν αναφέρει κατ' επανάληψη τραπεζικά
στελέχη σε δημόσιες τοποθετήσεις τους οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται στη μέση του δρόμου μιας τεράστιας προσπάθειας μείωσης των
κόκκινων δανείων, από 85 δισ. ευρώ που είναι σήμερα στα 33 δισ. ευρώ το 2021, γεγονός που θα οδηγήσει τον δείκτη των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από το 45% στο 20%. Η μείωση αυτή κατά 55 δισ. ευρώ των κόκκινων δανείων θα επιτευχθεί κατά 50%
από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων, κατά 25% - 30% από πλειστηριασμούς/ρευστοποιήσεις ακινήτων και κατά 20% από ρυθμίσεις
δανείων. Τα τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν με έμφαση ότι ήδη η προσπάθεια έχει επιφέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα αν λάβει
κανείς υπόψη του το γεγονός ότι τον Μάρτιο του 2016 τα κόκκινα είχαν ανέλθει σε 107 δισ. ευρώ.
Στη διάρκεια του 2019 αναμένεται να οριστικοποιηθούν και πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από πλευράς πολιτείας και ΤτΕ για
περαιτέρω μείωση τω κόκκινων δανείων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Χρηματοδότηση κάθε βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου
Παράλληλα οι τράπεζες επικεντρώνονται με όλες τους τις δυνάμεις στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, νοικοκυριών και
επιχειρήσεων. Όπως επισημαίνουν με κάθε ευκαιρία διοικητικά στελέχη τραπεζών δεν θα υπάρχει ούτε ένα βιώσιμο και σοβαρό
επιχειρηματικό σχέδιο που δεν θα χρηματοδοτηθεί από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Όπως επισημαίνουν το πρόβλημα πηγάζει από
την χαμηλή ζήτηση που υπάρχει για χρηματοδότηση από πλευράς νοικοκυριών και επιχειρήσεων και όχι από πλευράς τραπεζών που
διαθέτουν την ρευστότητα που απαιτείται.
Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις το 2019 θα είναι η πρώτη χρονιά θετικής πιστωτικής επέκτασης μετά από χρόνια αρνητικής
επέκτασης γεγονός που θα σηματοδοτήσει την αλλαγή σελίδας στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και την επιστροφή στην κανονικότητα.
Επενδύσεις ενός δισ. ευρώ στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Συνέχεια…

II

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

Ημερήσια Νέα

--

Η τρίτη μεγάλη πρόκληση είναι η διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκονται οι ελληνικές
τράπεζες, καθώς οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά το τραπεζικό σύστημα, τόσο σε ό,τι αφορά την παροχή
υπηρεσιών προς τους πελάτες των τραπεζών όσο και σε σχέση με την εισαγωγή νέων επιχειρηματικών μοντέλων
τα οποία θα συμπληρώσουν την παραδοσιακή τραπεζική. Σε πρόσφατο συνέδριο που διοργάνωσε η ΕΕΤ σε
συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και με επιμέλεια του Εκόνομιστ ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
(ΕΕΤ), Νικόλαος Καραμούζης εκτίμησε ότι οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, προετοιμαζόμενες για το
μέλλον, θα χρειαστεί να δαπανήσουν κοντά στα 900 εκατ. με 1 δισ. ευρώ στην τεχνολογική αναβάθμιση του
συνόλου των υποδομών τους στην επόμενη τριετία. Ο τραπεζικός κλάδος, αλλά και ο ευρύτερος
χρηματοπιστωτικός τομέας σε διεθνές επίπεδο, είπε, βρίσκονται στο επίκεντρο του τεχνολογικού κυκλώνα,
αντιμέτωποι με ψηφιακές και τεχνολογικές αλλαγές, που μετασχηματίζουν ριζικά το επιχειρησιακό,
πελατοκεντρικό και λειτουργικό πρότυπό τους, τα μέσα διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών, διεκπεραίωσης
συναλλαγών και πληρωμών και στήριξης των τραπεζικών εργασιών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τράπεζες επενδύουν
ήδη σημαντικά κεφάλαια στις τεχνολογικές εφαρμογές και την ψηφιακή αναβάθμιση των υποδομών τους.
Δαπανούν σε τεχνολογικές επενδύσεις περίπου 2-3 φορές περισσότερους πόρους από άλλους κλάδους της
οικονομίας, ενώ εκτιμάται ότι το 15%-25% του ετησίου προϋπολογισμού των τραπεζών διεθνώς, ή περίπου το
10% των εσόδων τους, κατευθύνεται σήμερα σε αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής τους.
Η ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού θα γίνει με την περαιτέρω μείωση του αριθμού των τραπεζικών
υποκαταστημάτων και την ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών με βασικότερο το mobile και internet banking,
που γνωρίζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα.
'Αλλες προκλήσεις για το τραπεζικό σύστημα αποτελούν η επιστροφή των καταθέσεων και η πλήρη άρση των
capital controls, καθώς και η διαρκής προσαρμογή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στο απαιτητικό
ευρωπαϊκό εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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Μυτιληναίος: Σύμβαση 109 εκατ. ευρώ για το έργο στο Θριάσιο
Την υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου, αρχικού συμβατικού
ποσού 109 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Μυτιληναίος.
Η σύμβαση συνάφθηκε με την ένωση των εταιρειών ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ-Goldair (ΘΕΚ Α.Ε.), που αποτελεί τον
Παραχωρησιούχο του Έργου, με διάρκεια παραχώρησης 60 ετών.
Το Έργο αφορά στην Μελέτη και Κατασκευή του πρώτου Logistics Park στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει την
ανάπτυξη αποθηκών καθώς και υποστηρικτικών κτηρίων συνολικής επιφάνειας 235.000 m2 εντός οικοπέδου
επιφάνειας 588 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ.
Παράλληλα με τις κατασκευές των κτηριακών εγκαταστάσεων, θα κατασκευαστεί οδικό και σιδηροδρομικό
δίκτυο εντός του πάρκου, με σκοπό την δυνατότητα ανεφοδιασμού των αποθηκών, με συνδυασμό μεταφορικών
μέσων, μία δυνατότητα μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα.
Η πρώτη φάση του Έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης
παραχώρησης, που τοποθετείται εντός του επόμενου τριμήνου.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El Pais: Κίνδυνος ύφεσης στην παγκόσμια οικονομία
Διάφορα επίθετα που συνοδεύουν τη λέξη κρίση αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους στις προβλέψεις για τη νέα χρονιά των
οικονομολόγων σε όλον τον κόσμο, γράφει η ισπανική El Pais.
«Το 2018 είχαμε το μέγιστο της ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας μετά τη Μεγάλη Ύφεση, αλλά οι προβλέψεις και οι δείκτες
δείχνουν επιβράδυνση το 2019 και τα επόμενα χρόνια. Το φάντασμα μιας μελλοντικής ύφεσης, που συζητούσαν επενδυτές από τα μέσα
του περασμένου έτους, αρχίζει και κερδίζει έδαφος, και το ερώτημα δεν είναι τόσο αν τα προβλήματα θα επιστρέψουν, αλλά πότε και
πόσο σοβαρά θα είναι» εκτιμά η ισπανική εφημερίδα.
Σύμφωνα με την El Pais, το 2018 είχε μπει με μια ασυνήθιστη συγχρονισμένη ανάπτυξη στις μεγάλες χώρες, που ευνοούσε την
επεκτατική πολιτική των κεντρικών τραπεζών, αλλά από την περασμένη άνοιξη υπήρξε μια απότομη διόρθωση στις αγορές, όχι λόγω της
τρέχουσας κατάστασης, αλλά λόγω του φόβου ότι ο κύκλος της ανάπτυξης ήταν υπερβολικός.
Τα προβλήματα αντιμετώπισαν πρώτα οι αναδυόμενες οικονομίες, μετά η Ευρώπη και η Κίνα και στο τέλος του έτους επίσης οι
Ηνωμένες Πολιτείες.
«Προχωράμε σε μια ασύμμετρη συγχρονισμένη επιβράδυνση» συνοψίζει το τμήμα αναλύσεων της Bankinter.
Τόσο το ΔΝΤ όσο και ο ΟΟΣΑ μείωσαν τις προβλέψεις τους για την παγκόσμια ανάπτυξη για το τρέχον έτος και το επόμενο. Ακόμα
 (3,7% και 3,5% αντίστοιχα), αλλά «πλησιάζουν καταιγίδες», όπως προειδοποίησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
μιλούν για ανάπτυξη
«Πιστεύουμε ότι η παγκόσμια οικονομία έχει περάσει σε νέα φάση, ο αναπτυξιακός κύκλος των κεντρικών τραπεζών συνεχίζει να
μειώνεται και οι πολιτικοί κίνδυνοι είναι υψηλοί σε όλες τις χώρες» τόνισε ο Γιόακιμ Φελπς, στέλεχος της Pimco.
Κλειδί η αμερικανική οικονομία
Το κλειδί, όπως πάντα, είναι το τι θα συμβεί στην αμερικανική οικονομία, η οποία τραβάει τον υπόλοιπο κόσμο. Ειδικά όταν η
ευρωπαϊκή και κινεζική οικονομία έχουν δώσει σαφή σημάδια αδυναμίας. Οι πιθανότητες να πέσει σε ύφεση η παγκόσμια υπερδύναμη
τους επόμενους δώδεκα μήνες έχουν αυξηθεί, αλλά ακόμα αποτελούν μια μειοψηφία: η Pimco δίνει 30% πιθανότητες, η Federal Reserve
Bank της Νέας Υόρκης 15% και διαχειριστές κεφαλαίων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση από την Τράπεζα της Αμερικής Merryl Lynch
δίνουν πιθανότητες 9% για ύφεση στην αμερικανική οικονομία.
Στο μεταξύ, οι δείκτες του αμερικανικού μεταποιητικού κλάδου μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους. Η ανάπτυξη ενισχύθηκε στις
ΗΠΑ το 2018 λόγω της μείωσης των φόρων και της αύξησης των δαπανών που προώθησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά οι θετικές συνέπειες
αυτών των μέτρων φαίνεται να υποχωρούν νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν. Η κατάσταση οδήγησε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να
μειώσει τις αυξήσεις των επιτοκίων που σκόπευε να εγκρίνει από φέτος , αλλά «η αγορά πιστεύει ότι είναι ακόμα υπερβολικά αισιόδοξη
για το μακροοικονομικό σενάριο» επισημαίνουν οι αναλυτές της Sabadell.
Πολιτική και κεντρικές τράπεζες
Οι δύο κύριες πολιτικές πηγές που προκαλούν συναγερμό παραμένουν ανεπίλυτες, σύμφωνα με την El Pais. Το βρετανικό κοινοβούλιο
ψηφίζει στις 14 Ιανουαρίου τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Brexit χωρίς να φαίνεται ότι είμαστε «ούτε μία ίντσα πιο κοντά
στην επίτευξη συμφωνίας» πριν από τις 29 Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία η χώρα θα φύγει από την ΕΕ, λέει η εταιρεία Monex.
Επιπλέον, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας σημειώνουν πρόοδο και θα μπορούσαν να
επιλυθούν με μερικές συμφωνίες, αλλά οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί σε μια μεγαλύτερη και πιο έντονη μάχη
για την παγκόσμια κυριαρχία.
Η AG Valores, ωστόσο, επισημαίνει ότι η «μεγαλύτερη επιβάρυνση» για τις αγορές είναι η νέα πολιτική που ακολουθείται από τις
κεντρικές τράπεζες.
«Ο ασθενής έχει σωθεί, αλλά τώρα είναι καιρός να σταματήσει η φαρμακευτική αγωγή και οι παρενέργειες χωρίς ένα πολύ ισχυρό
φάρμακο είναι άγνωστες».
Η εταιρεία εκφράζει την ανησυχία ότι «σχεδόν όλοι οι στρατηγικοί αναλυτές και οι οικονομολόγοι προβλέπουν ύφεση ή απότομη
επιβράδυνση το 2020-21».
Ο οικονομολόγος Χοσέ Ράμπιν Ντίαζ Γκιζάρο, στρατηγικός αναλυτής της Bankia, σημειώνει πάντως ότι «ο διαχωρισμός μεταξύ των
βασικών οικονομικών μεγεθών και της συμπεριφοράς της αγοράς είναι μια ανωμαλία που αντικατοπτρίζει την ανησυχία για το μέλλον».
Όμως, όπως \ο ίδιος προσθέτει, επικαλούμενος το ειρωνικό σχόλιο του νομπελίστα Πολ Σάμιουελσον, «η αγορά τείνει να προβλέψει
εννέα από κάθε πέντε υφέσεις».
Υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανιστεί η επόμενη κρίση. Επιχειρήσεις όπως η Robeco εκτιμούν ότι «αν
φτάσει, θα είναι σύντομη».
Αλλά η BBVA πιστεύει ότι θα είναι «ίσως χειρότερη από τον ιστορικό μέσο όρο».
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως επισήμανε η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), είναι ότι οι Αρχές θα την αντιμετωπίσουν με «λίγα
φάρμακα στο κουτί των πρώτων βοηθειών».
(Πηγή: El Pais)
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Χ.Α.: Σίγουρα δεν έπεισε η τελευταία 3ημερη αντίδραση (με τζίρο χθες
μόλις 23εκ ευρώ) … Στόχος ωστόσο οι πρώτες ισχυρές αντιστάσεις στις
640 – 650 μονάδες….
Relative Strength Index (46.2294)
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