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6 επενδυτικά σχήματα για τη ΔΕΣΦΑ
Iσχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την απόκτηση του 66% του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
(ΔΕΣΦΑ) καταγράφηκε σήμερα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος προς το ΤΑΙΠΕΔ από έξι επενδυτικά σχήματα,
γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση ως «ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία».
Όπως ανακοινώθηκε από το Ταμείο, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής:
- Η επενδυτική εταιρεία Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited
- Η κοινοπραξία των διαχειριστών φυσικού αερίου σε Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο και Ολλανδία, αντίστοιχα και
συγκεκριμένα οι Snam S.p.A./ Enag?s Internacional S.L.U./ Fluxys S.A./ N.V. Nederlandse Gasunie. Οι τρεις πρώτοι
είναι και μέτοχοι της εταιρείας διαχείρισης του αγωγού φυσικού αερίου TAP.
- Ο διαχειριστής του ρουμανικού δικτύου φυσικού αερίου Transgaz S.A. σε κοινοπραξία με τον διαχειριστή του
γαλλικού δικτύου GRTgaz S.A.
- H ισπανική Regasificadora del Noroeste S.A.
- Η αμερικανική Integrated Utility Services Inc. (INTUS) η οποία διευθύνεται από τον ελληνοαμερικανό Δημήτρη
Αγγουρίδη.
- H Powerglobe LLC από το Κατάρ.
Κύκλοι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ανέφεραν ότι το
γεγονός πως ανάμεσα στους υποψήφιους επενδυτές (στον πρώτο διαγωνισμό μετά την ολοκλήρωση της β'
αξιολόγησης) βρίσκονται επτά Ευρωπαίοι και μεταξύ αυτών οι μεγαλύτεροι διαχειριστές στην ευρωπαϊκή
επικράτεια, αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης για την επόμενη ημέρα στην ελληνική οικονομία».
Προσέθεταν ότι με το ισχυρό αυτό ενδιαφέρον, διασφαλίζονται ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας της διαδικασίας,
ένα δίκαιο τίμημα και η διατήρηση της παρουσίας του Δημοσίου στην εταιρεία. Υπενθύμιζαν δε, πως στον
αντίστοιχο διαγωνισμό για το 2012 είχαν μετάσχει μόλις τρεις ενδιαφερόμενοι, εκ των οποίων μόνον ο ένας ήταν
Ευρωπαίος.
Στα βήματα που θα ακολουθήσουν, οι σύμβουλοι αξιοποίησης, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις
ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους
υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.
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Αύξηση των ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο τον Ιούλιο
Σύμφωνα με τα στατιστικά που ανακοίνωσε το υπουργείο οικονομικών, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του
Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Ιουλίου -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,4%, παρουσιάζοντας αύξηση
συγκριτικά με το ποσοστό του 62,3% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουνίου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό
διαμορφώθηκε στο 65,7% έναντι 65,4%.
Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 58,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και
60,8% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ. Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των
μετοχών στο ΧΑ.Τον Ιούλιο 2017 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 146,97 εκατ. ενώ οι Έλληνες
επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων 147,07 εκατ. ευρώ.
Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2017 πραγματοποίησαν το 55,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 56,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον
Ιούλιο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 55,0% των συναλλαγών). Η Αξία Συναλλαγών του Ιουλίου 2017 έφτασε τα 1.647,37 εκατ.
σημειώνοντας μείωση κατά 0,6% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.657,20 εκατ. ευρώ. Σε σχέση
με τον Ιούλιο του 2016 που η αξία συναλλαγών ήταν 860,98 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 91,3%.
Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιουλίου 2017 ήταν 78,45 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του
προηγούμενου μήνα (78,91 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (41,00 εκατ. ευρώ). Ο αριθμός
των Ενεργών Μερίδων για τον μήνα Ιούλιο 2017 ανήλθε στις 21.612 έναντι 28.186 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούλιο του 2016 ο
αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 13.398). Τον Ιούλιο 2017 δημιουργήθηκαν 840 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 2.200 νέων
Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 44,11 δισ. ευρώ.
Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 45,35 δισ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση 2,7%, ενώ
συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 35,43 δισ. ευρώ, σημειώθηκε αύξηση
24,5%.
Πηγή: ΑΠΕ
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Θετικά αξιολογεί η Moody's την πιστωτική επέκταση των κυπριακών τραπεζών
Θετικά αξιολογεί ο οίκος Moody's την πιστωτική επέκταση των κυπριακών τραπεζών.
την πιστωτική ανασκόπηση που εξέδωσε σήμερα ο οίκος, σημειώνει την αυξημένη ζήτηση δανείων, ειδικά οικιστικών και
επιχειρηματικών, που γίνεται στην έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της Κεντρικής Τράπεζας. Ο οίκος Moody's υποδεικνύει ότι «η αύξηση
θα έχει θετικό αντίκτυπο στην πιστοληπτική αξιολόγηση των τραπεζών, επειδή θα υποστηρίξει την παραγωγή εσόδων, θα βοηθήσει στη
σταθεροποίηση των κερδών πριν από τις προβλέψεις που καταγράφουν πτώση και θα ενισχύσουν τους αδύναμους ισολογισμούς».
Οι τράπεζες, προστίθεται, αναμένουν ότι η ζήτηση για δάνεια από μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες και για οικιστικούς σκοπούς, θα
αυξηθεί το τρίτο τρίμηνο του 2017 και αναμένουν ότι δεν θα αλλάξουν οι προϋποθέσεις και οι όροι δανεισμού που έγιναν πιο αυστηροί
το 2014 και πλέον έχουν σταθεροποιηθεί.
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η ζήτηση για οικιστικά δάνεια αυξάνεται, καθώς ανακάμπτει η αγορά ακινήτων, με τις άδειες οικοδομής
που έχουν εκδοθεί τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2017 να φτάνουν στο ψηλότερο σημείο από την εποχή της τραπεζικής κρίσης του
2013.
«Αναμένουμε ότι ο όγκος των νέων δανείων φέτος, θα είναι ο μεγαλύτερος από το 2013», σημειώνει ο οίκος Moody's.
Προστίθεται ότι τα νέα δάνεια, εξαιρουμένων των αναδιαρθρώσεων, φτάνουν συνολικά το 1,6 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017,
ποσό ίσο με το 67% των νέων δανείων του 2016.
Τέλος, σημειώνεται ότι για τις κυπριακές τράπεζες που αξιολογεί ο οίκος Moody's, τα προβληματικά δάνεια ανέρχονταν στο 48% του
συνολικού δανεισμού τον Δεκέμβριο του 2016.
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Άρθρο του Χαρ. Γκότση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Στην τελική ευθεία
Όλα δείχνουν, ότι η ελληνική οικονομία εισέρχεται στην τελική φάση εξόδου από την κρίση. Οι εκθέσεις ελληνικών και ξένων ερευνητικών οργανισμών,
αλλά και ανεξάρτητων μελετητών, υιοθετούν πλέον το θετικό σενάριο για την ελληνική οικονομία, τουλάχιστον σε ότι αφορά στα επόμενα 2-3 χρόνια.
Αυτό όμως υπό προϋποθέσεις, που θα πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα. Από τον αθλητισμό γνωρίζουμε, ότι για τη νίκη η τελική προσπάθεια απαιτεί, αντί
να επαναπαυθεί κανείς, να δώσει όλες του τις δυνάμεις. Ας παραδειγματιστούμε από τον αθλητή Μο Φάρα, όταν τρέχει τα 10 χιλιόμετρα.
Με την εμπειρία από τη λειτουργία της κρατικής μηχανής, αλλά και της νομοθετικής λειτουργίας, όπου η όποια παρέμβαση από τη στιγμή της απόφασης
έως την έναρξη υλοποίησης, χρειάζονται 7-10 μήνες, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το θετικό μομέντουμ που προήλθε από το κλείσιμο της Β?
αξιολόγησης, αλλά και της επιτυχημένης εξόδου στις αγορές, χωρίς μάλιστα την ένταξη των κρατικών μας ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Αυτό καταδεικνύει ότι, οι επενδυτές, μαζί με τις καλές αποδόσεις, εκτιμούν ότι η χώρα ανακτά εμπιστοσύνη και οι κίνδυνοι μετριάζονται. Είχε προηγηθεί
άλλωστε η έκδοση στην εσωτερική αγορά μιας σειράς εταιρικών ομολόγων, όπου τόσο οι Έλληνες όσο και οι ξένοι επενδυτές τοποθετήθηκαν σε καλές
επιχειρήσεις με προοπτική, αψηφώντας τη βαθμολογία των οίκων αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της, η οποία όμως βελτιώνεται
συνεχώς. Είναι βέβαιο, ότι η αποκλιμάκωση του επιτοκίου των εταιρικών ομολόγων, το οποίο πλησίασε το 3%, συνέβαλλε αποφασιστικά και στην πίεση
προς τα κάτω εκείνου των κρατικών ομολόγων.
Οι τρεις άμεσοι στόχοι στη χάραξη οικονομικής πολιτικής
Ποιοι θα πρέπει τώρα να είναι οι άμεσοι στόχοι στη χάραξη οικονομικής πολιτικής, στο πλαίσιο υλοποίησης ενός νέου παραγωγικού προτύπου που θα
στηρίζεται στο τρίπτυχο επενδύσεις, εξαγωγές και καινοτομία, ώστε τον Αύγουστο του 2018 η χώρα μας να είναι σε θέση να αναχρηματοδοτεί τις ανάγκες
της από τις αγορές και να μη χρειάζεται να προσφεύγει στα κράτη δανειστές και συνεπώς να αποκτήσει χώρο για την άσκηση αυτόνομης οικονομικής
πολιτικής;
Πρώτον, η προώθηση μέτρων διευκόλυνσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, αποσκοπώντας αφενός μεν στη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων
των επιχειρήσεων καθώς και στην προσέλκυση ξένων, κυρίως άμεσων επενδύσεων. Και οι δύο ενέργειες αυξάνουν την απασχόληση και τα εισοδήματα
σημαντικά, μέσα από την πολλαπλασιαστική διαδικασία που εμπεριέχουν με θετική επίδραση στην κατανάλωση. Αξίζει να τονισθεί εδώ, ότι φιλικό
περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα δε σημαίνει υποχρεωτικά μείωση των φόρων(που θα ήταν ευπρόσδεκτη) και κατάργηση ρυθμίσεων και ελέγχων.
Αντίθετα μάλιστα, η υγιής επιχειρηματικότητα μπορεί να αναπτυχθεί μόνο σε καλά ρυθμισμένες αγορές, όπου υπάρχουν κανόνες που εξασφαλίζουν ίσους
όρους στη λειτουργία τους.
Δεύτερον, υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με ταυτόχρονη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Χωρίς αμφιβολία οι διαρθρωτικές αλλαγές
απαιτούν χρόνο, όχι μόνο για το σχεδιασμό, αλλά και για την επιτυχή εφαρμογή τους. Όμως, υπάρχουν τομείς, κυρίως στην οργάνωση και λειτουργία του
κράτους, όπου οι παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν γρήγορα και με άμεση απόδοση. Αναφέρομαι σε εφαρμογές συστημάτων πληροφορικής, όπου το
παράδειγμα της πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών μάς δείχνει το δρόμο της επιτυχίας. Από 144 εκατ. πληρωμές μέσω καρτών το 2015,
εκτιμάται ότι το 2017 θα ξεπεράσουν τα 600 εκατ. ευρώ με ότι αυτό συνεπάγεται για τα έσοδα του κράτους και του κόστους των συναλλαγών. Έτσι, τα
επόμενα βήματα, χωρίς καθυστέρηση, θα πρέπει να περιέχουν την ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων, καθώς και τη σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το
Taxisnet. Στη συνέχεια και χωρίς καθυστερήσεις πρέπει να αντιμετωπισθούν τα χρόνια προβλήματα της αδειοδότησης των επιχειρήσεων μέσα από
παρεμβάσεις, όπως η ηλεκτρονική αδειοδότηση, ο χωροταξικός σχεδιασμός, οι χρήσεις γης, καθώς και θέματα που αφορούν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Σε ότι αφορά τώρα στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας τη διετία 2017-2018 αναμένεται να εισρεύσουν στα
κρατικά ταμεία περί τα 4,2 δισ. ευρώ. Αυτά αποτελούν μια σημαντική ενίσχυση των εσόδων, αλλά όχι μόνο. Η αξιοποίηση πολλών περιουσιακών
στοιχείων συνδέεται, συνήθως, με επενδύσεις που παράγουν θέσεις εργασίας και εισοδήματα. Περιέχουν συνέργειες που βοηθούν την τοπική κοινωνία,
όπως η βελτίωση της υποδομής στα αεροδρόμια, ή δίνουν ένα ισχυρό αναπτυξιακό μήνυμα στους ξένους επενδυτές, όπως η έναρξη εργασιών στο
συγκρότημα του Ελληνικού.
Τρίτον, αξιοποίηση όλων των πιθανών πηγών άντλησης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης. Οι κυριότερες από αυτές είναι:
Τράπεζες: Χωρίς αμφιβολία οι εμπορικές τράπεζες θα συνεχίσουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και στο
μέλλον. Η συμμετοχή τους πιθανόν να περιορισθεί προς όφελος των άλλων πηγών χρηματοδότησης, κάτι που καταγράφεται ως τάση διεθνώς, όμως η
συμβολή τους είναι αναντικατάστατη.
Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη να ανακτήσουν την τρωθείσα εμπιστοσύνη, να προσελκύσουν τα ελεύθερα διαθέσιμα (πρώην καταθέσεις), μεγάλο κομμάτι
των οποίων δεν εξαφανίσθηκε, αλλά αποτελεί πλούτο της χώρας και να ενισχυθεί η προοπτική για άρση των Capital Controls, αίροντας ταυτόχρονα και
την αβεβαιότητα από την αγορά, όσο η χώρα θα προχωράει στο δρόμο προς την κανονικότητα. Ταυτόχρονα είναι ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
αποκλιμάκωσης του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ώστε να απελευθερωθούν πόροι για την χρηματοδότηση
υγιών επιχειρήσεων με προοπτική.
Συνέχεια….
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Κρατικός τομέας: Είναι γνωστό ότι όσο διαρκεί το πρόγραμμα στήριξης από τους δανειστές, αλλά και μετά από το τέλος του με
την εφαρμογή του Δημοσιονομικού Συμφώνου, τα περιθώρια άσκησης επεκτατικής πολιτικής μέσω του κρατικού
προϋπολογισμού είναι πολύ περιορισμένα, αν όχι ανύπαρκτα. Παρ΄όλα αυτά το κράτος έχει στη διάθεσή του εργαλεία όπως ο
αναπτυξιακός νόμος, το ΕΣΠΑ, το νέο χρηματοδοτικό ταμείο, το ΕΤΕΑΝ, την αξιοποίηση πόρων από υπερεθνικούς φορείς, όπως
είναι η Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων και η EBRD, αλλά και την αναγγελθείσα Αναπτυξιακή Τράπεζα, μέσα από τα οποία
είναι σε θέση να συμβάλλει στη χρηματοδότηση μικρών κυρίως επιχειρήσεων, αλλά και στη χρηματοδότηση των μεγάλων
έργων υποδομής. Σε ότι αφορά στα τελευταία, η χώρα μας αποκτά σταδιακά ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο, όπως επίσης και
αεροδρόμια και λιμάνια με σύγχρονες προδιαγραφές, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
 Κεφαλαιαγορά: Στις περισσότερες χώρες οι εναλλακτικές, εξωτραπεζικές, πηγές χρηματοδότησης, καλύπτουν ένα μεγάλο
ποσοστό, 60% στις ΗΠΑ και 40% περίπου στην Ευρώπη, των αναγκών των επιχειρήσεων. Στη χώρα μας ο τομέας αυτός παρέμενε
για πολλά χρόνια, για διάφορους λόγους, αναξιοποίητος. Όμως η αποδοχή από το επενδυτικό κοινό της αγοράς εταιρικών
ομολόγων, με έκδοση στο εσωτερικό και διαπραγμάτευση δευτερογενώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταδεικνύει πόσο
αναγκαία ήταν και πόσο σημαντικός θα είναι ο ρόλος της στην κάλυψη των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων στο μέλλον.
Ήδη, σε μερικούς μήνες έχουν αντληθεί από σημαντικές επιχειρήσεις περί τα 700 εκ. Ευρώ απευθείας από την αγορά, με
υπερκάλυψη της ζήτησης πάνω από 2,5 φορές. Ταυτόχρονα για τις μικρότερες επιχειρήσεις και τις νεοφυείς, λειτουργεί η αγορά
της κεφαλαιακής συμμετοχικής χρηματοδότησης (Crowdfunding), η οποία έρχεται να καλύψει μικρότερα ποσά για την
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, περιέχουν όμως υψηλό ρίσκο και για το λόγο αυτό δε
βρίσκουν πρόσβαση στις τράπεζες. Μέσα στο Σεπτέμβριο θα τεθούν σε λειτουργία και ρυθμίσεις που αφορούν στους
Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, τα Funds of Funds, και μιας σειράς ακόμη χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε οι
επιχειρήσεις να μπορούν να επιλέξουν την πηγή χρηματοδότησης που τους ταιριάζει.
Είναι αυτονόητο, ότι οι καλές προοπτικές που διαγράφονται για τη χώρα έχουν ως προαπαιτούμενο το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης
και την πιστή εφαρμογή των συμφωνηθέντων με τους δανειστές. Το όφελος που θα προκύψει από μια τέτοια γρήγορη διαδικασία θα
απομακρύνει την αβεβαιότητα και θα βοηθήσει στην ανάκτηση της απαραίτητης εμπιστοσύνης για το μέλλον της οικονομίας μας, που
είναι αναγκαία για
 να ανοίξει ο δρόμος της ελεύθερης πρόσβασης στις αγορές, αλλά και για την προσέλκυση κεφαλαίων τόσο από τις
τράπεζες όσο και από τις επιχειρήσεις.

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

Deutsche Bank: Δεν είναι πλέον στις 15 καλύτερες τράπεζες
Η Deutsche Bank βγήκε από τη λίστα με τις 15 κορυφαίες τράπεζες ιδιωτικής τραπεζικής του κόσμου το 2016, μια χρονιά που επιφύλασσε
αρνητικά δημοσιεύματα στον Τύπο για τη μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, σύμφωνα με την κατάταξη της εταιρίας ερευνών για τη
διαχείριση πλούτου Scorpio Partnership.
Τα στοιχεία ενεργητικού στη μονάδα ιδιωτικής τραπεζικής της Deutsche Bank μειώθηκαν κατά 28% σε όρους δολαρίου στα 227 δισεκ.
δολάρια το 2016, με την τράπεζα να υποχωρεί κατά πέντε θέσεις στη 16η σύμφωνα με την κατάταξη της Scorpio για τις 25 μεγαλύτερες
ιδιωτικές τράπεζες του κόσμου.
Η Deutsche Bank πούλησε πέρυσι μια μονάδα διαχείρισης πλούτου στις ΗΠΑ και αποχώρησε από μια σειρά χωρών. Εκπρόσωπος της
τράπεζας δήλωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης που καταγράφεται στα περιουσιακά στοιχεία προέρχεται από την πώληση αυτή.
Το 2016 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την Deutsche Bank, καθώς πέρυσι το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης της ζήτησε να καταβάλει
14 δισεκ. δολάρια
για την παράτυπη πώληση τοξικών τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων πριν από την κρίση του 2007-2009. Η
\
απαίτηση αυτή έπληξε την εμπιστοσύνη στην Deutsche Bank και οδήγησε σε απόσυρση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους πελάτες
της. Η τράπεζα κατέληξε εν τέλει σε διακανονισμό 7,2 δισεκ. δολαρίων.
Η ελβετική UBS παρέμεινε στην πρώτη θέση της κατάταξης με στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση ύψους 2,06 τρισεκ. δολαρίων,
σύμφωνα με την Scorpio, ενώ ακολουθούν οι Bank of America, Morgan Stanley και Wells Fargo.
‘Πρωταθλητής’ στη λίστα είναι η China Merchants Bank, η οποία ανέβηκε πέντε βαθμίδες στην 15η θέση. Στη λίστα, και συγκεκριμένα
στην 24η θέση, μπήκε και η Bank of China.
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Υποχώρησε η απόδοση του νέου 5ετούς ομολόγου
Με σχετικά χαμηλές συναλλαγές όπως και στο χρηματιστήριο Αθηνών, υποχώρησε τη Δευτέρα η απόδοση του
νέου 5ετούς ομολόγου ενώ αντίθετα αύξηση παρουσιάζει η απόδοση του 10ετούς ομολόγου.Οι συναλλαγές
παραμένουν υποτονικές λόγω της θερινής ραστώνης. Η τιμή του 5ετούς ομολόγου ανήλθε στα 99,20 λεπτά του
ευρώ με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,55%. Η τιμή του 2ετούς ομολόγου ανέρχεται στα 102,55 λεπτά
του ευρώ με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,15%. Το 10ετές ομόλογο εμφανίζει τιμή στα 88,30 λεπτά και
απόδοση στο 5,42%. Τέλος, το spread του 10ετούς ομολόγου διαμορφώνεται στις 495 μονάδες βάσης.
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