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"Σπάει" το φράγμα των 30 σεντς για τα εξασφαλισμένα NPLs των τραπεζών
Τίμημα άνω των 30 σεντς ανά ευρώ, αναμένει η αγορά για το χαρτοφυλάκιο Jupiter της Alpha Bank, το οποίο
έχει καταλήξει στο fund Apollo. Ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το
Apollo θα αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου στην Altamira Hellas.
Το Apollo είχε βρεθεί στην τελική ευθεία για την εξαγορά του πρώτου χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένων NPLs,
του Amoeba της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο τελικώς κέρδισε η Bain Capital έναντι τιμήματος 432 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μεταβίβαση του Amoeba ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας, έξι
μήνες μετά τη συμφωνία για την πώλησή του, διάστημα ενδεικτικό για τον χρόνο που θα απαιτήσουν ουσιαστικά
οι μεταβιβάσεις NPLs.
Στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τον Μάιο που συμφωνήθηκε η πώληση του Amoeba, οι φάκελοι των
δανείων που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζονταν από την Τράπεζα Πειραιώς. Πλέον, σύμφωνα με τις
πληροφορίες, το χαρτοφυλάκιο (με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε ακίνητα, συνολικού ύψους πιστωτικών
απαιτήσεων 1,950 δισ. ευρώ και μικτής λογιστικής αξίας 1,450 δισ. ευρώ), θα διαχειρίζεται η Mount Street,
μεγαλύτερος διαχειριστής NPLs στην Ευρώπη.
Εν τω μεταξύ, οι πληροφορίες φέρουν το fund Fortress να είναι το επόμενο που θα "παίξει" δυνατά στην
ελληνική αγορά NPLs, για το χαρτοφυλάκιο Nemo, ναυτιλιακών δανείων της Τράπεζας Πειραιώς. Το ύψος του
εν λόγω χαρτοφυλακίου θα κινηθεί μεταξύ 600 – 800 εκατ. ευρώ, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένονται
οι μη δεσμευτικές προσφορές.
Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να δρομολογήσει άμεσα και την πώληση του χαρτοφυλακίου Iris. Για τις
πωλήσεις των δύο ανωτέρω χαρτοφυλακίων, η Τράπεζα είχε ενημερώσει τους αναλυτές μετά την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου 2018.
Σημειώνεται ότι το Iris αφορά δάνεια προσωπικά, από πιστωτικές κάρτες, μικρών επιχειρήσεων και ανοίγματα
leasing, όλα χωρίς εξασφαλίσεις. Στόχος της Τράπεζας είναι να έχει ολοκληρώσει και τις δύο πωλήσεις μεταξύ
δευτέρου εξαμήνου 2018 και πρώτου εξαμήνου 2019.
Η αγορά, πάντως, εστιάζει στις πωλήσεις εξασφαλισμένων NPLs, με τα funds να αναμένουν πωλήσεις τεσσάρων
με έξι νέων "πακέτων" εξασφαλισμένων δανείων από τις τράπεζες εντός των προσεχών δύο τετραμήνων.
Τα funds συνωστίζονται για τα χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων που φέρουν εμπράγματες
εξασφαλίσεις, διαθέτοντας την τεχνογνωσία για τις διαδικασίες ομαδοποίησης (Bundle Proposals) και μαζικής
ρευστοποίησης ακινήτων (Βulk Sales), καθώς και για τη νομιμοποίησή τους ώστε να καταστούν κατάλληλα προς
μεταβίβαση.
Σημειώνεται ότι κύριο χαρακτηριστικό των χαρτοφυλακίων των τραπεζών είναι η μικρής εμβέλειας εμπορική
αξία των ακινήτων (μεσοσταθμικά 100.000 ευρώ), γεγονός που δυσχεραίνει την ομαλή και άμεση προώθησή τους
σε μεγάλα επενδυτικά ταμεία και θεσμικούς επενδυτές, απαιτώντας ειδικούς χειρισμούς.
Πρόκληση παραμένει επίσης το να ρευστοποιηθούν και εκείνα τα ακίνητα μικρότερης εμπορικής αξίας (60.000 –
150.000 ευρώ) σε δευτερεύουσες γεωγραφικές περιοχές ανά την επικράτεια.
Πηγή: Capital.gr
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Jumbo: Ταμείο €436,9 εκατ. με «χαρτιά και... ντοκουμέντα»
Αναλυτικές καταστάσεις με τα υπόλοιπα καταθέσεων του ομίλου σε λογαριασμούς όψεως και προθεσμίας, κατά
την 30ή Ιουνίου καθώς και σχετικά επιβεβαιωτικά έγγραφα (bank statements) από εγχώριες και ξένες τράπεζες
κατέθεσε χθες, εγγράφως και ηλεκτρονικά, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) η Jumbo.
Η κατάθεση των παραπάνω στοιχείων διενεργήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, η οποία κινήθηκε με αφορμή την πολύκροτη υπόθεση Ευ. Παπαευαγγέλου, τέως αναπληρωτή
αντιπροέδρου της Jumbο και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Ειδικότερα, η ΕΚ ζήτησε από την Jumbο, την 1η Νοεμβρίου, να στείλει εντός τριών εργάσιμων ημερών
αναλυτικές καταστάσεις με τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών που είχε ο όμιλος την 30ή Ιουνίου, μαζί με
bank statements καθώς και κατάσταση με τυχόν συναλλαγές, των τελευταίων δύο ετών, μεταξύ του ομίλου και
του Ευ. Παπαευαγγέλου ή εταιρειών συμφερόντων του.
Η Jumbο ανταποκρίθηκε στο παραπάνω αίτημα, αποστέλλοντας, χθες, το σύνολο των στοιχείων, που της
ζητήθηκαν από την Ε. Κ. Παρά το γεγονός ότι ο όγκος των στοιχείων που απεστάλησαν, είναι μεγάλος, λόγω
του πλήθους των λογαριασμών και του ύψους των καταθέσεων, πηγές που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη
διαδικασία σημειώνουν ότι τα bank statements κλείνουν κάθε αμφισβήτηση γύρω από το ταμείο του ομίλου. Ο
φάκελος περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επιβεβαιωτικά έγγραφα από εγχώριες και ξένες τράπεζες
για το σύνολο των υπολοίπων που τηρούσε σε λογαριασμούς όψεως και προθεσμίας ο όμιλος στις 30/6,
αθροιστικού ύψους 436,89 εκατ. ευρώ. Η ορθότητα των στοιχείων επιβεβαιώνεται και από εγχώριες τράπεζες,
ενώ το Euro2day.gr επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία επιβεβαίωσε την αποστολή των σχετικών στοιχείων.
Το γεγονός ότι μέσα σε λιγότερο από τρεις εργάσιμες, ένας εισηγμένος όμιλος, με καταθέσεις σχεδόν 437 εκατ.
ευρώ, προσκόμισε bank statements για το σύνολο των πολυπληθών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί σε
Ελλάδα και εξωτερικό, δείχνει τον πολύτιμο χρόνο μηνών, που χάθηκε, στην περίπτωση της Folli Follie, με
ευθύνη των αρχών.
Όσον αφορά στις συναλλαγές μεταξύ ομίλου Jumbο με τον Ευ. Παπαευαγγέλου και εταιρείες συμφερόντων του,
αυτές εξαντλούνται, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των σχετικών εγγράφων, στην καταβολή αμοιβών και
bonuses στον τέως αναπληρωτή αντιπρόεδρο καθώς και ετήσιου μισθώματος για ακίνητο ιδιοκτησίας του στο
Μοσχάτο (πρώην εργοστάσιο της FINO).
Τέλος, δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων με εταιρείες συμφερόντων Παπαευαγγέλου, ούτε
έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις από πλευράς ομίλου Jumbο σε εταιρείες συμφερόντων του τέως αναπληρωτή
αντιπροέδρου της. Τα στοιχεία που κατατέθηκαν είναι απολύτως σύμφωνα με όσα απεικονίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων χρήσεων.
Ειδικότερα, τα στοιχεία που απέστειλε η εταιρεία στην Ε.Κ. είναι τα εξής:
- Αναλυτική κατάσταση υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών όψεως και προθεσμίας, ανά εταιρεία του ομίλου,
ανά τράπεζα και ανά λογαριασμό.
- Επιβεβαιωτικά έγγραφα (bank statements) για το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων λογαριασμών καθώς
και συμφωνία με τα υπόλοιπα που αναφέρονται στην ανωτέρω αναλυτική κατάσταση.
- Κατάσταση με τις συναλλαγές, κατά την τελευταία διετία, μεταξύ εταιρειών του ομίλου Jumbο με τον
Ευάγγελο Παπαευαγγέλου
και
εταιρείες συμφερόντων
του
καθώς
και
τυχόν υπόλοιπα
απαιτήσεων/υποχρεώσεων που υφίστανται στις 30/6.
(Πηγή: Euro2day.gr)
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Politico: Δύσκολη η ζωή στον Λευκό Οίκο μετά τις εκλογές
Η συνεργασία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν ποτέ μία εύκολη υπόθεση, ενώ τα στελέχη του Λευκού Οίκου εκτιμούν ότι η κατάσταση αυτή
θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη με μία Βουλή των Αντιπροσώπων που θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, όπως διαφάνηκε από νωρίς σήμερα
το πρωί, σχολιάζει το “Politico.”
Ο έλεγχος του ενός από τα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς εκτιμάται ότι θα προκαλέσει την έκδοση μιας σειράς
κλήσεων για την λήψη καταθέσεων, αλλά και την παράδοση εγγράφων, καθώς η πλειοψηφία των Δημοκρατικών στις αρμόδιες επιτροπές θα τους
εξασφαλίσει την απαραίτητη εξουσία στην λήψη αποφάσεων κι αναφορικά με την διεξαγωγή ερευνών σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του προέδρου
Τραμπ.
Οι Δημοκρατικοί έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδιαφέρονται σχεδόν για οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τραμπ από τις προσωπικές φορολογικές
επιστροφές του, την σκληρή πολιτική του στα ζητήματα της μετανάστευσης, την στάση του στα θέματα του τομέα της υγείας, αλλά και τις
μεταρρυθμίσεις που προωθεί για το περιβάλλον.
Η ανάδειξη των Δημοκρατικών στην Βουλή των Αντιπροσώπων με ουσιαστικές αρμοδιότητες εποπτείας, πέρα από τις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει
στα διάφορα επίπεδα εθνικής πολιτικής κι αναφορικά με τις θέσεις των Ρεπουμπλικάνων, θα καταστήσει πολιτικά ανυπόφορη την καθημερινότητα των
υψηλόβαθμων στελεχών του Λευκού Οίκου, αλλά και των βοηθών τους, όπως δήλωσαν περισσότερα από δέκα πρώην στελέχη στις κυβερνήσεις του
Κλίντον, του Ομπάμα και του Τζορτζ Μπους Τζούνιορ, που έδωσαν συνεντεύξεις στο “Politico.”
Οι απόψεις που εξέφρασαν τα στελέχη αυτά περιγράφουν την δύσκολη κατάσταση την οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Λευκός Οίκος από τον
Ιανουάριο.
Τα στελέχη των διαφόρων υπηρεσιών του Λευκού Οίκου θα πρέπει να αναμένουν ότι θα δουλέψουν πολλές φορές μετά τα μεσάνυχτα, προκειμένου να
προετοιμάσουν αποτελεσματικά τις θέσεις που θα υποστηρίζουν ενώπιον των επιτροπών του Κογκρέσου με έμφαση στην Βουλή των Αντιπροσώπων.
Παράλληλα, το προσωπικό του Λευκού Οίκου θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για να δώσει σκληρές μάχες αναφορικά με την παραχώρηση
εσωτερικών εγγράφων προς τις επιτροπές, ενώ αναμένεται ότι θα διεξάγονται μαραθώνιες συναντήσεις με δικηγόρους της κυβέρνησης Τραμπ και του
νομικού γραφείου του Λευκού Οίκου, ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις για τους χειρισμούς που θα γίνονται σε σημαντικά ζητήματα.
Ένα από τα ζητήματα αυτά, που αναμένεται να τεθεί, είναι η νομική προστασία απορρήτου που έχουν τα στελέχη του Λευκού Οίκου κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους, ενώ εκτιμάται ότι τα στελέχη αυτά θα βλέπουν πολύ σύντομα τα εσωτερικά σημειώματα και ηλεκτρονικά μηνύματα που θα
παραδίδουν στις επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων να “διαρρέουν” από τους Δημοκρατικούς στα αμερικανικά ΜΜΕ.
Ένα πρώην στέλεχος της κυβέρνησης του Μπιλ Κλίντον συνέκρινε την εμπειρία που είχε από μία τέτοια κατάσταση με τον πόνο που βιώνεις όταν
δέχεσαι την φροντίδα του οδοντογιατρού στο στόμα σου, χωρίς αναισθητικό.
Ένα πρώην μέλος της κυβέρνησης Ομπάμα περιέγραψε την περίοδο μετά το 2010 από την ανάληψη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην Βουλή των
Αντιπροσώπων από τους Ρεπουμπλικάνους ως “βασανιστική.”
Ένας πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπους δήλωσε ότι η περίοδος με αντιπολιτευτική πλειοψηφία στην Βουλή των Αντιπροσώπων ήταν η πιο
βασανιστική της καριέρας του.
“Θυμάμαι που βγήκα έξω από τον Λευκό Οίκο μία ημέρα του Αυγούστου και συνειδητοποίησα ότι ήταν η πρώτη φορά που είχα βγει έξω κι ο ήλιος
εξακολουθούσε να βρίσκεται στον ουρανό,” θυμάται ο βετεράνος στρατηγιστής των Δημοκρατικών Κρις Λεχάν, που συνεργάστηκε με τον Λευκό Οίκο
του Κλίντον για την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων.
Η διεξαγωγή από τον ειδικό ανακριτή με εισαγγελικά καθήκοντα Ρόμπερτ Μάλερ της έρευνας, που βρίσκεται σε εξέλιξη για την εμπλοκή της Ρωσίας
στις προεδρικές εκλογές του 2016, αποτελεί ήδη ένα δύσκολο προηγούμενο, σχετικά με την ανταπόκριση που είχαν τα στελέχη του Λευκού Οίκου στην
πραγματοποίησή της.
Ωστόσο, αξιωματούχοι που ήταν μέλη σε προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις τονίζουν ότι τα στελέχη της σημερινής σύνθεσης του Λευκού Οίκου
έχουν αισθανθεί μόλις μία μικρή διάσταση της σκληρής -εχθρικών διαθέσεων- έρευνας που είναι διατεθειμένοι να προωθήσουν οι Δημοκρατικοί με τον
αέρα των νικητών στην Βουλή των Αντιπροσώπων.
Η κατάσταση για τον Λευκό Οίκο του προέδρου Τραμπ θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη τον επόμενο χρόνο με τον εσωτερικό κανονισμό που ψήφισαν οι
Ρεπουμπλικάνοι στην Βουλή των Αντιπροσώπων κοντά στην λήξη της θητείας της κυβέρνησης Ομπάμα. Ο κανονισμός αυτός δίνει το δικαίωμα έκδοσης
κλήσεων προς κατάθεση σε όλους τους προέδρους των επιτροπών του αναφερόμενου νομοθετικού σώματος, παρακάμπτοντας τις ψηφοφορίες των μελών
που συνθέτουν τις επιτροπές αυτές.
“Υποθέτω ότι αυτό δεν θα το αποσύρουν τώρα,” δήλωσε ο Νιλ Έγκλεστον πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου στην κυβέρνηση Ομπάμα.
Στελέχη προηγούμενων αμερικανικών κυβερνήσεων που έχασαν ένα νομοθετικό σώμα από τα δύο του Κογκρέσου στην διάρκεια άσκησης μιας
προεδρίας από το αντίπαλο κόμμα (οι πρόεδροι Μπιλ Κλίντον και Μπαράκ Ομπάμα το βίωσαν πολιτικά αυτό στην μέση της πρώτης προεδρικής τους
θητείας, ενώ ο πρόεδρος Μπους στις ενδιάμεσες εκλογές κατά την δεύτερη προεδρική του θητεία) δηλώνουν ότι η εξέλιξη αυτή άλλαξε την
καθημερινότητά τους.
“Είναι καταπιεστικό, όπως η κόλαση,” δήλωσε χαρακτηριστικό ο Λίον Πανέτα, πρώην Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου στην κυβέρνηση Κλίντον.
“Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που χτυπάει πολιτικά τον Λευκό Οίκο, δηλαδή το γεγονός ότι στον αμερικανικό λαό δεν άρεσαν όλα όσα έκανε ο πρόεδρος.
Το ηθικό του προέδρου έπεσε πραγματικά,” συμπλήρωσε ο ίδιος.
Συνέχεια…
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“ Αισθάνεσαι ότι δίνεις μία πραγματικά πολιτική μάχη, καθώς ενεργείς σε ένα αποκλειστικά κομματικό και
πολιτικό περιβάλλον,” θυμάται ένας δικηγόρος του Λευκού Οίκου στην κυβέρνηση Ομπάμα.
Στην περίπτωση επιβεβαίωσης των εκτιμήσεων που θέλουν τους Δημοκρατικούς να προχωρούν στην άμεση
έναρξη ερευνών, η μέχρι σήμερα ανώνυμοι σύμβουλοι του προέδρου Τραμπ θα χάσουν την ανωνυμία τους μέσα
σε ένα 15λεπτο, καθώς τα ηλεκτρονικά μηνύματά τους, αλλά και οι σημειώσεις τους, θα διαβιβάζονται στις
επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων και στο πλαίσιο των ερευνών που θα ενεργοποιηθούν.
Παράλληλα, η θέση των στελεχών του Λευκού Οίκου γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς η εμπλοκή τους σε
μία έρευνα του Κογκρέσου θα σημαίνει ότι θα πρέπει να προσλάβουν έναν δικηγόρο, αλλά και να αλλάξουν το
καθημερινό πρόγραμμα των απασχολήσεών τους.
Μία τέτοια εξέλιξη, αλλάζει και τις προτεραιότητες λειτουργίας στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, καθώς
απαιτούνται ώρες προετοιμασίας με την συμμετοχή στελεχών για την προετοιμασία των καταθέσεων στις
επιτροπές του Κογκρέσου.
Η δομή που υπάρχει σήμερα στον Λευκό Οίκο, αλλά και η στρατηγική που εφαρμόζεται έχει ως κεντρικά
πρόσωπα μία νέα σειρά δικηγόρων, ειδικών στην επικοινωνία, αλλά και πολιτικών στρατηγιστών, οι οποίοι και
θα κληθούν να διαχειριστούν τη νέα πολιτική πραγματικότητα μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2020.
Οι προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις έχουν καταρτίσει ένα βιβλίο κινήσεων και προτεραιοτήτων,
σχετικά με τον χειρισμό δυσάρεστων πολιτικά καταστάσεων που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο
βασικός κανόνας αντιμετώπισης της δύσκολης κατάστασης εντοπίζεται στην οργάνωση μιας έμπιστης ομάδας
στελεχών του Λευκού Οίκου, που θα έχουν ως αποστολή την καλλιέργεια των σχέσεων με τα μέλη του
Κογκρέσου που διεξάγουν τις έρευνες, μέσω της ανταπόκρισης στα αιτήματα που υποβάλλονται για την
διάθεση-παραχώρηση
εγγράφων.

Ένα δεύτερο συστατικό στοιχείο μιας τέτοιας στρατηγικής εντοπίζεται στην επιθετική διάστασή της, ως προς
την απαξίωση των ερευνών που θα δρομολογηθούν.
Το σίγουρο είναι ότι οι ενδιάμεσες εκλογές ενεργοποίησαν μια περίοδο ουσιαστικού πολιτικού ενδιαφέροντος
στην Ουάσινγκτον, με άγνωστους συντελεστές τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του προέδρου Τραμπ, αλλά και την
επιθετικότητα των Δημοκρατικών, μέχρι τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν σε δύο χρόνια.

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

«Τι είπε ο Ντράγκι πίσω από κλειστές πόρτες στον Ιταλό ΥΠΟΙΚ»
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είπε στον Ιταλό υπουργό Οικονομικών, Τζιοβάνι Τρία, σε
μια κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση ότι το υψηλό χρέος της Ιταλίας απαιτεί έναν βαθμό δημοσιονομικής
πειθαρχίας που να υπερβαίνει τα όσα ορίζονται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, δήλωσαν δύο πηγές της
ΕΕ.
Ο Μάριο Ντράγκι μίλησε σε συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης τη Δευτέρα, κατά την
οποία τα επεκτατικά δημοσιονομικά σχέδια της ιταλικής κυβέρνησης επικρίθηκαν από άλλες χώρες του μπλοκ
ότι παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.
Στη συνεδρίαση,
ο Ντράγκι –πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ιταλίας– προειδοποίησε ότι το
\
υψηλό χρέος της Ιταλίας και η χαμηλή ανάπτυξη θα απαιτήσουν ένα επίπεδο υπευθυνότητας που να
«υπερβαίνει τους κανόνες της ΕΕ», δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στο Reuters.
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο για το θέμα αυτό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε στη συνεδρίαση ότι εξέταζε την πιθανότητα πειθαρχικής διαδικασίας σε
βάρος της Ρώμης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κυρώσεις, εάν δεν αλλάξει το προσχέδιο του
προϋπολογισμού της Ιταλίας για την επόμενη χρονιά έως την προθεσμία της 13ης Νοεμβρίου. Στη συνέχεια,
επιβεβαίωσε δημοσίως τη θέση αυτή.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV
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Ακόμη μια καλή συνεδρίαση στο Χ.Α. & Ελπίδες ότι αυτή τη φορά οι
ισχυρές αντιστάσεις στις 640 – 650 μονάδες θα διασπαστούν ….
Κατά μέσο όρο το 3μηνο Νοέμβριος – Ιανουάριος είναι από τα
καλύτερο για το χρηματιστήριο….
Relative Strength Index (42.8074)
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