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Die Welt: Τα προβλήματα των ιταλικών τραπεζών πιο απειλητικά από των ελληνικών
«Η Ιταλία, σε αντίθεση με την Ελλάδα, είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες στη ζώνη του ευρώ. Γι' αυτό
ακριβώς και οι μεγάλοι επενδυτές είναι δύο φορές πιο προσεκτικοί» γράφει σε άρθρο της η "Welt".
«Οι επενδυτές πρέπει και πάλι να τρέμουν. Ακριβώς στην δέκατη επέτειο της χρεοκοπίας της Lehman, οι
ανησυχίες για τις τράπεζες της νότιας Ευρώπης αυξάνονται. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα
χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ιταλίας. Οι λόγοι όμως για αυτές τις ανησυχίες σχετικά για
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των δύο χωρών είναι πολύ διαφορετικοί και δείχνουν από πού προέρχεται
σήμερα η μεγαλύτερη απειλή για την ενότητα της νομισματικής ένωσης: από την άνοδο των λαϊκιστών και το
πολιτικό χάος που φέρνουν» αναφέρει το άρθρο.
Η γερμανική εφημερίδα σημειώνει, επίσης, πως «οι ελληνικές τράπεζες υποφέρουν από τα γνωστά προβλήματα.
Είναι κυρίως το βάρος των κόκκινων δανείων που δημιουργούν πονοκέφαλο σε επενδυτές και πολιτικούς. Για τα
προβλήματα αυτά, η Ευρώπη έχει αναπτύξει μια εργαλειοθήκη με την οποία μπορούν να εξαλείψουν το βουνό
των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το κράτος βοηθά τις τράπεζες, να πουλούν σε εξειδικευμένους επενδυτές
επισφαλή δάνεια, για παράδειγμα με εγγυήσεις. Με αυτόν τον τρόπο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παίρνουν
αρκετό "οξυγόνο" για να αναπνέουν για να παρέχουν νέα δάνεια στην οικονομία και έτσι να την αναθερμαίνουν.
Μια παρόμοια στρατηγική αποδείχτηκε ήδη ορθή πέρυσι στην Ιταλία, όπου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
έχουν σημειώσει σημαντικές προόδους στη μείωση των παλαιών βαρών».
Όμως «οι τράπεζες (στην Ιταλία) παλεύουν εν τω μεταξύ με εντελώς διαφορετικά προβλήματα. Τα απερίσκεπτα
σχέδια προϋπολογισμού της νέας κυβέρνησης έχουν προκαλέσει τη διολίσθηση των κρατικών ομολόγων της
χώρας. Αυτό με τη σειρά του φέρνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε δύσκολη θέση, επειδή ανήκουν στους
μεγαλύτερους αγοραστές αυτών των ομολόγων και οι απώλειες εξασθενίζουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Σε αντίθεση
με τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κάποια προφανής λύση για το πρόβλημα αυτό. Εφόσον η
λαϊκιστική συμμαχία του Κινήματος των Πέντε Αστέρων και της Λέγκας του Βορρά επιζητά την αναμέτρηση με
τις Βρυξέλλες, η πίεση στις αγορές ομολόγων και επομένως η απειλή για τις τράπεζες θα αυξηθεί», παρατηρεί η
Welt.
Και η γερμανική εφημερίδα καταλήγει: «Ο φόβος της αναζωπύρωσης της κρίσης του ευρώ δεν θα εξαφανιστεί
τόσο γρήγορα. Αντίθετα, οι μεγάλοι επενδυτές θα ενεργούν δύο φορές πιο προσεκτικά, διότι η Ιταλία, σε
αντίθεση με την Ελλάδα, είναι μία από τις οικονομίες βαρέων βαρών στη νομισματική ένωση. Το πιο λυπηρό σε
όλη αυτή την ιστορία είναι το γεγονός ότι οι λαϊκιστές στην Ιταλία θέλουν με τα γενναιόδωρα σχέδια του
προϋπολογισμού τους να δώσουν ώθηση στην οικονομία, αλλά θα μπορούσαν να επιτύχουν τελικά το αντίθετο. Ο
ιταλικός τραπεζικός τομέας βρίσκεται -μετά την αναταραχή του παρελθόντος- ακόμα στη φάση της ανάκαμψης.
Εάν περιπέσει σε στασιμότητα και τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα περιορίσουν ξανά το δανεισμό τους, τότε
αυτό θα ήταν δηλητήριο για την οικονομία».
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ΔΝΤ: Θετική αναθεώρηση της πρόβλεψης για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
Αναθεωρεί προς τα πάνω την εκτίμησή του για την ανάπτυξη της οικονομίας της Ελλάδας το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, το οποίο προβλέπει πλέον ανάπτυξη 2,4% για το 2019. Η πρόβλεψη αυτή είναι
αναθεωρημένη επί τα βελτίω κατά +0,6%, καθώς τον Απρίλιο του 2018 το Ταμείο εκτιμούσε ότι η ανάπτυξη
φέτος θα ανερχόταν στο 1,8%.
Η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στην έκθεσή του ΔΝΤ για την Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική (World
Economic Outlook) που παρουσίασε σήμερα ο επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου Μορίς Όμπστφελντ στο
πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου του οργανισμού στο Μπαλί της Ινδονησίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
έκθεσης, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το τρέχον έτος και κατά 2,4% για το 2019.
Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, το Ταμείο εκτιμά ότι η άνοδος του ΑΕΠ θα κινηθεί στο 1,2% έναντι του 1,9% που
είχε υπολογίσει στις εαρινές του προβλέψεις.
Ωστόσο το Ταμείο αναθεωρεί επί τα χείρω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη, την οποία πλέον
υποβιβάζει από το 3,9% στο 3,7% για την περίοδο 2018-2019.
Για το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας, το ΔΝΤ προβλέπει πως θα διαμορφωθεί
στο 0,8% του ΑΕΠ το τρέχον έτος, ενώ για το 2019 διαβλέπει αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών,
εκτιμώντας ότι θα κυμανθεί στο 0,4% του ΑΕΠ.
Επιπλέον, η έκθεση του Ταμείου προβλέπει συνεχιζόμενη, σταδιακή μείωση της ανεργίας, Ειδικότερα, το ΔΝΤ
υπολογίζει ότι το τρέχον έτος το ποσοστό της ανεργίας θα μειωθεί κατά 1,6% από το 2017 (21,5%) και θα
κυμανθεί στο 19,9%, ενώ το 2019 εκτιμά ότι το ποσοστό θα μειωθεί περισσότερο στο 18,1%.
Για τον πληθωρισμό, το ΔΝΤ υπολογίζει ότι θα κυμανθεί στο 0,7% για το 2018, ενώ για το 2019 προβλέπει
αύξηση στο 1,2%.
Δυο ενδιαφέροντα σημεία της έκθεσης, στα οποία γίνεται αναφορά και στην Ελλάδα, είναι οι ενότητες που
εξετάζουν την πτώση του ΑΕΠ σε περιόδους οικονομικής κρίσης αλλά και οι δημογραφικές πιέσεις στην
οικονομία από τις επιπτώσεις της υπογεννητικότητας.
Όπως σημειώνει η έκθεση, η πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση προκάλεσε μεγάλες μειώσεις στο
κατά κεφαλήν ΑΕΠ ορισμένων χώρων. Η ανάκαμψη, ωστόσο, που ακολούθησε στάθηκε σε πολλές περιπτώσεις
ανεπαρκής για την αποκατάσταση του συγκεκριμένου δείκτη. Επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι η μείωση του
κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Ελλήνων τα χρόνια της κρίσης ανήλθε συνολικά στο 26%.
Για το θέμα της υπογεννητικότητας, οι συντάκτες της έκθεσης υπογραμμίζουν ότι σε κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που υπέστησαν διπλή ύφεση, όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, ο δείκτης γεννητικότητας μειώθηκε από
το 1,5% το 2008 στο 1,3% το 2016. Ο συγκεκριμένος δείκτης θεωρείται σημαντικός επειδή το ΔΝΤ εκτιμά ότι
τα συνεχιζόμενα χαμηλά ποσοστά γεννητικότητας θα επηρεάσουν μελλοντικά την εισροή εργατικού δυναμικού
και έτσι να εξασθενήσουν την αναπτυξιακή πορεία μιας οικονομίας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.
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DBRS: Παραμένει η ανησυχία για εντάσεις γύρω από το ελληνικό χρέος
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της DBRS, εάν η Ελλάδα αδυνατήσει να τηρήσει τις δεσμεύσεις
της για τα πρωτογενή πλεονάσματα, οι πιστωτές της ενδέχεται να είναι λιγότερο πρόθυμοι να «σκεφτούν»
πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους, με την DBRS να τονίζει ότι παραμένει ανήσυχος πως το ελληνικό χρέος θα
μπορούσε να αποτελέσει πηγή εντάσεων μεταξύ της Αθήνας και των δανειστών.
Σε ανάλυσή του για τις κατηγορίες κινδύνου στην Ευρωζώνη, η DBRS τοποθετεί την Ελλάδα στην κατηγορία
«μεσαίου» κινδύνου, τη στιγμή που όλες οι υπόλοιπες χώρες της ζώνης του ευρώ βρίσκονται στην κατηγορία
«χαμηλού» ρίσκου.
Όπως εξηγεί ο οίκος, εάν η Ελλάδα εμφάνιζε μια σταθερά ασθενική ανάπτυξη, μελλοντικές κυβερνήσεις θα
μπορούσαν να καταλήξουν στο συμπέρασμα πως η χώρα έχει εξαντλήσει όλες τις επιλογές της, καθώς και ότι
το κόστος παραμονής στην Ευρωζώνη είναι υπερβολικά υψηλό.
Κατά συνέπεια, ο οίκος τοποθετεί την Ελλάδα στη μεσαία κατηγορία κινδύνου, τονίζοντας προς, προς το
παρόν, καμία χώρα δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου.
Στα τέλη Ιουνίου, ο καναδικός οίκος είχε αναβαθμίσει κατά μία βαθμίδα την πιστοληπτική ικανότητα της
Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, είχε αναθεωρήσει σε Β (υψηλό) -από Β προηγουμένως- τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της
Ελλάδας σε ξένο και εγχώριο νόμισμα.
Παράλληλα, είχε διατηρήσει τις προοπτικές στην κατηγορία «θετικές».
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Spiegel Online: «Οι επενδυτές ξεφορτώνονται ιταλικά ομόλογα»
«Οι σχεδιαζόμενες δημοσιονομικές δαπάνες της ιταλικής κυβέρνησης προκαλούν ανησυχία στις χρηματαγορές.
Τα επιτόκια των ομολόγων είναι τα υψηλότερα της τελευταίας πενταετίας, γράφει το Spiegel Online: «Μαζικά
οι επενδυτές πωλούν ιταλικά δεκαετή ομόλογα με αποτέλεσμα να γίνεται, για την Ιταλία, ολοένα και
ακριβότερη η άντληση κεφαλαίων από τις χρηματαγορές. (…) Ο σκεπτικισμός των επενδυτών απέναντι σε
αξιόγραφα νοτιοευρωπαϊκών χωρών είναι εμφανής και στις μετοχές ελληνικών τραπεζών. Ο δείκτης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών έκανε βουτιά 8% τη Δευτέρα. Ένας χρηματιστής εκτιμά ότι αφορμή αυτής της
εξέλιξης είναι το ξεπούλημα ιταλικών ομολόγων. Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τον ιταλικό προϋπολογισμό
έχουν πανευρωπαϊκές επιπτώσεις στον τραπεζικό κλάδο. Έτσι οι μετοχές της Deutsche Bank έπεσαν κατά
2,2%, ενώ της Commerzbank 5,5%».
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ΕΥ: 1.000 δημόσιες εγγραφές παγκοσμίως στο εννεάμηνο -Μία στην Αθήνα
Eπιβραδύνεται η παγκόσμια δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών, εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας και τριγμών στο διεθνές
εμπόριο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έκθεσης της EY, "Global IPO trends: Q3 2018".
Συγκεκριμένα ο αριθμός των δημοσίων εγγραφών τους πρώτους εννέα μήνες του 2018 υποχώρησε σε 1.000 σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πρόκειται για μείωση κατά 18% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, κατά το οποίο είχε καταγραφεί η υψηλότερη
δραστηριότητα εννεάμηνου από το 2007.
Ωστόσο, παρά την επιβράδυνση αυτή, η δραστηριότητα του εννεάμηνου του 2018 παρέμεινε πάνω από τον μέσο όρο της τελευταίας
δεκαετίας, με τις διεθνείς αγορές να συγκεντρώνουν 145,1 δις δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση.
Η δραστηριότητακατά το γ' τρίμηνο του 2018 (302 δημόσιες εγγραφές και έσοδα 47,1 δισ. δολ.) κατέγραψε μείωση κατά 22% ως προς
τον αριθμό των συναλλαγών και αύξηση 9% ως προς τα αντληθέντα κεφάλαια, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
Σε τεχνολογία, βιομηχανία, υγεία, οι περισσότερες εγγραφές
Οι τομείς της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και της υγειονομικής περίθαλψης παρουσίασαν την εντονότερη δραστηριότητα στη
διάρκεια του εννεάμηνου, με 468 δημόσιες εγγραφές (47% του συνολικού αριθμού παγκοσμίως), που συγκέντρωσαν συνολικά 62,9 δις
δολάρια (43% των συνολικών εσόδων).
Παράλληλα, η αύξηση δημοσίων εγγραφών των νεοφυών εταιρειών με αποτίμηση που ξεπερνά το ένα δισ. δολ. (Unicorns) κατά το γ'
τρίμηνο του 2018, οδήγησε σε αύξηση των συνολικών κεφαλαίων που αντλήθηκαν κατά το α' εννεάμηνο κατά 9%, έναντι του περσινού
αντίστοιχου διαστήματος.
Η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (EMEIA) κατέγραψε σημαντική μείωση τόσο ως προς τον αριθμό των
δημοσίων εγγραφών (-48%), όσο και ως προς τα συγκεντρωθέντα κεφάλαια (-85%), σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2017. Η
δραστηριότητα σημείωσε κάμψη και κατά το σύνολο του α' εννεάμηνου, με τον αριθμό των εγγραφών να μειώνεται κατά 11% και τα
αντληθέντα κεφάλαια κατά 24%, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2017.
Η δραστηριότητα στην ΕΜΕΙΑ επηρεάστηκε αρνητικά από την αβεβαιότητα ως προς τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, την επικείμενη
προθεσμία για τη λήξη των διαπραγματεύσεων του Brexit, και την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της αναμενόμενης μεγαλύτερης
δημόσιας εγγραφής στην ιστορία παγκοσμίως. Ωστόσο, η περιοχή κατατάσσεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη και πιο βιώσιμη παγκόσμια
αγορά ως προς τον αριθμό των εγγραφών, με τη συμμετοχή της στην παγκόσμια αγορά να αυξάνεται στο 33%.
Οι μέσες αποδόσεις πρώτης ημέρας για τις δημόσιες εγγραφές στα κεντρικά χρηματιστήρια της EMEIA διαμορφώθηκαν στο 12%, ενώ
οι τρέχουσες αποδόσεις μετά τις δημόσιες εγγραφές έφθασαν κατά μέσο όρο το 25%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών
στις δημόσιες εγγραφές που τελικά ολοκληρώνονται.
H πρώτη εγγραφή στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Τον Ιούλιο, πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η πρώτη, μετά από αρκετό διάστημα, δημόσια εγγραφή της Εταιρείας
Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, CNL Capital, η οποία συγκέντρωσε 461 εκατ. δολάρια.
Η δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών στην Αμερικανική Ήπειρο παρέμεινε ισχυρή κατά το α' εννεάμηνο του 2018, με τον αριθμό των
εγγραφών να φθάνει τις 195, καταγράφοντας αύξηση κατά 27%, και τα αντληθέντα κεφάλαια να αυξάνονται κατά 41%, αγγίζοντας τα
50,1 δις δολάρια.
Στις ΗΠΑ, ολοκληρώθηκαν 47 δημόσιες εγγραφές κατά το γ' τρίμηνο του 2018, από τις οποίες συγκεντρώθηκαν 11,9 δις δολάρια,
καταγράφοντας αύξηση κατά 150% ως προς τα έσοδα, και 31% ως προς τον αριθμό των εγγραφών, σε σύγκριση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2017.
Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η προσοχή επικεντρώθηκε στο Χονγκ Κονγκ, παρά την αποκλιμάκωση της δραστηριότητας στην
περιοχή. Οι δημόσιες εγγραφές στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά το γ' τρίμηνο του 2018, τόσο ως προς τον
\
αριθμό, όσο και ως προς τα έσοδα, συγκεντρώνοντας το 18% των δημοσίων εγγραφών και το 49% των αντληθέντων κεφαλαίων
παγκοσμίως. Τρεις μεγάλες δημόσιες εγγραφές, εκ των οποίων δύο Unicorns, ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο, αναδεικνύοντας το Χονγκ
Κόνγκ στο κορυφαίο χρηματιστήριο παγκοσμίως ως προς τα αντληθέντα κεφάλαια κατά το γ' τρίμηνο. Το Χονγκ Κονγκ ήταν, επίσης, ο
δεύτερος πιο δημοφιλής προορισμός για διασυνοριακές δημόσιες εγγραφές, μετά τις ΗΠΑ.
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Στο -21% αισίως το Χ.Α. από τις αρχές του χρόνου, με το ΓΔ κοντά στο
χαμηλό 2 ετών. Πτώση 43% για τις Τράπεζες από 01/01. Και πτώση 52%
από τα υψηλά στα τέλη Ιανουαρίου…
ΓΔ
Relative Strength Index (29.7055)
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