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Το νέο μοντέλο «ενισχυμένης εποπτείας» των Βρυξελλών
Μόνο μετά από την έκδοση «θετικής» έκθεσης προόδου από τους θεσμούς θα ενεργοποιούνται τα μέτρα για το
χρέος με την αποδέσμευση δόσεων που αναλογούν στα κέρδη κεντρικών τραπεζών επί ελληνικών ομολόγων.
Συγκεκριμένα, αυτό τονίζεται σε ενημερωτικό σημείωμα της Κομισιόν για το καθεστώς «ενισχυμένης
εποπτείας» που θα τεθεί σε ισχύ από τις 22 Αυγούστου . Σύμφωνα με τα σημείωμα που παρουσιάζει το
«tovima.gr» η αρχική διάρκεια της ενισχυμένης εποπτείας θα είναι εξάμηνη με δυνατότητα παράτασης που θα
φθάσει έως και το 2022. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από κλιμάκια των τεσσάρων θεσμών (Κομισιόν , ΔΝΤ
ΕΚΤ και ESM) ανά τρίμηνο και θα έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση της προόδου των
δημοσιο0νομιοκών στόχων και των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο Eurogroup της 22ας Ιουνίου και
μπήκαν σε ειδικό παράρτημα. Όπως εξηγεί η Κομισιόν για την Ελλάδα επιλέχθηκε ενισχυμένη και όχι απλή
εποπτεία όπως σε άλλες χώρες που εξήλθαν από το πρόγραμμα «δεδομένης της διάρκειας της ελληνικής κρίσης ,
της παρατεταμένης περιόδου κατά την οποία λαμβάνει οικονομική ενίσχυση και του υψηλού επιπέδου του
χρέους» Ποιο αναλυτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «εξηγεί» τις σημερινές αποφάσεις της για την Ελλάδα
απαντώντας σε εννέα σχετικά ερωτήματα:
1-Τι αποφάσισε σήμερα η Επιτροπή;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση για την ενεργοποίηση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας για τη
διευκόλυνση της ομαλοποίησης της Ελλάδας, με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Η προσέγγιση αυτή
συμφωνήθηκε από τους υπουργούς οικονομικών της ζώνης του ευρώ κατά τη διάρκεια της Ευρωομάδας στις 22
Ιουνίου, σε πλήρη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή.
2-Τι σημαίνει ενισχυμένη παρακολούθηση; Η ενισχυμένη εποπτεία είναι ένα πλαίσιο που αποσκοπεί στη
διευκόλυνση της ολοκλήρωσης, της παράδοσης και της συνέχειας των μεταρρυθμίσεων που οι ελληνικές αρχές
έχουν αναλάβει να εφαρμόσουν στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος στήριξης . Επιτρέπει επίσης τη στενή
παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης και της εξέλιξής της στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) στις 20 Αυγούστου 2018. Θα διευκολύνει τον
εντοπισμό των κινδύνων κατά την ανάπτυξή τους και θα διευκολύνει την κατάλληλη παρακολούθηση της
ολοκλήρωσης, της συνέχειας και της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς πολιτικής στους
οποίους αναφέρεται το πρόγραμμα του ESM.
3-Η ενισχυμένη εποπτεία αποτελεί νέο πρόγραμμα ή επέκταση του τρέχοντος προγράμματος;
Όχι. Η ενισχυμένη επιτήρηση δεν αποτελεί παράταση του τρέχοντος προγράμματος ή νέου προγράμματος. Το
τρέχον
πρόγραμμα
θα
ολοκληρωθεί
στις
20
Αυγούστου.
Το ενισχυμένο πλαίσιο εποπτείας διευκολύνει την ολοκλήρωση, και τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που οι
ελληνικές αρχές έχουν αναλάβει να εφαρμόσουν στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος . Είναι σημαντικό ότι
η ενισχυμένη εποπτεία δεν συνεπάγεται νέους όρους. Οι αναληφθείσες δεσμεύσεις αφορούν μόνο την
ολοκλήρωση ορισμένων μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει από την Ελλάδα στο πλαίσιο του
προγράμματος στήριξης και την παροχή των απαραίτητων κινήτρων, καθώς τα μέτρα για το χρέος
εφαρμόζονται κατά τους επόμενους μήνες και χρόνια.
4-Ποιες δεσμεύσεις θα παρακολουθούνται υπό ενισχυμένη εποπτεία; Η εποπτεία θα επικεντρωθεί στους έξι
τομείς στους οποίους η Ελλάδα ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας του Eurogroup
της 22ας Ιουνίου. Αυτές περιλαμβάνουν τις δημοσιονομικές πολιτικές, την κοινωνική πρόνοια, τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις αγορές εργασίας και προϊόντων, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη δημόσια
διοίκηση. Συνέχεια..
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5-Έχει χρησιμοποιηθεί
αυτό το πλαίσιο πριν; Όλα τα κράτη μέλη που έχουν επωφεληθεί από προγράμματα οικονομικής
βοήθειας υπόκεινται σε επιτήρηση μετά το πρόγραμμα. Αυτό απαιτεί επίσης τακτικές αποστολές και υποβολή εκθέσεων,
καθώς και παρακολούθηση της εφαρμογής της μεταρρύθμισης κατά τα έτη μετά το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτή είναι η
πρώτη φορά που έχει ενεργοποιηθεί το ενισχυμένο όργανο επιτήρησης που εισήχθη με τον κανονισμό (472/2013).
Δεδομένης της διάρκειας της ελληνικής κρίσης και της παρατεταμένης περιόδου κατά την οποία λαμβάνει οικονομική
ενίσχυση, το υψηλό επίπεδο του χρέους της και την πρόσφατη συμφωνία για μια πρωτόγνωρη δέσμη μέτρων για το χρέος,
η ενισχυμένη εποπτεία αποτελεί κατάλληλη προσέγγιση για τη διευκόλυνση της στήριξης της εφαρμογής των
συμφωνηθεισών μεταρρυθμίσεων στην περίοδο μετά το πρόγραμμα. 6-Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της τυπικής
εποπτείας μετά το πρόγραμμα και της ενισχυμένης επιτήρησης; Υπό ενισχυμένη εποπτεία, η Ελλάδα θα παρακολουθείται
μέσω πιο συχνών αποστολών επανεξέτασης από την Επιτροπή και τους θεσμούς. Η υποβολή εκθέσεων θα
πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση. Προβλέπεται ότι αυτή η παρακολούθηση θα συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με αυτή
που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία θα εφαρμοστεί τώρα
στην Ελλάδα όπως και σε όλα τα άλλα κράτη μέλη. Οι συνέργειες μεταξύ των δύο διαδικασιών θα μεγιστοποιηθούν. Στο
πλαίσιο ενισχυμένης επιτήρησης, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει επίσης να παράσχουν λεπτομερέστερα δεδομένα από ό, τι
σύμφωνα με την τυποποιημένη παρακολούθηση μετά το πρόγραμμα. 7-Ποια είναι η νομική βάση για ενισχυμένη εποπτεία;
Η ενισχυμένη εποπτεία προβλέπεται από τον κανονισμό 472/2013 για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής
εποπτείας των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη
χρηματοπιστωτική τους σταθερότητα . 8- Πώς θα συμμετάσχουν τα άλλα θεσμικά όργανα; Ο κανονισμός 472/2013
προβλέπει ότι η Επιτροπή αναλαμβάνει ενισχυμένη εποπτεία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
και, ενδεχομένως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Ο ESM θα συμμετάσχει στο Σύστημα Έγκαιρης
Προειδοποίησης, όπως είναι η συνήθης πρακτική για την εποπτεία μετά το πρόγραμμα. Το ΔΝΤ έχει δεσμευτεί να
παραμείνει πλήρως στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ESM.
9-Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ενισχυμένης εποπτείας και της εφαρμογής των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους; Η
ενεργοποίηση των μέτρων χρέους υπό αίρεση πολιτικής που συμφωνήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 22
Ιουνίου θα βασιστεί σε θετικές εκθέσεις που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του ενισχυμένου πλαισίου εποπτείας.
Συγκεκριμένα, μια θετική ενισχυμένη έκθεση επιτήρησης θα επιτρέψει τη μεταφορά στην Ελλάδα του ισόποσου των
κερδών από τα ελληνικά ομόλογα των εθνικών κεντρικών τραπεζών (αποκαλούμενα κέρδη SMP / ANFA). Τα κέρδη αυτά
θα μεταφερθούν στην Ελλάδα σε εξαμηνιαία βάση τον Δεκέμβριο και τον Ιούνιο, αρχίζοντας από το 2018 έως τον Ιούνιο
του 2022, με την επιφύλαξη θετικών βελτιωμένων εκθέσεων παρακολούθησης.
10- Μέχρι πότε θα παραμείνει η Ελλάδα υπό ενισχυμένη επιτήρηση;
Η ενισχυμένη επιτήρηση θα ισχύει για αρχική περίοδο έξι μηνών, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Μπορεί να ανανεωθεί
κάθε έξι μήνες και είναι πιθανό να παραμείνει σε ισχύ για την ίδια περίοδο με τα μέτρα για το χρέος των πολιτικών υπό
όρους, δηλαδή έως το 2022. Η τακτική εποπτεία μετά το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μόλις λήξει η ενισχυμένη δομή
παρακολούθησης και θα διαρκέσει έως ότου αποπληρωθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει
λάβει η Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει για όλες τις χώρες μετά το πρόγραμμα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προς το Χ.Α. η CNL CAPITAL
Η CNL CAPITAL, η πρώτη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ελλάδα με σκοπό την
κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ετοιμάζεται να εισάγει τις μετοχές της
στην κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Συνέχεια…
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Έχοντας ήδη διανύσει μία πορεία τεσσάρων ετών στην εγχώρια αγορά, η εταιρεία ανταποκρίνεται στις ανάγκες χρηματοδότησης
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι οικονομικά υγιείς και αναπτυσσόμενες, αλλά δεν υποστηρίζονται επαρκώς από τον
παραδοσιακό τραπεζικό κλάδο. Η CNL CAPITAL επενδύει σε βραχυπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια τα οποία εκδίδονται από Ελληνικές
μικρομεσαίες
εταιρίες.
Η εταιρεία, με πρόεδρο διοικητικού συμβουλίου τον κ. Πάνο Λέκκα και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Νίκο Χλωρό, ιδρύθηκε στα μέσα
του 2014, από μια αρχική ομάδα 25 επενδυτών, που διέβλεψαν την ανάγκη για τη δημιουργία ενός εναλλακτικού φορέα
χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στα τέσσερα χρόνια παρουσίας της, η CNL CAPITAL παρουσιάζει μια ιδιαίτερα αυξητική πορεία και έχει επενδύσει σε 32 εταιρικά
ομόλογα, στηρίζοντας περισσότερες από 20 μικρομεσαίες εταιρίες από πολλούς διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Με
15 από τα παραπάνω εταιρικά ομόλογα να έχουν λήξει επιτυχώς και τα υπόλοιπα 17 να είναι πλήρως ενήμερα, το χαρτοφυλάκιο της
CNL CAPITAL αποδεικνύει πως ακόμα κι εντός της οικονομικής κρίσης, υπάρχουν πολλές αξιόπιστες κι αναπτυσσόμενες εταιρίες στην
Ελλάδα.
Η αξία των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει τους τελευταίους 34 μήνες ξεπερνά τα 8,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο του 2018,
εξετάζονται επενδύσεις σε πάνω από 12 νέα ομολογιακά δάνεια αξίας 6,2 εκατ. ευρώ.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2/4/2018 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την
έκδοση 400,000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστη και η εισαγωγή των μετοχών της CNL CAPITAL στην Κύρια Αγορά του
Χ.Α. έως 31/07/2018.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CNL CAPITAL κ. Νίκος Χλωρός δήλωσε: «Το όραμα της CNL CAPITAL είναι να αποτελούμε ένα
στρατηγικό συνεργάτη, αρωγό στη μεγέθυνση των ελληνικών εταιριών και της ελληνικής οικονομίας. Συνεχίζουμε με σχέδιο και
αποφασιστικότητα για να επιβεβαιώσουμε την αναπτυξιακή μας προοπτική και να ενισχύσουμε τη δυναμική μας παρουσία στην
ελληνική αγορά».

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

ΔΕΗ: Μείζον πρόβλημα το χρέος και ανησυχία για τη βιωσιμότητα της εταιρείας
Τον κώδωνα του κινδύνου από τη μη εξυπηρέτηση του χρέους λόγω των χαμηλών λειτουργικών αποτελεσμάτων (κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων) κρούει για τη ΔΕΗ η McKinsey μέσα από την εκπόνηση του πενταετούς στρατηγικού και
επιχειρησιακού της σχεδίου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτό φέρει τον τίτλο «Project Compass» («Σχέδιο Πυξίδα») και έχει ως υπ’ αριθμόν ένα στόχο
στο τέλος της πενταετίας η λειτουργική κερδοφορία να αυξηθεί σχεδόν κατά 500 εκατ. ευρώ, στο 1 δισ. ευρώ με 1,1 δισ.
ευρώ, και να περιοριστεί δραστικά το καθαρό χρέος. Οι πληροφορίες θέλουν το επιχειρησιακό σχέδιο να θέτει ως στόχο τη
μείωσή του το 2022 στα 2 δισ. από 3,9 δισ. ευρώ που είναι σήμερα.
Αν και οι στρατηγικές προτεραιότητες του επιχειρησιακού σχεδίου που ανακοίνωσε η ΔΕΗ δεν περιγράφουν καν τους
τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθεί η βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρίας, εν τούτοις διακρίνονται αλλαγές
στην τιμολόγηση των καταναλωτών, καθώς και κυνήγι των οφειλετών.
Η δημόσια εταιρεία καλείται επίσης να αυξήσει τη συμμετοχή της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προσθέτοντας στο
χαρτοφυλάκιό της 600 MW έως το 2022, αλλά και να επενδύσει στα δίκτυα και στις υποδομές διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας. Πρόκληση επίσης αποτελεί και η πώληση και προϊόντων φυσικού αερίου, όπως και η παροχή ενεργειακών
υπηρεσιών. Η ΔΕΗ επίσης θα πρέπει να βγει και στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα να εκμεταλλευτεί συνέργειες σε επίπεδο
εταιρείας και ομίλου.
Ερωτηματικά πάντως εγείρονται και απότην ανακοίνωση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου ύψους 3,9 δισ. ευρώ μέχρι το
2022, εκ των οποίων τα μισά κεφάλαια κατευθύνονται στα δίκτυα διανομής και στις ΑΠΕ, 23% στην κατασκευή της
λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V και 9% για επενδύσεις διατήρησης και αναβάθμισης των μονάδων παραγωγής
ρεύματος.
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως στο ανακοινωθέν από τη ΔΕΗ επιχειρησιακό σχέδιο δεν γίνεται καμία αναφορά στην
υποχρέωσή της να χάσει τις μισές πωλήσεις της. Υπενθυμίζεται ότι έως το τέλος του 2019 η εταιρεία θα πρέπει να μειώσει
το μερίδιό της κατά 50%.
Αλλά αναφορά γίνεται στην απώλεια ισχύος από το χαρτοφυλάκιό της λόγω της πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της
Μελίτης και της Μεγαλόπολης 930 MW, αλλά και της απόσυρσης παλιών σταθμών ισχύος 1.212 MW έως το 2021. Η ΔΕΗ
θα πρέπει επίσης να διερευνήσει τις δυνατότητες για τη μετατροπή των υπαρχόντων πετρελαϊκών σταθμών σε μικρής
κλίμακας μονάδες με καύσιμο το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ομολογιακό 6,5 εκ. ευρώ από Paperpack
Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως το ποσό των 6.500.000 ευρώ, με διάρκεια έως 10 έτη και μέγιστο επιτόκιο euribor
3 μηνών πλέον περιθωρίου 3,00%, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Paperpack ΑΒΕΕ.
Παράλληλα, ενέκρινε τη σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου και του προγράμματος (όροι) και των παραρτημάτων αυτής.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αποπληρωμή θα γίνει σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις, τα ποσά των οποίων, καθώς και το
ποσό που θα καταβληθεί με την τελευταία δόση στη λήξη του δανείου, θα καθοριστούν από το ΔΣ της εταιρείας. Επίσης, θα
παρασχεθούν εξασφαλίσεις υπέρ του εκπροσώπου για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών, συνιστάμενες σε εγγραφή
προσημείωσης επί του ακινήτου που θα αγοραστεί και εξουσιοδοτείται το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για τις περαιτέρω
διαπραγματεύσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τις εξασφαλίσεις που θα ζητηθούν. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για τη
χρηματοδότηση αγοράς και βελτίωσης εγκαταστάσεων ακινήτου, καθώς και τη χρηματοδότηση του κόστους μετεγκατάστασης της
εταιρείας στο νέο ακίνητο.
Περαιτέρω, αποφασίστηκε, όπως παρασχεθούν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου
να καθορίσει με απόφασή του τους ειδικότερους όρους έκδοσης του δανείου και να ορίσει εκπρόσωπό του που θα υπογράψει τη
σύμβαση κάλυψης
 κοινού ομολογιακού δανείου και του προγράμματος (όροι) και των παραρτημάτων αυτής.
Τέλος, η γενική συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του διοικητικού συμβουλίου, αποφάσισε τη διανομή στους μετόχους έκτακτου
μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αποτελεί μέρος από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Το
καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, που θα λάβει κάθε μέτοχος, αφού αφαιρεθεί ο φόρος μερισμάτων 15%, ανέρχεται σε 0,17 ευρώ ανά μετοχή.
Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει, μέσω τράπεζας, την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι
που θα κατέχουν μετοχές την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η
Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018.
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Ντι Μάιο: Δεν εξετάζουμε «plan B» για αποχώρηση της Ιταλίας από την Ευρωζώνη
Η Ιταλία δεν εξετάζει κανένα «Σχέδιο Β» για την αποχώρησή της από την Ευρωζώνη, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Λουίτζι Ντι Μάιο.
Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο La7, ο Ντι Μάιο, που είναι επικεφαλής του αντισυστημικού Κινήματος των Πέντε Αστέρων, εξήγησε
ότι το κόμμα του «δεν επιθυμεί (η Ιταλία) να φύγει από το ευρώ ή να αναγκαστεί να φύγει».
Η κυβέρνηση συνασπισμού της Ιταλίας, στην οποία συμμετέχουν το Κίνημα των Πέντε Αστέρων και το ακροδεξιό κόμμα Λέγκα, θα
διαπραγματευθεί την αλλαγή των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ προκειμένου η Ιταλία να μπορέσει να κάνει περισσότερες
επενδύσεις και να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά της μείωσης της φορολογίας και αύξησης των κοινωνικών παροχών, εξήγησε ο Ντι
Μάιο.
\
Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη δήλωση του Ιταλού υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Πάολο Σαβόνα, ότι η Ιταλία θα πρέπει να είναι
προετοιμασμένη «για όλα τα ενδεχόμενα» σχετικά με την επιβίωση του ευρώ, ο Ντι Μάιο επανέλαβε ότι η αποχώρηση από την
Ευρωζώνη δεν είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης.
«Δεν εξετάζουμε κανένα Σχέδιο Β και η κυβέρνηση δεν εργάζεται πάνω σε αυτό», τόνισε ο Ντι Μάιο που είναι και υπουργός Εργασίας
και Βιομηχανίας.
Ωστόσο πρόσθεσε ότι συμφωνεί με τον Σαβόνα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να λάβει περισσότερες εξουσίες.
«Θα πρέπει να τροποποιήσουμε το καταστατικό της ΕΚΤ ώστε να μπορεί να ενεργεί ως μια πραγματική κεντρική τράπεζα», κατέληξε ο
Ντι Μάιο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο «Recession Indicator» χτυπάει κόκκινο
Εν μέσω πολύμηνων συζητήσεων των αναλυτών για την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας
και κυρίως με το τι γίνεται με την πορεία των παγκόσμιων αγορών και αν το πολυετές Bull Market
φθάνει στο τέλος του, πρέπει κανείς να κρατήσει πως σύμφωνα με τον όμιλο Leuthold, ένας
δείκτης για τον κίνδυνο ύφεσης με ένα "αρκετά καλό" ιστορικό κατά τη διάρκεια του τελευταίου
μισού αιώνα έστειλε μόλις ένα σήμα προειδοποίησης. Όπως μάλιστα σημειώνεται στην ανάλυση,
για πρώτη φορά, λίγο πριν από την ύφεση του 2007-2009, τα ασφάλιστρα για το τμήμα των
αμερικανικών εταιρικών ομολόγων με το χαμηλότερο επιτόκιο, αυξήθηκαν στο 2%, αφού ήταν
για καιρό κάτω από το επίπεδο αυτό, σύμφωνα με στοιχεία που συνέταξε η ερευνητική ομάδα με
έδρα τη Μινεάπολη. Η ανάλυση εξετάζει τη διαφορά στις αποδόσεις μεταξύ εταιρικών χρεών με
πιστοληπτική διαβάθμιση Baa από την Moody's Investors Service και εκείνων των 10ετών
κρατικών ομολόγων. "Δεν είμαστε σίγουροι για ποιο λόγο το πιστωτικό περιθώριο του 2% είναι
τόσο προνοητικό στην πρόβλεψη ύφεσης από το 1970", γράφει ο Jim Paulsen, επικεφαλής
επενδύσεων της Leuthold, σε σημείωμα στους πελάτες του, τη Δευτέρα. Αυτό συνέβη είτε κατά
τη διάρκεια είτε πριν από έξι από τις επτά τελευταίες περιόδους ύφεσης, είπε.
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