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Ζήτημα χρόνου η πλήρης άρση των capital controls
Έτοιμες έχει η κυβέρνηση τις διατάξεις για την πλήρη άρση των capital controls, περίπου 4,5 χρόνια μετά την επιβολή τους
και αναμένει το «πράσινο φως» από τους θεσμούς προκειμένου να προχωρήσει άμεσα (το αργότερο εντός του Σεπτεμβρίου)
στην κατάργηση των τελευταίων κεφαλαιακών περιορισμών.
Οι συγκεκριμένες διατάξεις καταρτίστηκαν σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες,
υπάρχουν και οι επιστολές συμφωνίας τόσο από τις εμπορικές, όσο και από τις συνεταιριστικές τράπεζες της χώρας.
Επί της ουσίας, η πλήρης κατάργηση σημαίνει την άρση των εναπομεινάντων περιορισμών στη μεταφορά κεφαλαίων προς
το εξωτερικό από ιδιώτες και νομικά πρόσωπα. Ωστόσο, θα αποτελεί σαφές μήνυμα προς τις αγορές για επιστροφή του
τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας στην κανονικότητα, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κινήσεις προς την
κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων, της αύξησης των επενδύσεων και των αποκρατικοποιήσεων.
Την ίδια ώρα, στο υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζονται πυρετωδώς για την 4η μεταμνημονιακή αξιολόγηση, η οποία
θα ξεκινήσει μετά τη συνεδρίαση της Ευρωομάδας την 13η Σεπτεμβρίου (τα τεχνικά κλιμάκια αναμένονται στην Αθήνα
στις 16 Σεπτεμβρίου και οι επικεφαλής στις 23 του ίδιου μηνός), και για τη διαμόρφωση του μεγάλου φορολογικού
νομοσχεδίου το φθινόπωρο.
Πρόκειται για έναν ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα περίπου τεσσάρων μηνών έως το τέλος του έτους, ο οποίος
περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα.
Βασικός στόχος είναι να ολοκληρωθεί η 4η αξιολόγηση το αργότερο έως τα μέσα Νοεμβρίου, προκειμένου να εκταμιευθεί η
δεύτερη δόση περίπου 640 εκατ. ευρώ από τα SMP & ANFA (επιστροφές κερδών από ελληνικά ομόλογα που διακρατούν οι
κεντρικές τράπεζες στην ευρωζώνη). Βασικό στοιχείο της συγκεκριμένης αξιολόγησης αναμένεται να είναι η κάλυψη
περίπου 15 προαπαιτούμενων, κυρίαρχη θέση στα οποία κατέχουν οι αποκρατικοποιήσεις (πώληση του 30% του «Ελ.
Βενιζέλος», πώληση του ποσοστού στα ΕΛΠΕ, ΔΕΗ και έναρξη της επένδυσης στο Ελληνικό). Παράλληλα, οι θεσμοί
αναμένεται να εξετάσουν την πορεία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, την
εισπραξιμότητα στη ρύθμιση των 120 δόσεων (διαδραματίζει ρόλο και για το εύρος των δημοσιονομικών περιθωρίων),
καθώς και το πώς προχωρά το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων μέσω
εταιρείας ειδικού σκοπού (APS).
Κομβικό σημείο της κυβερνητικής πολιτικής είναι να «κλειδώσει» το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Εκτιμάται ότι έως το
τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί το σκέλος των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του νομοσχεδίου με την πλήρη
κοστολόγηση τους. Για το σκέλος των μειώσεων των φορολογικών συντελεστών, οι κινήσεις, αναφέρουν οι πληροφορίες, θα
σταθμιστούν προσεκτικά και σε συνεννόηση με τους θεσμούς προκειμένου να εξασφαλιστούν τα μέγιστα δυνατά
δημοσιονομικά περιθώρια.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η κατάρτιση του νέου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και το
πότε αυτό θα κατατεθεί στη Βουλή. Η άμεση κατάθεσή του θα σημαίνει ότι οι προβλέψεις του αναγκαστικά να στηριχθούν
κυρίως σε πρόδρομους δείκτες και όχι σε πραγματικά στοιχεία για την πορεία της οικονομίας. Ανοικτό είναι έτσι το
ενδεχόμενο να μετατεθεί, σε συνεννόηση με τους θεσμούς, για τον Μάιο 2020, οπότε και θα υπάρχουν επαρκέστερα και
ακριβέστερα στοιχεία για την πορεία βασικών μεγεθών, όπως είναι η ανάπτυξη, η ροή των φορολογικών εσόδων, αλλά και η
πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.
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Tο οικονομικό
επιτελείο βρίσκεται, παράλληλα, σε επιφυλακή για πέντε ζητήματα που ενδέχεται να
αποτελέσουν εστίες δημοσιονομικού κινδύνου. Πρόκειται για τις εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις για τα
αναδρομικά, την επιτυχία της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων, τη δυναμική ανάκαμψης των εξαγωγών, τη
στασιμότητα ή/και την επιβράδυνση της οικονομίας της ευρωζώνης, καθώς και τα περίπου 150 εκατ. ευρώ για
τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (το κόστος για την ηλεκτροδότηση νησιών και ευπαθών ομάδων) που πρέπει να
καταβάλλει το υπουργείο Οικονομικών στη ΔΕΗ. Ωστόσο, όπως σχολιάζουν αξιωματούχοι, υπάρχουν τρεις
εξελίξεις που αποπνέουν αισιοδοξία για το μακροοικονομικό πεδίο και την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Αυτές αφορούν στη θετική πορεία πρόδρομων μακροοικονομικών δεικτών και στην υπέρβαση του στόχου για
τα φορολογικά έσοδα τον Ιούλιο, αλλά και στα νεότερα στοιχεία που δείχνουν ότι άρχισε να «φουντώνει» το
ενδιαφέρον των φορολογούμενων για τη ρύθμιση στην εφορία.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αδ. Γεωργιάδης: Εντός Αυγούστου οι ΚΥΑ για να «ξεμπλοκάρει» το Ελληνικό
Εντός Αυγούστου θα εκδοθούν οι τρεις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκκρεμούν για την συνέχιση της
επένδυσης στο Ελληνικό, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, διευκρινίζοντας ότι στο ίδιο
χρονικό πλαίσιο θα εκδοθεί η ΚΥΑ για το καζίνο.
Ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι οι ΚΥΑ έχουν συνταχθεί όμως πρέπει να εκδοθούν με
βάση την προβλεπόμενη γραφειοκρατική διαδικασία.
Η επεξεργασία τους θα αρχίσει την προσεχή Δευτέρα στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης, που όπως είπε θα
παραμείνει σε συνεδρία έως ότου να τις εγκρίνει, θα ακολουθήσει μία ακόμα φάση ώστε να οριστικοποιηθεί η
τροποποίηση άλλης Απόφασης που είχε «βγάλει σκάρτη» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και στην συνέχεια θα γίνει η
έκδοση.
Τόνισε ότι η καθυστέρηση των προηγούμενων μηνών έχει προκαλέσει «μεγάλο κίνδυνο» για την υλοποίηση του
έργου, όμως διαβεβαίωσε πως «όλα θα πάνε καλά».
Αναφερόμενος στην Βασιλική Θάνου, η οποία θα αποχωρήσει από την προεδρία της Επιτροπής Ανταγωνισμού
μετά την χθεσινή ψήφιση των διατάξεων για στελέχη των ανεξάρτητων Αρχών, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι
ακόμα κι αν προσφύγει στην Δικαιοσύνη δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής της στην θέση της.
Κατηγόρησε την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου ότι τυχόν προσφυγή σε δικαστικά όργανα γίνεται μόνον
ώστε να διεκδικήσει την αποζημίωσή. Παράλληλα κατήγγειλε πως μολονότι η κ. Θάνου αρνείται ότι είχε
κομματική ταυτότητα στην πράξη ευνοήθηκε καταφανώς από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως είπε, η κ. Θάνου αρχικά τοποθετήθηκε στην ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου μολονότι ήταν η ένατη
στην σειρά υποψηφίων, στην συνέχεια υπηρέτησε στο πρωθυπουργικό γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, κι όταν
άρχισε να διαφαίνεται η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ διορίστηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Συνέχεια…
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Υποστήριξε πως ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθέτησε μεθοδευμένα φιλικά πρόσωπα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία
διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.
Πέραν της κ. Θάνου, είπε ο υπουργός, στην αντιπροεδρία της Αρχής διορίστηκε η νομική σύμβουλος του Νίκου
Παππά, η οποία προηγουμένως τον είχε ακολουθήσει σε όλα τα υπουργεία που ανέλαβε.
Ο κ. Γεωργιάδης επαναβεβαίωσε πως μόλις ο νόμος εκδοθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο ίδιος θα
εκδώσει διαπιστωτική πράξη που θα ορίζει την απομάκρυνση της κ. Θάνου και της αντιπροέδρου από τα
καθήκοντά τους.
Πηγή: skai.gr

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

MYTILINEOS: Ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG της Ελλάδας πλέον …
Σύμφωνα με τα όσα γράφει το εξειδικευμένο ενεργειακό πρακτορείο Icis Heren, η MYTILINEOS έγινε ο μεγαλύτερος
εισαγωγέας LNG της χώρας φέτος, ξεπερνώντας και την ΔΕΠΑ. Και όπως σημειώνεται, είναι η πρώτη φορά που μία
ιδιωτική εταιρεία ξεπερνά την κρατική επιχείρηση καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα,
η MYTILINEOS εισήγαγε περισσότερους από 370.000 τόνους LNG από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο, ή το 39% του
συνόλου στην Ελλάδα, σύμφωνα με το LNG Edge. Η ΔΕΠΑ εισήγαγε 273.000 τόνους ή 29%. Το μερίδιο αγοράς της ΔΕΠΑ
ήταν 92% πέρυσι και ποτέ δεν είχε πέσει κάτω από το 50%.
Αυτή η αλλαγή δείχνει την πρόοδο που σημειώθηκε σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν από τις τελευταίες
που προχώρησε στην απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου.
Η αγορά άρχισε να ανοίγει το 2005, αλλά η τάση κορυφώθηκε το 2018, όταν η λιανική αγορά απελευθερώθηκε πλήρως,
αφήνοντας τους καταναλωτές ελεύθερους να επιλέξουν τον προμηθευτή τους. Από τότε η ΔΕΠΑ χάνει πελάτες.
Τα χαμηλά τριετίας στις τιμές LNG περιόρισαν τα εμπόδια για τους αγοραστές, ενώ η επέκταση στον Τερματικό Σταθμό
στη Ρεβυθούσα, κοντά στην Αθήνα, προσφέρει μεγαλύτερη χωρητικότητα για την απορρόφηση φορτίων.
Εξαιτίας της ζήτησης του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και των αναγκών του τομέα κατασκευής αλουμινίου, η
MYTILINEOS είναι "πρώτη στη σειρά".
ΝΕΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
Η MYTILINEOS είναι ένας από τους πολλούς ιδιώτες εισαγωγείς που εισέρχονται στην αγορά φέτος, μαζί με την ελληνοιταλική κοινοπραξία ELPEDISON, τη Motor Oil και τον Ήρωνα, μέτοχοι του οποίου είναι μεταξύ άλλων η γαλλική
ENGIE και η Qatar Petroleum.
Η MYTILINEOS και η Motor Oil αγόραζαν μέχρι πρόσφατα LNG μέσω της κοινοπραξίας M & M Natural Gas, αλλά στις
16 Ιανουαρίου η MYTILINEOS ολοκλήρωσε την εξαγορά της συμμετοχής της Motor Oil.
Πηγή της αγοράς δήλωσε ότι το κύριο πλεονέκτημα της MYTILINEOS είναι η "σταθερή κατανάλωσή". Με παραγωγή
ισχύος 1200 MW(14% της εγκατεστημένης θερμικής παραγωγής σε εθνικό επίπεδο), έχει την ευρύτερη βάση στην
εγχώρια ζήτηση, ανάμεσα στους ανεξάρτητους παραγωγούς. Αυτή η κυριαρχία φαίνεται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω στο
μέλλον, τονίζεται στο δημοσίευμα.
Τον περασμένο μήνα η MYTILINEOS ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής ενός νέου σταθμού CCGT ισχύος 826MW,
στην κεντρική Βοιωτία. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην Ευρώπη.
ΣΧΕΔΙΑ HUB
Η πρόσβαση στις χαμηλές τιμές του φυσικού αερίου ενισχύει επίσης την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο και δημιουργεί
επενδυτικές ευκαιρίες για εταιρείες που είναι διατεθειμένες να αναλάβουν τον κίνδυνο.
Συνέχεια…
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Η πρώτη αντίστροφη ροή από την Ελλάδα στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο.
Ο αγωγός IGB στα ίδια σύνορα θα ενισχύσει περαιτέρω τις ροές όταν θα συνδεθεί το 2020, ενώ το ίδιο έτος αναμένεται και
η πρώτη ροή φυσικού αερίου μέσω TAP (του τμήματος του νότιου διαδρόμου) που θα φέρνει στην Ευρώπη αζέρικο αέριο.
Σε συνέδριο τον Ιούλιο, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, διευθυντής του βραχίονα εμπορίας φυσικού αερίου της
MYTILINEOS, χαρακτήρισε τις εξαγωγές προς τη Βουλγαρία "αυτονόητη εξέλιξη" λόγω της διαφοράς τιμών μεταξύ των
δύο αγορών.
"Η τιμή του φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, που παρέχεται κυρίως μέσω αγωγού από τη Ρωσία, είναι πολύ ακριβή.
Μιλάμε για τεράστια διαφορά μεταξύ LNG με εύρος $ 4-5 / MMBtu και φυσικού αερίου μέσω αγωγού στο επίπεδο των $ 8
/ MMBtu".
Η MYTILINEOS δεν έχει γνωστά μακροπρόθεσμα συμβόλαια προμήθειας LNG. Μια εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει
εάν η εταιρεία θα επιδιώξει μακροπρόθεσμες συμφωνίες στο μέλλον.
Στοίχημα
Οι χαμηλές τιμές στα spot φορτία δεν μπορούν να διαρκέσουν για πάντα. Ωστόσο, η ελληνική ζήτηση αναμένεται να
αυξηθεί, από 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) / έτος σε 7bcm μέχρι το τέλος της δεκαετίας, σύμφωνα με τον
ΔΕΣΦΑ.
Το στοίχημα της MYTILINEOS για το μέλλον του φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι η εταιρεία να παραμείνει
σημαντικός παίκτης, και να συνεχίσει να ικανοποιεί αυτή η ζήτηση.
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Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας αποπέμπει τον επικεφαλής οικονομολόγο της
Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας απέπεμψε τον επικεφαλής οικονομολόγο της Χακάν Καρά και κάποιους διευθυντές
τμημάτων στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης που ζήτησε η γενική συνέλευση της τράπεζας, σύμφωνα με έγγραφο στο οποίο
είχε πρόσβαση το Reuters.
Η κίνηση αυτή γίνεται στον απόηχο της αποπομπής από τον Ταγίπ Ερντογάν του διοικητή της τράπεζας Μουράτ
Τσετίνκαγια, με τον Τούρκο πρόεδρο να υποστηρίζει ότι ο κεντρικός τραπεζίτης δεν ακολουθούσε οδηγίες για τα επιτόκια
και η τράπεζα δεν είχε εκπληρώσει σωστά τον ρόλο της.
Μεταξύ αυτών που αποπέμφθηκαν είναι ο γενικός διευθυντής της διεύθυνσης έρευνας και νομισματικής πολιτικής Πινάρ
Οζλού, ο γενικός διευθυντής αγορών Ορχάν Κανταρά και ο γενικός διευθυντής τραπεζών και χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων Γιαβούζ Γετέρ, σύμφωνα με το έγγραφο.
Το έγγραφο αναφέρει με λεπτομέρειες την αναδιοργάνωση των τμημάτων της τράπεζας βάσει της απόφασης της γενικής
συνέλευσης μετόχων της τράπεζας στις 8 Αυγούστου και έδειξε ότι πάνω από 10 αξιωματούχοι συνολικά αποπέμφθηκαν.
Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από σήμερα, 9 Αυγούστου. Η κεντρική τράπεζα αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Με το τέλος Ιουλίου (7μηνο 2018) το Χ.Α. παρέμενε πρώτο στον κόσμο ….
Δείκτης
X.A.
Merval
China A50
SZSE Component
RTSI
DJ New Zealand
Nasdaq
DJ Shanghai
S&P/ASX 200
S&P 500
SMI
Shanghai
AEX
FTSE MIB
SmallCap 2000
CAC 40
Bovespa
MOEX
Euro Stoxx 50
DAX
Dow 30
S&P/TSX
BEL 20
FTSE 100
BIST 100
Tadawul All Share
Taiwan Weighted
TA 35
SET
ATX
PSEi Composite
STI Index
Nikkei 225
Hang Seng
PSI 20
IBEX 35
Budapest SE
BSE Sensex
IDX Composite
HNX 30
WIG20
KOSPI
S&P/BMV IPC
CSE All-Share
Karachi 100

Απόδοση %
46,74%
38,80%
31.23%
28.82%
27.26%
23.32%
23.21%
22.59%
20.65%
18.89%
17.68%
17.59%
17.26%
16.78%
16.70%
16.66%
15.84%
15.62%
15.51%
15.44%
15.16%
14.55%
14.11%
12.76%
11.85%
11.57%
11.27%
10.97%
9.47%
8.71%
7.77%
7.56%
7.53%
7.48%
5.91%
5.05%
4.16%
3.92%
3.16%
2.67%
0.03%
-0.81%
-1.87%
-1.93%
-13.84%
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