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Στην Αθήνα οι εκπρόσωποι των θεσμών την ερχόμενη εβδομάδα
Την επόμενη εβδομάδα θα μεταβούν οι εκπρόσωποι των θεσμών στην Αθήνα για προπαρασκευαστικές
συναντήσεις, όπως δήλωσε ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, μετά το πέρας της
συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στη Μπρατισλάβα. O ίδιος δήλωσε «αισιόδοξος»
γιατί ενώ υπάρχει ακόμα δουλειά που απομένει να γίνει και μάλιστα «απαιτητική», η Ελλάδα θα καταφέρει να
μπει σε μία περίοδο «ανάπτυξης», κάνοντας πραγματικότητα το «success story».
Ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, τόνισε την ανάγκη να ολοκληρωθούν το συντομότερο τα
προαπαιτούμενα που εκκρεμούν, ώστε να ξεκινήσει έγκαιρα η δεύτερη αξιολόγηση και να προχωρήσουν, όπως
έχει συμφωνηθεί, η ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους και η συμμετοχή του ΔΝΤ.
Αναφερόμενος στα εκκρεμή προαπαιτούμενα, ο κ. Μοσκοβισί σημείωσε πως τις τελευταίες ημέρες η Ελλάδα
έχει επιταχύνει τις προσπάθειές της. «Χάθηκε κάποιος χρόνος, αλλά είναι ξεκάθαρο πως οι εν λόγω
καθυστερήσεις μπορούν να εξισορροπηθούν από την ενταντικοποίηση και την επιτάχυνση των τελευταίων
ημερών», υπογράμμισε ο Γάλλος επίτροπος, προσθέτοντας πως δεν χρειάζεται «δραματοποίηση της
κατάστασης», καθώς υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσής τους εντός του χρονοδιαγράμματος.
Για το ίδιο θέμα, ο κ. Ντάισελμπλουμ σημείωσε πως δεν αναλύθηκαν οι λόγοι των καθυστερήσεων, αλλά το
Eurogorup επικεντρώθηκε στη σημασία που έχει η παραμονή εντός της τροχιάς του προγράμματος, τόσο για την
Ελλάδα, όσο και για λόγους εμπιστοσύνης που συνδέονται και με τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό
πρόγραμμα.
Ερωτηθείς σχετικά με την υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ, ο πρόεδρος του Eurogroup επανέλαβε ότι πρόκειται για μία
«ατυχή υπόθεση» και παρέπεμψε στη δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη,
στο ελληνικό Κοινοβούλιο, σχετικά με την ανεξαρτησία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Τέλος, ο Κλάους Ρέγκλιγκ, εκ μέρους του ESM, υπενθύμισε ότι από τα 10,3 δισ. ευρώ της δεύτερης δόσης του
προγράμματος, τα 7,5 δισ. ευρώ έχουν, ήδη, εκταμιευθεί πριν το καλοκαίρι και απομένουν 2,8 δισ., τα οποία
πρέπει να εκταμιευθούν πριν το τέλος Οκτώβρη, καθώς τότε λήγει η περίοδος διαθεσιμότητάς τους.
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Bloomberg: «Αποφεύγονται» οι κορυφαίες θέσεις των ελληνικών τραπεζών
Εκτός από την συσσώρευση κόκκινων δανείων και την πτώση των μετοχών τους, οι ελληνικές τράπεζες
αντιμετωπίζουν ένα ακόμη «πονοκέφαλο»: την έλλειψη καταρτισμένων στελεχών, ικανών να επανδρώσουν τα
διοικητικά τους κλιμάκια, σχολιάζει σε σημερινό του άρθρο το πρακτορείο Bloomberg. Η Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος αναζητά τόσο πρόεδρο του συμβουλίου όσο και μη εκτελεστικούς διευθυντές.
Συνέχεια…

I

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

/ Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που είναι και ο μεγαλύτερος μέτοχος τόσο στην
Το Ελληνικό
τράπεζα Πειραιώς όσο και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος παρέτεινε την προθεσμία υποβολής βιογραφικών
για την θέση του διευθύνοντα συμβούλου που αρχικά έληγε στις 25 Αυγούστου. Αλλά και η τράπεζα Πειραιώς
αναζητά CEO από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με πηγή. Η «αυστηρή, απαιτητική» λίστα δεξιοτήτων και
προϋποθέσεων αποδεικνύεται άπιαστη για τους περισσότερους ενδιαφερόμενους ενώ, όσοι πληρούν τις
προϋποθέσεις, αποφεύγουν να ανταποκριθούν λόγω των μειωμένων απολαβών και του υψηλού ρίσκου
χρηματικών προστίμων που συνοδεύουν τις, ολοένα και λιγότερο ελκυστικές, αυτές θέσεις, παρατηρεί το
πρακτορείο. «Ακόμη και για αυτούς που βρίσκονται για την ώρα εκτός αγοράς εργασίας, η δίωξη του πρώην
επικεφαλής της ελληνικής στατιστικής αρχής, Ανδρέα Γεωργίου, ενισχύει την περιρρέουσα ανησυχία ότι οι
διευθυντές στις ελληνικές τράπεζες μπορεί να βρεθούν πολιτικά έκθετοι, αντιμετωπίζοντας ποινικές διώξεις σε
ένα δυσλειτουργικό σύστημα», σχολιάζει το στέλεχος της συμβουλευτικής Valere Capital, Ανδρέας Κούτρας.
Για τους ξένους, οι μισθοί που προσφέρονται στην Ελλάδα είναι «συγκριτικά πενιχροί» και επιπλέον απουσιάζει
η προοπτική εξέλιξης επί ελληνικού εδάφους – το δελεαστικό αφήγημα μίας σίγουρης εξέλιξης που θα τους
έφερνε στην χώρα, παρατηρεί ο Κούτρας.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κούρεμα δανείων ύψους έως 12 δισ. στην επόμενη τριετία σχεδιάζουν οι τράπεζες
«Κούρεμα» ύψους 10 - 12 δισ. ευρώ δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζονται να κάνουν οι
τράπεζες στα προσεχή τρία χρόνια. Το «κούρεμα» θα γίνει στο πλαίσιο ρυθμίσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ο
στόχος για μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 40% έως τα τέλη του 2019 όπως αναφέρει η Καθημερινή. Ο
στόχος για μείωση των «κόκκινων» δανείων έχει τεθεί από τον SSM και μεταφράζεται σε μείωση των
«κόκκινων» δανείων κατά 40 δισ. ευρώ έως το τέλος της τριετίας. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από
τις εποπτικές αρχές, η μείωση θα προέλθει ως εξής:
• Περί τα 15 δισ. ευρώ από ρυθμίσεις και αποπληρωμές δανείων.
• Περί τα 10 - 12 δισ. ευρώ από «κούρεμα» και διαγραφές δανείων.
• Περίπου 8 δισ. ευρώ από πωλήσεις δανείων σε funds.
• Περίπου 5 δισ. ευρώ από πλειστηριασμούς ακινήτων.
Η μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 40 δισ. ευρώ συνιστά απαρέγκλιτη δέσμευση που θα πρέπει να
τηρήσουν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες με μικρές μόνο ανακατατάξεις σε ό,τι αφορά τους επιμέρους
στόχους που τίθενται, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα έχει κάθε εργαλείο, είτε αυτό είναι ρύθμιση,
«κούρεμα», πώληση ή ρευστοποίηση.
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«Επιτέλους ο Ολάντ είναι μαζί μας», δήλωσε ο Ματέο Ρέντσι για την Σύνοδο της Αθήνας
«Επιτέλους ο Ολάντ είναι μαζί μας, ξεπέρασε την αναποφασιστικότητα. Τώρα είμαστε πολλοί, μπορούμε να
κινητοποιηθούμε», δήλωσε ο Ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, μετά την λήξη της Συνόδου της Αθήνας,
γράφει η εφημερίδα Κορριέρε Ντέλλα Σέρα.
«Κατά την πτήση που τον μετέφερε στην Ρώμη από την Αθήνα, ο Ιταλός πρωθυπουργός ήταν κάτι περισσότερο
από ικανοποιημένος», προσθέτει η «Κορριέρε».
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ρέντσι υπογράμμισε ότι επιτέλους το Παρίσι υπέγραψε μια διακήρυξη η οποία
συμπίπτει με τις πολιτικές οι οποίες προωθούν η Ιταλία και οι άλλες πέντε χώρες που συναντήθηκαν στην
Αθήνα. Παράλληλα, συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους, τόνισε: « Τώρα είμαστε πολλοί και μπορούμε να
ενοχλήσουμε». Για τον λόγο αυτό, γράφει η εφημερίδα του Μιλάνου, είναι πεπεισμένος ότι «στο μέλλον, οι
συσχετισμοί δυνάμεων πρόκειται να αλλάξουν».
Σε ότι αφορά την Γερμανία, δε, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης αναφέρθηκε και στα προβλήματα του
Βερολίνου: «Και η Μέρκελ, σπίτι της, έχει τα δικά της προβλήματα. Έχει ένα πλεόνασμα 80 με 90
δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν επενδύει, όπως προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Είναι κάτι που θα
έδινε ανάσα ανακούφισης στην οικονομία μας και όχι μόνον», πρόσθεσε ο Ιταλός κεντροαριστερός
πρωθυπουργός, Σύμφωνα με τον οποίο -αναφέρει η Κορριέρε- «είναι λανθασμένο να μην σέβεται, κανείς,
κάποιους κανόνες, και αμέσως μετά να είναι άκαμπτος με τους άλλους, σε ότι αφορά την ευελιξία».
H εφημερίδα Λα Ρεπούμπλικα αναφέρεται, επίσης, στην Σύνοδο των Αθηνών, τονίζοντας ότι «παρά την
σκληρή στάση του Βερολίνου, ο Ματέο Ρέντσι δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από την συνάντηση, εξηγώντας
πως όλες μαζί, οι χώρες αυτές , αντιπροσωπεύουμε πάνω από το 50% της Ένωσης και ότι το συγκεκριμένο
στοιχείο είναι κάτι που βαραίνει. «Δημιουργήθηκε κινητικότητα και η Ιταλία έχει ρόλο κεντρικής σημασίας»,
είπε ο Ρέντσι. Στην Αθήνα, ο «αντάρτης» Αλέξης Τσίπρας, με την σύνοδο αυτή των ευρωμεσογειακών χωρών,
κατάφερε να σπάσει την απομόνωση, προσθέτει η Λα Ρεπούμπλικα.
«Ο Έλληνας πρωθυπουργός θέλησε να καταστήσει σαφές ότι η σύνοδος αυτή δεν θέλει να αποτελέσει μια
ακόμη διχαστική πρωτοβουλία, αλλά μια θετική συνεισφορά στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης», γράφει
η εφημερίδα της Ρώμης Ιλ Μεσσατζέρο. Υπογραμμίζει, δε, την θέση του Ματέο Ρέντσι υπέρ της επιστροφής
στις μεγάλες αξίες που επέτρεψαν στην Γηραιά Ήπειρο να μεγαλουργήσει, με έμφαση στα ιδεώδη και στην
κοινωνική διάσταση.
«Μπορεί να διαπιστώσει, κανείς, ότι η πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα πέτυχε τον στόχο της», γράφει
η αριστερή εφημερίδα Ιλ Μανιφέστο. «Απέδειξε- συνεχίζει- ότι δεν υπάρχει, πλέον αποκλειστικά και μόνο η
νεοφιλελεύθερη σκέψη, κατάφερε να προτείνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες (όπως την ενίσχυση του σχεδίου
Γιούνκερ) και να μετατρέψει την συνάντηση των ηγετών της Νότιας Ευρώπης, σε σταθερή πολιτική
πρωτοβουλία. Όσο για τις γερμανικές αντιδράσεις, η Μανιφέστο θεωρεί πως «πρόκειται για ακραίες
αντιδράσεις, οι οποίες δείχνουν ότι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα επικρατεί μεγάλος εκνευρισμός».
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ΗΠΑ: Σε επίπεδο ρεκόρ οι εκδόσεις εταιρικών ομολόγων ….. Αγγίζουν το 1τρις δολάρια το
2016
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, με ρυθμό-ρεκόρ εκδίδουν εταιρικά ομόλογα επενδυτικής
διαβάθμισης το 2016 οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο τρέχον περιβάλλον ανάπτυξης συνδυασμένο με
ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια στην αμερικανική οικονομία, οι οποίες για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά εξέδωσαν
ομόλογα αξίας μεγαλύτερης του 1 τρισ. δολαρίων, ξεπερνώντας το ταχύτερα από ποτέ.
Σύμφωνα με τους «αναλυτές» - αρθρογράφους του Bloomberg, oι εκδόσεις εταιρικών ομολόγων γνωρίζουν
μεγάλες δόξες, με εταιρείες όπως η Apple και η Exxon Mobil να σπεύδουν να εκμεταλλευτούν το εξαιρετικά
χαμηλό κόστος δανεισμού.
Η οικονομική συγκυρία φαίνεται να ευνοεί τις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ για τον πρόσθετο λόγο,
ότι οι επενδυτές διαφεύγουν με κάθε τρόπο από τα ομόλογα συνολικής αξίας 11,7 τρισ. δολαρίων που
παρουσιάζουν αρνητικές αποδόσεις λόγω των στρεβλώσεων που προκαλούν οι ανορθόδοξες νομισματικές
πολιτικές των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών του πλανήτη.
Το ορόσημο της έκδοσης εταιρικών ομολόγων επενδυτικής διαβάθμισης 1 τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ
επιτεύχθηκε χθες Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016, με την έκδοση ομολόγων 20 δισ. δολαρίων από εταιρείες όπως
η Royal Dutch Shell.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg, με τον τρέχοντα ρυθμό έκδοσης, η αξία των νέων εταιρικών ομολόγων
επενδυτικής διαβάθμισης στις ΗΠΑ το 2016 αναμένεται να ξεπεράσει την αντίστοιχη για ολόκληρο το 2015,
που είχε διαμορφωθεί σε 1,32 τρισ. δολάρια.
Οι εκδόσεις ομολόγων από μεγάλες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ προσελκύει το ενδιαφέρον επενδυτών από ολόκληρο
τον κόσμο, με τις μεγαλύτερες εκδόσεις εφέτος να έχουν καταγραφεί από τις εταιρείες Anheuser-Busch InBev,
Dell και Microsoft, που το 2016 εξέδωσαν ομόλογα συνολικής αξίας 85,75 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση
εξαγορών τους.
Το κόστος δανεισμού των μεγάλων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ καταγράφει πτώση το τελευταίο επτάμηνο, με τα
εταιρικά τους ομόλογα να προσφέρουν κατά μέσο όρο επιπλέον απόδοση 1,37 εκατοστιαίων μονάδων σε
σύγκριση με τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ (Treasuries).
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Here's an interesting ratio to watch. It's the price of gold vs. the
S&P 500 right now
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