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Λαγκάρντ: «Βρισκόμαστε στα μισά της διαδρομής σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις με την
Ελλάδα» - Αναγκαία η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους
«Βρισκόμαστε στα μισά της διαδρομής σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις με την Ελλάδα», ανέφερε η επικεφαλής του
Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, σημειώνοντας ότι το ΔΝΤ επεξεργάζεται ακόμα τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
Εξάλλου, η κ. Λαγκάρντ, επανέλαβε την άποψη του Ταμείου ότι είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση του ελληνικού
χρέους, επισημαίνοντας πως οι σχετικές λεπτομέρειες θα πρέπει να ρυθμιστούν προκαταβολικά.
Αναφερόμενη νωρίτερα στην ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας είπε ότι αποκτά δυναμική, αλλά θα
μπορούσε να περιορισθεί από τον προστατευτισμό που απειλεί σήμερα το παγκόσμιο εμπόριο.
Μιλώντας πριν από τις συνόδους του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που θα πραγματοποιηθούν την
επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, η Λαγκάρντ κάλεσε τις χώρες να ενισχύσουν τη μεταπολεμική
αρχιτεκτονική για το ελεύθερο εμπόριο, συνεργαζόμενες πολυμερώς για την επίλυση εμπορικών ζητημάτων,
όπως ο περιορισμός των υπερβολικών εξωτερικών ανισορροπιών.
Στη γραπτή ομιλία της δεν αναφέρθηκε ειδικά στην εμπορική ατζέντα «πρώτα η Αμερική» του Προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αποσκοπεί στον περιορισμό των εισαγωγών στη χώρα. Σημείωσε, όμως, ότι ο
περιορισμός του εμπορίου θα είναι ένας «αυτοτραυματισμός» που θα αποδιαρθρώσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες
και θα αυξήσει τις τιμές των ενδιάμεσων και καταναλωτικών προϊόντων, πλήττοντας περισσότερο τους
φτωχούς.
Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, είπε η Λαγκάρντ, η παγκόσμια οικονομία «είναι ανέμελη», με το Ταμείο να
ετοιμάζεται να ανακοινώσει στις 18 Απριλίου τις νέες εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη. «Τα καλά νέα είναι ότι,
μετά από έξι χρόνια απογοητευτικής ανάπτυξης, η παγκόσμια οικονομία αποκτά δυναμική, καθώς μία κυκλική
ανάκαμψη διατηρεί την προοπτική για περισσότερες θέσεις εργασίας, υψηλότερα εισοδήματα και μεγαλύτερη
ευημερία στο μέλλον». Οι προοπτικές, πρόσθεσε, είναι καλύτερες για τις αναπτυγμένες οικονομίες, όπου η
μεταποιητική δραστηριότητα είναι ισχυρότερη, καθώς και για τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες,
οι οποίες θα συνεισφέρουν περισσότερο από τα τρία τέταρτα της αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ φέτος. Οι
υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και των πρώτων υλών έχουν βοηθήσει πολλούς εξαγωγείς πρώτων υλών, αλλά
τα έσοδά τους θα παραμείνουν χαμηλότερα σε σχέση με τα χρόνια της μεγάλης ανόδου. «Ταυτόχρονα», συνέχισε
η Λαγκάρντ, «υπάρχουν σαφείς καθοδικοί κίνδυνοι: η πολιτική αβεβαιότητα, περιλαμβανομένης αυτής στην
Ευρώπη, η δαμόκλειος σπάθη του προστατευτισμού που επικρέμαται πάνω από το παγκόσμιο εμπόριο και οι πιο
σφιχτές χρηματοπιστωτικές συνθήκες διεθνώς, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν άτακτες εκροές κεφαλαίων
από τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες». Επανέλαβε την έκκλησή της να χρησιμοποιούν οι χώρες
τη δημοσιονομική και τη νομισματική πολιτική για να ενισχύσουν τη ζήτηση και τις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις για να κάνουν τις οικονομίες πιο αποδοτικές. Εξέφρασε, επίσης, ανησυχία για τη χαμηλή αύξηση
της παραγωγικότητας και ζήτησε περισσότερες επενδύσεις σε έρευνα. Η επικεφαλής του ΔΝΤ είπε ότι το
εμπόριο προωθεί την αποδοτικότητα και την καινοτομία, επικαλούμενη μία έρευνα του Ταμείου που πρόκειται
να δημοσιευθεί και η οποία εκτιμά ότι το 10% της συνολικής αύξησης της παραγωγικότητας στις αναπτυγμένες
οικονομίες, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τα μέσα της δεκαετίας του 2000, οφείλεται στην
ενσωμάτωση της Κίνας στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα.

Συνέχεια….
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\/ πρέπει, επίσης, να βρουν καλύτερους τρόπους για να βοηθούν τους εργαζόμενους που χάνουν τις
Οι κυβερνήσεις
θέσεις εργασίας τους λόγω της τεχνολογίας και του εμπορίου, σημείωσε η Λαγκάρντ. «Δεν υπάρχει μαγική
φόρμουλα. Γνωρίζουμε, όμως, ότι η μεγαλύτερη έμφαση στην επανεκπαίδευση και την επαγγελματική
εκπαίδευση, στη βοήθεια αναζήτησης εργασίας και στη στήριξη για μετεγκατάσταση μπορεί να βοηθήσει
όσους επηρεάζονται από την αναστάτωση της αγοράς εργασίας».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προς το ΧΑ οδεύει η «BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.»
Αίτηση για την εισαγωγή των μετοχών της θυγατρικής της «BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.» στη γενική
κατηγορία διαπραγμάτευσης (Κύρια Αγορά) της Αγοράς Αξιών υπέβαλε η Quest Συμμετοχών Α.Ε προς το
Χρηματιστήριο στις 10 Απριλίου.
Στις 11 Απριλίου 2017 υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση το σχετικό ενημερωτικό
δελτίο της εταιρείας που ανήκει στον όμιλο του προέδρου του ΣΕΒ κ. Θεόδωρου Φέσσα
Ανάδοχος για την εισαγωγή των μετοχών της «BriQ Properties A.E.Ε.Α.Π.» στο Χ.Α. είναι η τράπεζα
EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Η διευθύνουσα σύμβουλος της «BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., κυρία Αννα Αποστολίδου, με αφορμή την υποβολή
των ως άνω αιτήσεων δήλωσε ότι : «Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. επιδιώκει, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία
της διοίκησης και υλοποιώντας την επενδυτική της στρατηγική, να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες
της Ελληνικής αγοράς.
H τελευταία δημόσια εγγραφή ήταν της ICI AEEAΠ τον Αύγουστο του 2016.
Πληροφορίες Χαρτοφυλακίου
Την 31η Δεκεμβρίου, 2016
Συνολικά
Αριθμός Ακινήτων
7
Συνολική Επιφάνεια Ακινήτων
36.777
Εκμισθώσιμη Επιφάνεια Ακινήτων
32.817
Σταθμισμένος μέσος όρος λήξης μισθώσεων (έτη)
10
Ποσοστό Πληρότητας
98,6%
Εμπορική Αξία (σε χιλιάδες €)
24.252

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

ΔΕΗ: Δεν έχει ολοκληρωθεί η αποτίμηση για το 25% του ΑΔΜΗΕ
Σε νέες διευκρινίσεις για την ακριβή τιμή πώλησης του 25% του ΑΔΜΗΕ παρέχει η ΔΕΗ, με αφορμή σχετικά
δημοσιεύματα.
Η επιχείρηση «διευκρινίζει ότι στην τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με τίτλο «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» η οποία
κατατέθηκε στις 10 Απριλίου 2017, δεν προσδιορίζεται η ακριβής τιμή εξαγοράς από τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. του
25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που κατέχει η ΔΕΗ Α.Ε., ούτε η τιμή αυτή συνδέεται με την
ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και την τότε χρηματιστηριακή τιμή
της μετοχής. Για τον προσδιορισμό της τιμής των μετοχών του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε., ως αυτοτελούς συνόλου, που θα εξαγοράσει η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., διενεργείται σχετική αποτίμηση από
την εταιρεία Deloitte».
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Ρευστότητα 100 εκατ. από την ΕΤΕπ στην Alpha Bank
Περί τα 100 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα η Alpha Bank από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
ενεργοποιώντας τη σχετική σύμβαση χρηματοδοτήσεως που υπεγράφη τον περασμένο Δεκέμβριο με στόχο τη
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το πρόγραμμα
που είναι σε συνεργασία με την ΕΤΕπ προσφέρει αποτελεσματικές και ευέλικτες χρηματοδοτικές λύσεις,
στηρίζοντας την επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στο εγχώριο απαιτητικό οικονομικό
περιβάλλον. Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ρευστότητας, που ήδη προσφέρεται στους πελάτες της Alpha
Bank, διασφαλίζει τη χρηματοδότηση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, παρέχοντας ευελιξία,
προνομιακούς όρους και ταχύτητα στη χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαια κινήσεως και επενδυτικών
σχεδίων. Παράλληλα, ενισχύοντας την προσπάθεια για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η Alpha Bank
συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων «Δεξιότητες και θέσεις
απασχoλήσεως - Επενδύσεις για τους νέους», μέσω της οποίας παρέχονται κίνητρα στις επιχειρήσεις να
διευρύνουν το πεδίο των δραστηριοτήτων τους προσλαμβάνοντας νέους εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών,
μειώνοντας περαιτέρω το κόστος δανεισμού τους.

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

Το 2016 η πιο επιτυχημένη χρονιά για την ευρωζώνη μετά την κρίση
Το 2016 ήταν η πιο επιτυχημένη χρονιά μετά την κρίση της ευρωζώνης, έκρινε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην
παρουσίαση της ετήσιας έκθεσής της, χθες 10 Απριλίου. «Αν και η χρονιά ξεκίνησε μέσα στην οικονομική αβεβαιότητα,
τελείωσε με τον πιο σταθερό βηματισμό μετά την κρίση» ανέφερε στον πρόλογο της έκθεσης ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο
Ντράγκι. Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, η ΕΚΤ ανταποκρίθηκε στον ανησυχητικά χαμηλό πληθωρισμό, ενισχύοντας
τεράστιο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της, μειώνοντας τα επιτόκια και παρατείνοντας τα φθηνά δάνεια προς τις
τράπεζες. Οι κινήσεις της ΕΚΤ στοχεύουν στην αύξηση της ρευστότητας μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην
πραγματική οικονομία, καθιστώντας ευκολότερο για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να δανειστούν για τις δαπάνες
τους και τις επενδύσεις - προωθώντας την ανάπτυξη και την αύξηση του πληθωρισμού προς το στόχο που έχει θέσει η
ΕΚΤ για ακριβώς κάτω από το 2%. Μέχρι το Δεκέμβριο, η οικονομία της ευρωζώνης φαινόταν υγιής για το ίδρυμα της
Φρανκφούρτης σε σημείο που αποφάσισε να περιορίσει την αγορά ομολόγων της από τα € 80 δισ. ευρώ το μήνα στο
προηγούμενο επίπεδο των 60 δισ.ευρώ.
«Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την επιτυχία των δράσεων μας στις αρχές του έτους: αυξανόμενη εμπιστοσύνη στην οικονομία
της ζώνης του ευρώ και εξαφάνιση των κινδύνων του αποπληθωρισμού», σχολίασε ο Ντράγκι. Αλλά η κεντρική τράπεζα
θεωρεί ότι το έργο της δεν έχει τελειώσει. Η ευρωζώνη αντιμετωπίζει πολιτικούς κινδύνους από τις εκλογές στη ισχυρά
μέλη της όπως η Γαλλία, η Γερμανία και ίσως η Ιταλία, ενώ η αδύναμη παγκόσμια ανάπτυξη και η πολιτική αβεβαιότητα
μειώνουν την ζήτηση από το εξωτερικό για τα προϊόντα της. Εν τω μεταξύ, αν και ο πληθωρισμός σύντομα ανέβηκε το
Φεβρουάριο, χάρη στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου, μειώθηκε το Μάρτιο και απέχει πολύ από το να θεωρηθεί
«αυτοτροφοδοτούμενος» ενώ η αύξηση των τιμών και των μισθών παραμένει υποτονική. Προς το παρόνο Ντράγκι και οι
συνεργάτες του στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας πιστεύουν ότι η οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να εξαρτάται
από την υποστήριξή τους. Η έκθεση καλεί τις κυβερνήσεις να επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
χαλάρωση εργατική νομοθεσία, και να ανακατευθύνουν τις δαπάνες σε τομείς πιο φιλικούς στην ανάπτυξη. Και βάζει στο
στόχαστρο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι «μια πιο ισχυρή εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων θα
ήταν ευπρόσδεκτη» σε περιπτώσεις όπως η απόφαση των Βρυξελλών να μην επιβάλει κυρώσεις στην Ισπανία και την
Πορτογαλία για την υπέρβαση των στόχων για το έλλειμμα. Με το Brexit να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
κινδύνους για την οικονομία της ευρωζώνης για το εγγύς μέλλον, η ΕΚΤ επανέλαβε ότι η διατήρηση της ακεραιότητας της
ενιαίας αγοράς της ΕΕ και της «ομοιογένειας των κανόνων και η εφαρμογή τους είναι «επιτακτική ανάγκη.
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Γιούνκερ: Αδιανόητο να βγει η Ιταλία από το ευρώ
Η Ιταλία βρίσκεται στον δρόμο της ανάκαμψης και είναι αδιανόητο ότι θα μπορούσε να φύγει από την
Ευρωζώνη, δήλωσε σε συνέντευξή του στην La Repubblica ο επικεφαλής της Κομισιόν Ζαν Κλωντ Γιούνκερ,
όπως μεταδίδει το Reuters.
Όπως τόνισε, δεν έχει ακόμα δει λεπτομερώς το τα έγγραφα που παρουσίασε χθες η Ιταλική κυβέρνηση, όμως
«οπωσδήποτε η δέσμευση της Ιταλικής κυβέρνηση πάει προς τη σωστή κατεύθυνση».
Χθες η Ρώμη ενέκρινε έκτακτα μέτρα για μείωση του ελλείμματος φέτος, όπως είχε υποσχεθεί στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο κ. Γιούνκερ πρόσθεσε πάντως πως μεσο-μακροπρόθεσμα η Ιταλία πρέπει να προχωρήσει σε
«αποφασιστικές» μεταρρυθμίσεις των δημοσιονομικών της και ιδιαίτερα του τεράστιου χρέους της.
«Εν τω μεταξύ, ας πούμε ξεκάθαρα πως αποκλείω η Ιταλία να φύγει από το ευρώ», σημείωσε.
Ο κ. Γιούνκερ είπε πως εκτιμά τις προσπάθειες της Ρώμης να αντιμετωπίσει την τραπεζική κρίση. «Θέλουμε
το Ιταλικό τραπεζικό σύστημα να βγει από αυτή τη δύσκολη περίοδο ισχυρότερο και πιο εύρωστο».
Ερωτηθείς αν εμπιστεύεται τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ή αν τρομάζει από τις ενέργειές του, ο κ.
Γιούνκερ είπε πως βλέπει τον κ. Τραμπ με «αυξανόμενη καλοσύνη». «Νομίζω πως αρχίζει να αισθάνεται την
ανάσα της ιστορίας», είπε.
Τα έκτακτα οικονομικά μέτρα που υιοθετούμε είναι συνολικού ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ», δήλωσε ο
Ιταλός υπουργός Οικονομικών, Πιέρ Κάρλο Πάντοαν, κατά την λήξη του υπουργικού συμβουλίου, σήμερα το
βράδυ.
Ο Πάντοαν πρόσθεσε ότι ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με πιο αποτελεσματική διαχείριση του φορολογικού
συστήματος, με μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής τα οποία εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και μόνον εν μέρει με παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περικοπή των δημοσίων δαπανών». Η
κυβέρνηση της Ρώμης ανταποκρίνεται, δηλαδή, στο αίτημα των Βρυξελλών, που έχουν ζητήσει με έμφαση την
υιοθέτηση της συγκεκριμένης δέσμης μέτρων.
Ο Ιταλός τεχνοκράτης υπουργός Οικονομικών εξήγησε επίσης ότι η αποτελεσματικότερη διαχείριση του
φορολογικού συστήματος στην οποία αναφέρεται, θα αφορά, κυρίως, τους έμμεσους φόρους. Έκανε γνωστό
ότι, τελικά, οι λεπτομέρειες όλων αυτών μέτρων που εγκρίθηκαν σήμερα και αντιστοιχούν στο 0,2% του
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας, πρόκειται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες.
«Η εξυγίανση που προωθούμε συνοδεύεται από μέτρα στήριξης της ανάπτυξης και της ανάκαμψης της
οικονομίας μας» τόνισε, από την μεριά του, ο Ιταλός πρωθυπουργός Πάολο Τζετιλόνι.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησής του, το ΑΕΠ της Ιταλίας, φέτος, πρόκειται να αυξηθεί κατά 1,1%
ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις δεν ξεπερνούσαν το 1%. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι η σχέση ελλείμματος ΑΕΠ,
πρόκειται \να περιορισθεί στο 2,1%, ενώ το 2014 ήταν της τάξης του 3%.
Η ιταλική κυβέρνηση, τέλος, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, καθιστά σαφές ότι κύριες
προτεραιότητές της παραμένουν η καταπολέμηση της φτώχειας, οι ιδιωτικοποιήσεις, η ενίσχυση του
ανταγωνισμού και η μεταρρύθμιση της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης.
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Σ

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

ΓΔ: Με δεδομένη την αβεβαιότητα που πάντα υπάρχει πάνω από τη
χώρα, από άποψης τεχνικής ανάλυσης η εικόνα είναι πλήρως θετική,
με επόμενο (μεσοπρόθεσμο) στόχο τις αντιστάσεις στις 720 – 730
μονάδες..
Directnl Movement ADX (19.0000), Directnl Movement +DI (37.0000), Directnl Movement -DI (18.0000)
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