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Μόλις 652 κωδικοί με καθημερινές συναλλαγές στο Χ.Α.
Το Χρηματιστήριο έχει καταστεί μια ρηχή περιθωριοποιημένη αγορά, καθώς η πλειονότητα των επενδυτών αγνοείται, ενώ
ελάχιστος αριθμός πραγματοποιεί μικρό αριθμό συναλλαγών. Είναι αξιοσημείωτο ότι τον φετινό Οκτώβριο μόλις 652
κωδικοί επενδυτών πραγματοποιούσαν συναλλαγές σε καθημερινή βάση, που αποτελεί τη δεύτερη χειρότερη επίδοση του
2017 μετά τον φετινό Αύγουστο, όταν η ημερήσια παρουσία επενδυτικών κωδικών ήταν μόλις 625. Οπως αποτυπώνεται και
στον σχετικό πίνακα, η μεγαλύτερη ημερήσια συμμετοχή επενδυτών (1.342) κατεγράφη τον περασμένο Ιούνιο, όταν και
ολοκληρώθηκε η δεύτερη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας για την εκταμίευση ποσού 8,2 δισ. ευρώ από τους πιστωτές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, το επενδυτικό ενδιαφέρον στο Χρηματιστήριο αρχίζει και
τελειώνει στις τέσσερις μεγάλες τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank) και σε μια μικρή ομάδα
εμποροβιομηχανικών μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Πρόκειται για τις μετοχές του ΟΠΑΠ, του Jumbo, των
Ελληνικών Πετρελαίων, της Motor Oil, της ΔΕΗ, της Αεροπορίας Αιγαίου και του Μυτιληναίου. Οι παραπάνω εταιρείες
σχεδόν σε δεκαπενθήμερη βάση επικοινωνούν με τα ξένα funds δίνοντας στοιχεία για τη πορεία τους και έτσι όλες οι ξένες
συναλλαγές διοχετεύονται στις συγκεκριμένες εταιρείες. Οι υπόλοιπες 188 μετοχές του ταμπλό απλώς συμπληρώνουν τη
λίστα των εισηγμένων χωρίς να προκαλούν το παραμικρό ενδιαφέρον, ακόμη και για τους ιδιοκτήτες τους.
Στους 10 πρώτους μήνες του 2017 έχουν ανοίξει 9.702 νέοι κωδικοί, με το 2016 να είναι με διαφορά το πιο φτωχό έτος από
το 1998 μέχρι σήμερα που τηρούνται στατιστικά στοιχεία από πλευράς ανοίγματος νέων κωδικών στο Χ.Α., καθώς
προστέθηκαν μόλις 7.341 νέες μερίδες. Για να φανεί η διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια θυμίζουμε ότι το 2015 είχαν
ανοίξει 18.508 κωδικοί, το 2014 ήταν 15.234, το 2013 ήταν 25.367 κωδικοί, ενώ την προηγούμενη δεκαετία οι καλύτερες
ετήσιες επιδόσεις είχαν καταγραφεί το 2005 με 30.812 νέους κωδικούς και το 2004 με 42.868 κωδικούς.
Το ιστορικό ετήσιο ρεκόρ σε άνοιγμα νέων κωδικών σημειώθηκε το 1999, όταν δημιουργήθηκαν 1.114.361 νέες επενδυτικές
μερίδες. Από το 1998 που τηρούνται τα στατιστικά στοιχεία του Χρηματιστηρίου μέχρι σήμερα, έχουν ανοίξει 2.731.184
κωδικοί. Από το 1998 έχουν απενεργοποιηθεί (επίσημα) συνολικά 1.243.950 κωδικοί! Πρόκειται για κωδικούς που ανήκουν
είτε σε επενδυτές που εγκατέλειψαν τη χρηματιστηριακή ενασχόληση είτε για κωδικούς που ανήκαν σε χρεοκοπημένες,
πλέον, ΑΧΕ και διεγράφησαν.
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Επενδύσεις 11 δισεκ. έχουν παγώσει στην Ελλάδα
Για ακόμη μια φορά βασικό θέμα αρνητικά γίνεται η χώρα μας στα διεθνή ΜΜΕ. Ειδικότερα, τα ερωτήματα
που εγείρονται σχετικά με τη δυνατότητα της Ελλάδας να προσελκύσει τις επενδύσεις που έχει τόσο μεγάλη
ανάγκη για να ανακάμψει οικονομικά, τονίζει σε άρθρο του το πρακτορείο Bloomberg, υπογραμμίζοντας ότι η
γραφειοκρατία και τα νομικά κωλύματα αποτελούν εμπόδιο στις δύο μεγάλες ελληνικές επενδύσεις του
Ελληνικού και των Σκουριών ύψους 11 δισ. ευρώ.
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«Η Lamda/ Development, η οποία διαχειρίζεται το Ελληνικό, τη μεγαλύτερη επένδυση στη χώρα, ανακοίνωσε
την Παρασκευή ότι οι προσπάθειες της Ελλάδας να κάνει πίσω σε όρους που έχουν ήδη συμφωνηθεί
“παραβιάζει την αναγκαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών» γράφει το Bloomberg, που παράλληλα
σημειώνει ότι η ανακοίνωση αυτή έρχεται μόλις μια ημέρα αφότου η Καναδική εταιρία Εldorado Gold
ανακοίνωσε ότι «θα κινηθεί νομικά εναντίον της χώρας, επειδή δεν έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες για το
πρότζεκτ των Σκουριών», επισημαίνει το πρακτορείο σε σχετικό δημοσίευμα.
«Τα εμπόδια έρχονται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα προσπαθεί να προσελκύσει τις
απαραίτητες επενδύσεις για να ανακάμψει η ελληνική οικονομία, που έχει συρρικνωθεί κατά 25% από την αρχή
της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης. Υπογραμμίζεται, παράλληλα, ότι η ανεργία αγγίζει το 20%».
Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί φέτος κατά 1,6%, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες αναθεώρησαν τον προηγούμενο στόχο για αύξηση 1,8%.
Η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,5% το 2018, γράφει το Bloomberg, και συνεχίζει:«Η κυβέρνηση
δεν είχε πολλά να πει μετά από τις τελευταίες εξελίξεις στα έργα αυτά, και τα δύο εκ των οποίων καθυστερούν
εδώ και χρόνια».
Οι μετοχές της Lamda υποχώρησαν 9,6% στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Παρασκευή, ενώ οι μετοχές της
Eldorado έχασαν περισσότερο από 60% στον Καναδά φέτος, εν μέρει λόγω των ελληνικών προβλημάτων.
Η υπόθεση του Ελληνικού
Στο έργο του Ελληνικού, τα ζητήματα είναι άλλης φύσης, επισημαίνει το Bloomberg. «Το αρχαιολογικό
συμβούλιο έκρινε τον Οκτώβριο ότι η κατασκευή είναι δυνατή στο παλιό αεροδρόμιο του Eλληνικού». Η
Lamda ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι «οι απρόσμενες αλλαγές στους όρους της συμφωνίας επηρεάζουν το
επενδυτικό πλάνο». Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία δεν μπορεί να επενδύσει κεφάλαια «καθώς υπάρχουν συνεχή
πισωγυρίσματα και εμπόδια». Οι κυβερνητικές αποφάσεις που πάρθηκαν μετά την απόφαση του συμβουλίου
«εγείρουν ερωτήματα για την πιθανότητα υλοποίησης της επένδυσης.
«Το Ελληνικό θεωρείται έργο ορόσημο που περιλαμβάνεται στις ιδιωτικοποιήσεις, που έχουν συμφωνηθεί από
την Ελλάδα από το πρόγραμμα του 2010. Η πώληση έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2014. Παρόλο που η Lamda δεν
απειλούσε να αποσυρθεί από το έργο, δήλωσε ότι χρειαζόταν διαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες αρχές»
υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα του Bloomberg.
«Σε ένα κατά τα άλλα θετικό οικονομικό περιβάλλον, αυτά είναι κακά νέα για τους επενδυτές», δήλωσε ο
Mujtaba Rahman, διευθύνων σύμβουλος της Eurasia Group, συμβουλευτικής εταιρείας. «Και πάλι εγείρει
ερωτήματα σχετικά με την αρμοδιότητα και τους στόχους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», καταλήγει.
Η υπόθεση της Eldorado
Το ειδησεογραφικό δίκτυο υπενθυμίζει ότι η καναδική εταιρία έχει ιστορικό «προβλημάτων» στην Ελλάδα,
σημειώνοντας ότι «η εταιρία αγόρασε τα ορυχεία της Κασσάνδρας το 2012 για περίπου 2 δισ. δολάρια και
έκτοτε έχει επενδύσει 1 δισ. επιπλέον στη χώρα, όπως λέει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Τζορτζ
Μπερνς». Πέρσι τον Ιανουάριο, η επένδυση στις Σκουριές πάγωσε καθότι οι αρχές δεν εξέδιδαν τις
απαραίτητες άδειες, υπενθυμίζει το δημοσίευμα και προσθέτει ότι τον Σεπτέμβριο η εταιρία απείλησε να
αναστείλει τις εργασίες της στην Ελλάδα εξαιτίας των εν λόγω καθυστερήσεων. «Λίγες μέρες αργότερα η
Eldorado και το ελληνικό κράτος συμμετείχαν σε διαδικασία διαιτησίας για όλα τα θέματα που αφορούν την
επένδυση. Η κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει τη νομική απειλή της εταιρίας, επισημαίνοντας τη
συνεχιζόμενη διαδικασία διαιτησίας», τονίζει το Bloomberg
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Γ. Στουρνάρας: Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένες επενδύσεις
Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ελκυστικός τόπος για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων καθώς η οικονομική πολιτική θα
παραμείνει συνετή και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Αυτό υποστήριξε πριν από λίγο ο
Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Και τούτο διότι όπως είπε η Ε.Ε θα συνεχίσει την αυστηρή
παρακολούθηση στο πλαίσιο της εποπτείας που θα υπάρχει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, όπως ήδη
προβλέπεται για τα κράτη-μέλη που υπάγονται σε πρόγραμμα και έχουν σχετικά υψηλό δημόσιο χρέος.
Ο ίδιος μιλώντας στο πλάισιο του Ευρώ - Αραβικού συνεδρίου επεσήμανε ότι "οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για
μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική προσαρμογή αποφέρουν καρπούς. Οι ανισορροπίες των δημόσιων οικονομικών και
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έχουν πλέον διορθωθεί, σημαντικές μεταρρυθμίσεις που χρόνιζαν έχουν υλοποιηθεί,
η ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε και ο τραπεζικός τομέας διαθέτει κεφαλαιακή επάρκεια. Η οικονομία βρίσκεται πλέον
σε ανάκαμψη και οι ρυθμοί ανάπτυξης επιταχύνονται".
Επανέλαβε δε ότι για το σύνολο του 2017, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά περίπου 1,7%. Για
τα έτη 2018 και 2019, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιταχυνθεί σε 2,4% και 2,7% αντίστοιχα. Οι προβλέψεις αυτές
προσέθεσε ότι βασίζονται κυρίως στην υπόθεση ότι το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων θα εφαρμοστεί ομαλά και σύμφωνα με
το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.
Ο ίδιος προειδοποίησε ότι παρά τις θετικές ενδείξεις που καταγράφονται σήμερα και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί,
εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Οπως ανέφερε βραχυπρόθεσμα, ο
σημαντικότερος κίνδυνος είναι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος, η οποία θα
οδηγούσε σε νέο κύκλο αβεβαιότητας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η οικονομική ανάκαμψη και η επάνοδος στις διεθνείς
χρηματοπιστωτικές αγορές θα αποδειχθούν βραχύβιες.
Για το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανέφερε ότι τα στοιχεία δείχνουν μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων (ΜΕΑ), γεγονός που οφείλεται κυρίως σε διαγραφές δανείων. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο κ. Στουρνάρας οι
τράπεζες πρέπει να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να μειώσουν τα προβληματικά
στοιχεία ενεργητικού και, ειδικότερα, να επιταχύνουν την πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για να επιταχυνθεί
η μείωση του όγκου μη εξυπηρετούμενων δανείων, η νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα πρέπει να
καταστεί πλήρως λειτουργική το ταχύτερο δυνατόν. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει επίσης να δοθεί στην αναδιάρθρωση των
βιώσιμων επιχειρήσεων και στην εκκαθάριση των μη βιώσιμων.

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

Μπρουνό Λεμέρ: Περισσότερη αλληλεγγύη στις χώρες της κρίσης
Ο γάλλος υπουργός Οικονομικών, που επισκέφθηκε χθες το Βερολίνο. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Handelsblatt, ο
γάλλος υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι μπορούν να γίνουν βελτιώσεις στην ευρωζώνη και στον τρόπο λειτουργία
της.
Όπως διευκρίνισε, «χρειαζόμαστε περισσότερη ευθύνη, όλοι πρέπει να σέβονται τους κανόνες, αλλιώς δεν είναι εφικτή η
κοινή μας περιπέτεια. Χρειαζόμαστε και περισσότερη αλληλεγγύη, διότι υπάρχουν κράτη που βρίσκονται σε μια
αβάσταχτη κρίση χωρίς να ευθύνονται γι' αυτήν. Σε αυτό το σημείο σκέφτομαι για παράδειγμα τι έχουν περάσει η Ισπανία
και η Ελλάδα».
Συνέχεια…
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Ο Λεμέρ ζήτησε στενότερη διμερή συνεργασία με τη Γερμανία, τονίζοντας ότι «πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας».
Ο Μπρουνό Λεμέρ διατύπωσε τη στήριξή του στις ιδέες που έχει διατυπώσει ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με
στόχο την ευρωπαϊκή εμβάθυνση (μεταξύ άλλων για κοινό προϋπολογισμό στην ευρωζώνη αλλά και ευρωπαίο υπουργό
Οικονομικών), προτείνοντας να συνεργαστούν στενότερα η Γερμανία και η Γαλλία, να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις
επιχειρήσεων και να οικοδομήσουν μία Τραπεζική Ένωση.
«Γνωρίζω ότι πρέπει να επιταχύνουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τώρα η ποτέ», υπογράμμισε ο Λεμέρ, αναφέροντας
μεταξύ άλλων την ανάγκη να είναι η Ευρώπη ισχυρότερη απέναντι σε ΗΠΑ και Κίνα και να ενισχυθούν οι επενδύσεις με
στόχο την τεχνολογική ανάπτυξη. «Τρίτος λόγος είναι η βούληση του λαού», υπογράμμισε ο γάλλος υπουργός, τονίζοντας
ότι «για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια εξελέγη στη Γαλλία ένας πρόεδρος που προτείνει περισσότερη Ευρώπη. Και
έχουμε μια καγκελάριο με μεγάλη εμπειρία σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Αυτή είναι μια ευκαιρία».
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ΒDI: Αδύνατον να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη συμφωνία για το Brexit έως το 2019
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία δεν θα είναι σε θέση να καταλήξουν σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία για τις
μελλοντικές οικονομικές τους σχέσεις εντός της προβλεπόμενης διετούς προθεσμίας, δήλωσε σήμερα η ένωση γερμανικών
βιομηχανιών BDI, προσθέτοντας ότι η απειλή ενός σκληρού Brexit είναι μεγάλη.
Οι δύο πλευρές θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να καταλήξουν σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία για το εμπόριο και τις
επενδύσεις σε σχέση με τις 29 Μαρτίου του 2019, την προθεσμία που ορίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δήλωσε στο
Reuters ο γενικός διευθυντής του BDI Γιόακιμ Λανγκ.
«Η απειλή ενός πολύ σκληρού Brexit παραμένει μεγάλη», δήλωσε ο Λανγκ. «Οι εταιρίες μας προετοιμάζονται για όλα τα
σενάρια. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν αφελές».
Ο Λανγκ θα είναι μέλος μιας αποστολής Ευρωπαίων επιχειρηματιών που θα συναντήσουν την Βρετανίδα πρωθυπουργό
Τερέζα Μέι στο Λονδίνο την Δευτέρα. Η Μέι θα επαναλάβει την επιθυμία της για μια διετή περίοδο εφαρμογής του Brexit,
σύμφωνα με το γραφείο της.
Ο Λανγκ δήλωσε ότι το ασαφές περίγραμμα της μελλοντικής μορφής και το χρονοδιάγραμμα μιας συμφωνίας
δημιουργούν αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις.
«Θα είναι αδύνατον να γίνει διαπραγμάτευση, να συμφωνηθεί και να επικυρωθεί μια ολοκληρωμένη συμφωνία για τη
μελλοντική σχέση που θα περιλαμβάνει τις εμπορικές, επενδυτικές και οικονομικές σχέσεις έως τις 30 Μαρτίου του 2019»,
δήλωσε ο Λανγκ. «Αυτή η διαδικασία θα κρατήσει χρόνια».
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Τα Διαγράμματα της Ημέρα

Global stocks hit historic highs during week at $93.6tn, supported by solid earnings &
synchronized global growth, before sharply selling off on Thurs. Indices suffered biggest
plunge since Aug on profit-taking following Sept-Oct rally and lose $600bn in mkt cap
from top
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