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Wood: Ποιο είναι το σχέδιο για τις ελληνικές τράπεζες, τα ραντεβού στην Αθήνα
Συναντήσεις με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών καθώς και με Έλληνες αξιωματούχους είχε η Wood κατά το ταξίδι της στην
Αθήνα την περασμένη εβδομάδα . Όπως επισημαίνει, το κλίμα ήταν αρκετά υποτονικό μετά και το sell-off που έχουν υποστεί οι μετοχές
των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών τους τελευταίους δύο μήνες.
Ωστόσο, καθώς δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για τις ελληνικές τράπεζες έτσι ώστε να εκκαθαρίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να
αναπληρώσουν την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC (εκτός αν κάποιος μπορεί να διαθέσει 20 δισ. ευρώ), το σχέδιο δράσης
είναι:
1) να εργαστούν για την επίτευξη ή υπέρβαση των στόχων του SSM,
2) να βοηθήσουν τη διαδικασία μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) μέσω των νέων σχεδίων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη
(όπως το σχέδιο προστασίας περιουσιακών στοιχείων - Asset Protection Scheme) και
3) να υποστηρίξουν τους ισολογισμούς τους μέσω της σταδιακής αύξησης των νέων δανειοδοτήσεων και της μείωσης του κόστους.
Όπως επισημαίνει η Wood, η ουσιαστική βελτίωση της ρευστότητας (δεν υπάρχει καμία ένδειξη πανικού παρά την αναταραχή και το selloff) θα πρέπει να αποτρέψει, κατά την άποψή της, τις ρυθμιστικές ενέργειες σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια των τραπεζών.
Παρόλο που αναγνωρίζει ότι η στάση της ενέχει αρκετό ρίσκο, η Wood αποφάσισε να διατηρήσει την εκτίμησή της ότι οι ελληνικές
συστημικές τράπεζες θα αποφύγουν τα προβλήματα κεφαλαίων, έτσι αν και προχωρά σε σημαντική μείωση των τιμών-στόχων διατηρεί
ωστόσο την θετική της σύσταση.
Σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον, θεωρεί ότι η Eurobank (σύσταση buy, τιμή-στόχος το 1 ευρώ από 1,4 πριν) ξεχωρίζει σε σχέση με
τις υπόλοιπες, λόγω του ισχυρού δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE), τη σαφή πορεία προς τη μείωση των μη
εξυπηρετουμένων δανείων και της σταθερότητας του ισολογισμού της. Σύσταση Buy διατηρεί και για τις Alpha Bank (τιμή στόχος τα
1,28 ευρώ από 2,7 πριν), Πειραιώς (τιμή στόχος τα 1,8 ευρώ από 4,1 ευρώ πριν) και Εθνική (τιμή στόχος τα 2,2 ευρώ από 3,8 πριν).
Τα βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν στις συναντήσεις, όπως επισημαίνει, ήταν τα εξής:
1) η αναταραχή στην αγορά έχει ωθήσει τους διαμορφωτές πολιτικής να επανεξετάσουν την πρόταση για APS από το ΤΧΣ (βάσει του
ιταλικού μοντέλου),
2) οι στόχοι του SSM δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά κανείς δεν αναμένει αρνητικές εκπλήξεις,
3) οι τράπεζες είναι πεπεισμένες ότι πληρούν τους στόχους μείωσης των NPEs έως το 2021 και οι μη οργανικές λύσεις κερδίζουν έδαφος
(πωλήσεις NPL και τιτλοποιήσεις),
4) η κερδοφορία προ προβλέψεων φάνηκε να έχει φθάσει στο χαμηλότερο σημείο της στο 2ο τρίμηνο του 2018 και οι τράπεζες εντείνουν
τις προσπάθειές τους για την αύξηση των νέων δανείων και τη μείωση του κόστους,
5) η κερδοφορία θα πρέπει να βελτιωθεί το 2019, αλλά το COR (κόστος κινδύνου) θα παραμείνει υψηλό και τα ROEs πολύ χαμηλά, και
6) η ρευστότητα παραμένει σταθερή και τόσο οι καταθέσεις όσο και η διατραπεζική αγορά δεν επηρεάστηκαν από την πρόσφατη
αναταραχή.
Στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα μηνύματα είναι καθησυχαστικά, αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά περισσότερο από 2% για το 2019,
με κάποια θετικά μηνύματα από τις τιμές των ακινήτων. Στα αρνητικά, κατά την άποψη της Wood, η προεκλογική περίοδος ενδέχεται να
προκαλέσει μεταρρυθμιστική κόπωση.
Σε ότι αφορά τα κεφάλαια και τα NPLs, από τις συναντήσεις που είχε η Wood με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, το συμπέρασμα
είναι ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο σημερινό σχέδιο, δηλαδή της παροχής στις ελληνικές τράπεζες χρόνου για να επιλύσουν τα
προβλήματά τους. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ρυθμιστικές αρχές παραμένουν υποστηρικτικές (δηλ. δύσκολοι αλλά
ρεαλιστικοί στόχοι του SSM, δυνατότητα επαναγοράς των ακινήτων που διαθέτονται στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, αποδοχή δομής του
DTC, λογικές υποθέσεις στα stress tests). Οι επιλογές είναι περιορισμένες, καθώς τα ζητήματα προβληματικών κεφαλαίων του ιδιωτικού
τομέα (ακόμη και αν είναι επιτυχημένα) δεν θα αποτελέσουν "την αλλαγή του παιχνιδιού", ενώ η χρήση κεφαλαίων του δημόσιου ταμείου
μετά την έξοδο από το πρόγραμμα θα ήταν η λιγότερο προτιμητέα επιλογή (και θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο μνημόνιο καθ΄πως θα
εξαντλήσει το μαξιλάρι ρευστότητας).
Συνέχεια…
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/ επισημαίνει πως ο δρόμος για τις ελληνικές τράπεζες δεν θα ήταν εύκολος έτσι κι αλλιώς. Εκτιμά πως η ορατότητα
Πάντως η Wood
στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες παραμένει χαμηλή. Μέχρις ότου τα NPLs βρεθούν σε μια σαφή πτωτική πορεία,
η Wood αναμένει ότι ο SSM θα είναι προσεκτικός και θα απαιτήσει από τις τράπεζες να διατηρήσουν υψηλή πολιτική
προβλέψεων. Επιπλέον, η αδύναμη προ προβλέψεων κερδοφορία η οποία οδηγείται από τα χαμηλότερα επιτοκιακά περιθώρια και την
απομόχλευση, θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στα κέρδη, αν και αναμένεται σταδιακή χαλάρωση τα επόμενα τρίμηνα. Λαμβάνοντας υπόψη
τις παραπάνω αβεβαιότητες, η Wood αυξάνει τις εκτιμήσεις της για το κόστος κινδύνου με αποτέλεσμα την μείωση των προβλέψεών
της για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 25-50%, με ισοδύναμη πτώση των τιμών στόχων.
Τέλος, στους κινδύνους για τις ελληνικές τράπεζες η Wood περιλαμβάνει την αντιστροφή των θετικών εγχώριων μακροοικονομικών
τάσεων, την τροποποίηση του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία, την αδυναμία εκπλήρωσης των στόχων μείωσης των NPEs, την
ρυθμιστική πίεση για αύξηση των δεικτών κάλυψης NPE. και την ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια.
(Πηγή: capital.gr)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allianz: Η μη τήρηση των δεσμεύσεων κλονίζει την εμπιστοσύνη
«Είναι ατυχές το γεγονός ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη πίσω από τις μεταρρυθμιστικές υποσχέσεις, ιδίως στον τελευταίο γύρο
περικοπών των συντάξεων», αναφέρει χαρακτηριστικά σε συνέντευξη στη «Ν» η Senior Economist της Allianz, Katharina Utermoehl.
Στο πεδίο της απασχόλησης παρατηρεί πως αυξάνεται η ποσότητα, αλλά μειώνεται η ποιότητα, στις θέσεις εργασίας. Για τις τράπεζες
επισημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να βιαστεί με την άρση των capital controls, τα οποία «δρουν ως παρατηρητές των σοκ για
τον ακόμη εύθραυστο τραπεζικό τομέα, ιδίως σε πιο ταραχώδεις οικονομικές συνθήκες».
Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για την παγκόσμια οικονομία το 2019;
Το αποκορύφωμα της τρέχουσας οικονομικής ανάκαμψης βρίσκεται πίσω μας, αλλά η παγκόσμια οικονομία θα πρέπει να παραμείνει
σχετικά ανθεκτική και να αυξηθεί κοντά στο 3% το τρέχον και το επόμενο έτος. Ωστόσο, η εικόνα αυτή επισκιάζει το γεγονός ότι η
αύξηση του ΑΕΠ στις μεγάλες οικονομίες θα αποσυγχρονιστεί όλο και περισσότερο. Υπάρχει η αμερικανική οικονομία, η οποία χάρη σε
μια εκτεταμένη δημοσιονομική πολιτική αναπτύσσεται. Από την άλλη, υπάρχουν αρκετές οικονομίες αναδυόμενων αγορών - κυρίως η
Αργεντινή και η Τουρκία - όπου οι αυστηρότερες οικονομικές συνθήκες που οφείλονται στην αύξηση των Αμερικανικών επιτοκίων και
σε ένα ανατιμημένο δολάριο δυσχεραίνουν τις προοπτικές της ανάπτυξης. Εν τω μεταξύ, η ταχύτητα στην Ευρώπη επιβραδύνεται
ξεκάθαρα.
Πώς βλέπετε τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας;
Αρκετά ευνοϊκές βραχυπρόθεσμα, χάρη στο μεγάλο παραγωγικό κενό και στη σημαντική χαλάρωση της οικονομίας, ιδίως στην αγορά
εργασίας. Αναμένω ότι η αύξηση του Ελληνικού ΑΕΠ θα φθάσει μόλις κάτω από το 2% φέτος και περίπου 2,5% το επόμενο έτος. Ενώ η
οικονομική ανάπτυξη επιταχύνεται και η συνολική εικόνα δείχνει πολλά υποσχόμενη, δεν μιλάμε ακόμη για μία δυναμική ανάκαμψη. Η
συνεχιζόμενη αδυναμία του επενδυτικού τομέα είναι η κύρια ανησυχία μου. Μέχρι στιγμής, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προήλθε σε
μεγάλο βαθμό από την ιδιωτική κατανάλωση και εν μέρει από τον εξωτερικό τομέα. Για να εξασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη είναι ισχυρή
και βιώσιμη, οι επενδύσεις - τόσο οι εγχώριες όσο και οι ξένες - θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά.
Τι χρειάζεται για να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές;
Η διατήρηση και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών είναι ζωτικής σημασίας και για το λόγο αυτό η συνοχή των πολιτικών θα
είναι καθοριστική. Αυτό περιλαμβάνει την υιοθέτηση των μεταρρυθμιστικών υποσχέσεων με την πλήρη εφαρμογή των μέτρων. Δεν
υπάρχει χώρος για απογοητεύσεις εδώ. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ατυχές το γεγονός ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη πίσω από τις
μεταρρυθμιστικές υποσχέσεις, ιδίως στον τελευταίο γύρο περικοπών των συντάξεων. Επιπλέον, η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει
ευνοϊκές συνθήκες για την ενίσχυση της δυναμικής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Επί του παρόντος, η επιχειρηματική
δραστηριότητα και με τη σειρά της οι επενδύσεις εξακολουθούν να συγκρατούνται από διάφορους παράγοντες, κυρίως από υψηλή
φορολογία και υπερβολική γραφειοκρατία. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η τάση σε αυτό το πλαίσιο έχει πρόσφατα καταγραφεί
αρνητική, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στη φετινή έρευνα η Ελλάδα έπεσε 5 θέσεις
στην κατάταξη για να τοποθετηθεί στην 72η, μένοντας πίσω από χώρες όπως η Ρουάντα και το Κιργιστάν.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ESM τον Αύγουστο, πώς κρίνετε τις προοπτικές της Ελλάδας να σταθεί οικονομικά στα
πόδια της;
Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία πορεία πολλά υποσχόμενη. Όμως, ο δρόμος που πρέπει να διανύσει πριν η οικονομία επιστρέψει στην
κανονικότητα είναι ακόμα μακρύς και δεν υπάρχει χρόνος για εφησυχασμό. Τα μεγάλα αποθέματα μετρητών προστατεύουν την Ελλάδα
από τις ταραχές της αγοράς που σχετίζονται με την Ιταλία και την κρίση των Αναδυόμενων Αγορών. Ωστόσο, όταν αυτό το δίχτυ
ασφαλείας θα πάψει να υφίσταται σε περίπου δύο χρόνια και η Ελλάδα αναγκαστεί να αξιοποιήσει τις αγορές, ακόμη και υπό σκληρές
συνθήκες, θα έρθει η πραγματική στιγμή της αλήθειας. Προκειμένου να καταστεί η οικονομία επαρκής και να σημειωθεί πρόοδος στην
αντιμετώπιση των υπολειπόμενων αδυναμιών της, η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων με πλήρη ταχύτητα
και να εφαρμόσει ένα σταθερό πρόγραμμα ανάπτυξης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού η Ελλάδα είναι μια μικρή οικονομία που
εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες. Αυτές είναι πιθανό να αλλάξουν αρκετά κατά τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ η Ευρωπαϊκή
οικονομία ενδέχεται να επιβραδυνθεί και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες αναμένεται να καταστούν αυστηρότερες καθώς η ΕΚΤ
αρχίζει να εξομαλύνει τη νομισματική της πολιτική.
Τι πρέπει να γίνει για να μειωθεί η ανεργία;
Συνέχεια…
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Η τάση στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, με την ανεργία να μειώνεται πρόσφατα
στο 19%, το χαμηλότερο ποσοστό σε περισσότερα από επτά χρόνια. Εν τω μεταξύ, η απασχόληση συνεχίζει να αυξάνεται.
Ωστόσο, η ποιότητα των θέσεων εργασίας έχει επιδεινωθεί. Αν συνυπολογίσουμε και την υποαπασχόληση, το εκτιμώμενο
ποσοστό ανεργίας είναι κοντά στο 27%. Η οικονομική ανάκαμψη θα στηρίξει την επούλωση της αγοράς εργασίας, αλλά
υπάρχει ο κίνδυνος η διαρθρωτική ανεργία να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Παρά την ευρεία ανεργία, οι εργοδότες
αναφέρουν προβλήματα στην εξεύρεση του κατάλληλου προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων εργασίας. Το
πρόβλημα αυτό αποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό τη δραματική αναντιστοιχία μεταξύ των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης
και των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Απαιτείται αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος,
συμπεριλαμβανομένου και του παρωχημένου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών, αλλά αυτό θα επέφερε λύσεις
μόνο μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα. Εν τω μεταξύ, οι ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας θα πρέπει να
επικεντρωθούν στην επανεκπαίδευση και την εξειδίκευση των ανέργων για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας.
Ποια είναι η τοποθέτησή σας για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο;
Έχουν υπάρξει ενθαρρυντικές ενδείξεις τα τελευταία χρόνια. Η κεφαλαιακή θέση του τραπεζικού τομέα ενισχύθηκε
σημαντικά και οι τράπεζες αναφέρουν συνεχείς εισροές καταθέσεων. Ωστόσο, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας εξακολουθεί
να υφίσταται σημαντική πίεση. Η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων παραμένει ένα τεράστιο θέμα και οι σημαντικές
μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις επιβαρύνουν την ικανότητα των τραπεζών να επεκτείνουν τις πιστώσεις στον ιδιωτικό
τομέα. Ωστόσο, μία διαρκής οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα απαιτεί ισχυρές και υγιείς τράπεζες που είναι σε θέση να
χρηματοδοτήσουν επαρκώς την ανάπτυξη. Ενώ η ελληνική οικονομία επιστρέφοντας στην αύξηση του ΑΕΠ θα συμβάλει
στην αντιμετώπιση του θέματος, οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να δρουν περαιτέρω εκ των προτέρων για τον καθαρισμό
των ισολογισμών τους, προωθώντας τις πωλήσεις των απομειωμένων δανείων και ασκώντας πιέσεις στους στρατηγικούς
αφερέγγυους πελάτες τους. Αν δεν το κάνουν, η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Παρόλα αυτά, οι τράπεζες που δεν
επιδεικνύουν καμία ή ανεπαρκή πρόοδο στην αντιμετώπιση του προβλήματος είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν ραγδαία
αυξανόμενο κόστος αναχρηματοδότησης και θα δυσκολευτούν να αυξήσουν τα νέα κεφάλαια, ιδίως σε ένα περιβάλλον
περιορισμένης επενδυτικής επιθυμίας για τις Ευρωπαϊκές τράπεζες
Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων;
Μόνο όταν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι θα έχουν καταργηθεί εντελώς, η ελληνική οικονομία και οι ελληνικές τράπεζες θα
μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά εντός της Ευρωζώνης, αλλά η διαδικασία δεν θα πρέπει να επισπευσθεί. Πολλοί
από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στα μέσα του 2015 έχουν ήδη αρθεί. Η πολύ σταδιακή προσέγγιση που
εφαρμόστηκε μέχρι στιγμής ήταν κατά τη γνώμη μου πολύ επιτυχημένη και πρέπει να διατηρηθεί. Παρόλα αυτά, οι
κεφαλαιακοί έλεγχοι δρουν ως παρατηρητές των σοκ για τον ακόμη εύθραυστο τραπεζικό τομέα, ιδίως σε πιο ταραχώδεις
οικονομικές συνθήκες.
Πηγή: Ναυτεμπορική
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QCM: Από Ελλάδα, Ιταλία ή Νότια Ευρώπη το νέο «χτύπημα»
Αν και αρχικά το Fund είχε αναφέρει πως δεν υπάρχει άλλη περίπτωση Folli – Follie στην Ελλάδα που να έχει
υποπέσει στην αντίληψη του, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε τελευταίο του σχόλιο, σε Ελλάδα, Ιταλία και
Νότια Ευρώπη έχει στραμμένη την προσοχή του το fund QCM που στις αρχές Μαίου αποκάλυψε το σκάνδαλο
της Folli – Follie, πυροδοτώντας ραγδαίες εξελίξεις.
Σύμφωνα με τα όσα έχει το Fund, η νέα εταιρεία θα αποκαλυφθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2018 στην ειδική
εκδήλωση «KASE LEARNING: Shorting Conference» που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.

Συνέχεια..
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Ημερήσια Νέα

Και όπως το ίδιο το Fund έχει αναφέρει, σε αυτήν την εκδήλωση θα αποκαλύψει μια νέα εταιρεία που
εμπλέκεται σε αλλοίωση των θεμελιωδών στοιχείων του, χωρίς το Fund να έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής τη
χώρα της εισηγμένης. Είναι όμως χαρακτηριστικό πως πέραν τούτων, σε ειδικό ενημερωτικό σημείωμα προς
τους επενδυτές, το QCM του Gabriel Grego ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός επενδυτικού fund, το οποίο θα
ονομάζεται Quintessential Pure Activist Fund και θα διαθέτει κεφάλαια 100εκ δολάρια, τα οποία θα
τοποθετούνται κυρίως short θέσεις. «Από την έναρξη της σύντομης ακτιβιστικής στρατηγικής, το 2015, είχαμε
απίστευτη επιτυχία και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την υποδοχή των επενδυτών καθώς και από τα
αποτελέσματα της προσπάθειας συλλογής κεφαλαίων. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 3 Δεκεμβρίου
θα παρουσιάσουμε την επόμενη short θέση μας σε συνέδριο επενδυτών στο New York Athletic Club. Πολλά
ειδησεογραφικά μέσα θα καλύπτουν την αποκάλυψη της θέσης μας και αναμένουμε, ειλικρινά, έκρηξη. Και
όπως σημειώνει το Fund, θα είναι από την ευρωπαϊκή αγορά και ιδιαίτερα από την ελληνική και την ιταλική ή
τη νότια ευρωπαϊκή αγορά».

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



ΕΚΤ: Η ανάπτυξη της Ευρωζώνης επανέρχεται στο φυσιολογικός της επίπεδο
Η ανάπτυξη της Ευρωζώνης επανέρχεται απλά στο φυσιολογικό της επίπεδο μετά από μία εξαιρετική επίδοση
το 2017, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λουίς ντε Γκίντος, προσθέτοντας ότι η
επιβράδυνση οφείλεται κυρίως στην ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση.
Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ σημείωσε ότι έως τώρα είναι περιορισμένες οι αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά από
την πρόσφατη αντιπαράθεση για τον προϋπολογισμό της Ιταλίας και υποστήριξε ότι το κύριο πρόβλημα της
Ρώμης δεν είναι οι υψηλές δαπάνες αλλά η ασθενής ανάπτυξη, η οποία μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με πιο
μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

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

\

IV

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

X.A.: Στα πλαίσια της προσπάθειας του ΓΔ να διασπάσει τις
αντιστάσεις στις 640 - 650 μονάδες. Πολύ σημαντικό ο τραπεζικός
δείκτης να μείνει υψηλότερα των 500 – 505 μονάδων
Τραπεζικός Δείκτης
Τράπεζες (522.320, 533.360, 517.630, 518.460, -7.63995)
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