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Τσακαλώτος: Να βάλουμε νερό στο κρασί μας
Η Ελλάδα επιθυμεί να τερματίσει την αντιπαράθεση με τους δανειστές της, μέσω ενός «έντιμου συμβιβασμού»,
δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνέντευξή του στο Reuters, σημειώνοντας
ωστόσο ότι η έλλειψη ευελιξίας από τους θεσμούς θα μπορούσε να πυροδοτήσει το αντιευρωπαϊκό κλίμα στην
Ευρώπη.
«Η ελληνική έκφραση είναι ‘να βάλουμε νερό στο κρασί μας’. Δεν μου αρέσει η έκφραση γιατί δεν συμπαθώ το
νερωμένο κρασί, αλλά αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, να έλθουμε σε έναν έντιμο συμβιβασμό», τόνισε ο κ.
Τσακαλώτος σε συνέντευξή του στο Reuters.
Ο κ. Τσακαλώτος υπογράμμισε ότι περιμένει πως μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμμετοχή της
Αθήνας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ ως την άνοιξη του 2017, επιτρέποντας δοκιμαστικές
εκδόσεις ομολόγων από την Ελλάδα αργότερα εντός του έτους.
Πιθανή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα μπορούσε να πλήξει την οικονομική ανάκαμψη και
την επιστροφή της Αθήνας στις αγορές, αλλά και να τροφοδοτήσει περαιτέρω την άποψη -που συνδέεται ήδη με
τα δημοψηφίσματα σε Βρετανία και Ιταλία- ότι η Ευρώπη δεν κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με τους πολίτες
της.
«Δεν μπορώ να αντιληφθώ τη λογική μιας επιστροφής στην αβεβαιότητα και τις καθυστερήσεις», σημείωσε.

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

Reuters: Έτοιμη για τη διάσωση της Monte dei Paschi η Ιταλία
Η Ιταλία είναι έτοιμη να διοχετεύσει κεφάλαια στην Monte dei Paschi di Siena αν η τράπεζα δεν καταφέρει να
αντλήσει από τους επενδυτές τα κεφάλαια που χρειάζεται για την διάσωσή της, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα
του Reuters επικαλούμενο πηγή του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών.
"Υπάρχει αισιοδοξία στο υπουργείο Οικονομικών πως η έκκληση της Monte dei Paschi για ρευστότητα θα
πετύχει. Αν, ωστόσο, η διαδικασία αποτύχει τότε το κράτος θα προχωρήσει σε προληπτική
ανακεφαλαιοποίηση", δήλωσε η ίδια πηγή, ενώ πρόσθεσε "Η ύπαρξη της τράπεζας και οι καταθέσεις των
πελατών της εξασφαλιστούν σε κάθε περίπτωση".
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Γερμανικός Τύπος - Τσίπρας: περιμένοντας την ανάπτυξη
Την αλλαγή προς την ανάκαμψη υποσχέθηκε στη Βουλή ο Τσίπρας κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2017. Θα
παραμείνει πρωθυπουργός; «Αρωμα» εκλογών βλέπει γερμανική εφημερίδα. Πάφος, πολιτιστική πρωτεύουσα 2017.
Αρκετές γερμανικές εφημερίδες κάνουν αναφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού για το 2107 το βράδυ του
Σαββάτου από την κυβερνητική πλειοψηφία. Και δίνουν έμφαση σε μια αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα, ότι πρόκειται για
τον
πρώτο
αναπτυξιακό προϋπολογισμό
από
τότε
που
ξεκίνησε
η
κρίση
στη
χώρα.
Προϋπολογισμός και πρόωρες εκλογές
Η Tagesspiegel του Βερολίνου ανατρέχει σε παλαιότερα μεταμεσονύχτια «καρδιοχτύπια» των ευρωπαίων εταίρων, όταν η
κρίση ήταν στο απόγειό της, για το κατά πόσο θα περνούσαν τα μέτρα λιτότητας, από τα οποία κρινόταν και η χορήγηση
της επόμενης δόσης. «Αυτήν τη φορά το κλίμα ήταν σχετικά πιο χαλαρό. Ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε έναν προϋπολογισμό
λιτότητας για το 2017 με μια ισχνή πλειοψηφία των 152 από τους 298 παρόντες βουλευτές, αλλά κανείς δεν αμφέβαλε ότι
θα το κατάφερνε, γιατί η υποστήριξη του κοινοβουλίου θεωρείται σταθερή παρά το οριακό αποτέλεσμα», σχολιάζει η
εφημερίδα. «Το αντίθετο συμβαίνει με το λαό. Σύμφωνα με σφυγμομετρήσεις η ΝΔ βρίσκεται σταθερά μπροστά. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι στα δύο χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία έχει προκαλέσει τις
μεγαλύτερες ζημιές από οποιαδήποτε κυβέρνηση παλαιότερα. Ωστόσο ο έλληνας πρωθυπουργός δείχνει αισιόδοξος και
πιστεύει ότι το 2017 θα φέρει επιτέλους την ποθητή αλλαγή στο πεδίο της οικονομικής ανάπτυξης ποντάροντας και στο
πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ που θα επέτρεπε στη χώρα του την επιστροφή στις αγορές. Το ότι παρά τα
αρνητικά γι' αυτόν προγνωστικά πιστεύει ότι θα βρίσκεται στο τιμόνι της κυβέρνησης και του χρόνου, το έκανε σαφές
κατά την ομιλία του στη Βουλή».
Στην επίσης γερμανική εφημερίδα Kölner Sadt Anzeiger ο ανταποκριτής της στην Αθήνα βλέπει «άρωμα» εκλογών λόγω
των παροχών που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός σε χαμηλοσυνταξιούχους από το πλεόνασμα. Στην ανταπόκρισή του
περιγράφει το βαρύ κλίμα στην κοινωνία από τις μαζικές αυξήσεις των φόρων, τις μειώσεις των συντάξεων και το υψηλό
ποσοστό ανεργίας. «Εάν κατέφευγε σε πρόωρες εκλογές, θα ήταν μια απόπειρα λύτρωσης. Βέβαια οι πιθανότητες επιτυχίας
είναι περιορισμένες, αλλά θα είχε την ευκαιρία να σταματήσει την ακάθεκτη πορεία της συντηρητικής αντιπολίτευσης
προς την αυτοδυναμία (…). Όσο περισσότερο περιμένει, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το προβάδισμα της αντιπολίτευσης».
Πάφος, πολιτιστική πρωτεύουσα 2017
Η εφημερίδα Die Welt του Βερολίνου αφιερώνει άρθρο για την Πάφο που θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης
για το 2017 μαζί με την Όρχους, τη δεύτερη σε αριθμό κατοίκων πόλη της Δανίας. Ο αρθρογράφος συνομιλεί με
διευθυντικά στελέχη της επιτροπής διοργάνωσης για τον χαρακτήρα των εκδηλώσεων που θα γίνουν σε εξωτερικούς
χώρους και δεν θα απευθύνονται σε ελίτ ή σε γνώστες αλλά σε όλους. «Θα είναι μια γιορτή με στόχο να σπάσει και να
ξεπεράσει τα όρια», σημειώνει η εφημερίδα. «Ο συνεχώς αυξανόμενος τουρισμός δεν έφερε στην Πάφο μόνο περισσότερα
χρήματα, αλλά και νέες αντιθέσεις. Αναπτύχθηκαν δύο τόποι, μια Πάφος επάνω, στην παλαιά πόλη, και μια άλλη κάτω,
στην παραλία, όπου συνταξιούχοι, κυρίως Ρώσοι και Βρετανοί με πολύχρωμα πουκάμισα τρώνε και πίνουν, την ώρα που οι
άνθρωποι στην επάνω Πάφο τρώνε χαλούμι με μέλι, παίζουν χαρτιά και παρακολουθούν με ανάμεικτα αισθήματα
καχυποψίας και αδιαφορίας όσα γίνονται εκεί».
Ο αρθρογράφος επισημαίνει ότι η Πάφος διαθέτει τον μικρότερο προϋπολογισμό που έχει πάρει ποτέ διοργάνωση
πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. «Κανονικά η Πάφος θα έπρεπε να πάρει όλο το ποσό, αλλά από τότε που
λήφθηκε η απόφαση μεσολάβησε η οικονομική κρίση και οι Βρυξέλλες χρειάστηκε να επαναδιαπραγματευθούν τους
πόρους. Έτσι οι διοργανωτές θα πρέπει να τα βγάλουν πέρα με έναν προϋπολογισμό ύψους 8,5 εκ ευρώ, το 1/3 του αρχικά
προβλεπόμενου (…) Για τους Γερμανούς ενδιαφέρον έχει η συναυλία της Φιλαρμονικής του Βερολίνου που
προγραμματίζεται για την Πρωτομαγιά. Παράλληλα θα εμφανιστεί και η Ούτε Λέμπερ μαζί με την Φιλαρμονική. Η
συναυλία, που κυοφορήθηκε από την ανέχεια της οικονομικής κρίσης, θα αναφερθεί και στο εθνικό πρόβλημα της Κύπρου,
το πραξικόπημα το 1974 και την εισβολή των Τούρκων στο νησί. Χάρη σε ένα μεγάλο αριθμό εθελοντών το κόστος
λειτουργίας δεν θα εκτιναχθεί στον αέρα».
Deutsche Welle
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Nomura: Τα επικίνδυνα σενάρια που μπορεί να ταράξουν τις αγορές
Το Brexit, η εκλογή Τραμπ, αλλά και μια παραπαίουσα αγορά ομολόγων κάνουν την τράπεζα Nomura να
προειδοποιεί τους επενδυτές για ενδεχόμενα ασυνήθιστα γεγονότα μέσα στο 2017 που θα προκαλέσουν μεγάλες
ανατροπές.
«Κανένα από αυτά δεν αποτελεί το βασικό για εμάς σενάριο» σημειώνει η Nomura, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει
ότι είναι αδύνατο να συμβούν, όπως σημειώνει το Bloomberg.
Η Ρωσία στο μονοπάτι του πολέμου. Αφορμές για όξυνση της ρωσικής επιθετικότητας μπορούν να δώσουν είτε
μια αλλαγή στην αμερικανική εξωτερική πολιτική είτε η εκλογή λαϊκιστών ηγετών στην Ευρώπη.
 Αύξηση παραγωγικότητας στις ΗΠΑ. Η Nomura εκτιμά ότι βάσεις για κάτι τέτοιο θέτει ήδη η
αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη.
 Η αδυναμία του κινεζικού γουάν. Οι πρόσφατες εκροές κεφαλαίων σε γουάν θα μπορούσαν να
οδηγήσουν ακόμη και σε κινήσεις άρσης των περιορισμών που επικρατούν γύρω από το
κινέζικο νόμισμα, οδηγώντας το σε πτώση.
 Εξοδος από το Brexit. Αφενός το θέμα έχει παραπεμφθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της
Βρετανίας, εξέλιξη που θα μπορούσε να πυροδοτήσει εκλογές. Αφετέρου οι Βρυξέλλες μπροστά
στον κίνδυνο διάλυσης της ΕΕ μπορεί να προβούν σε παραχωρήσεις προς το Λονδίνο.
 Capital controls σε αναδυόμενες αγορές. Αν η πολιτική του Τραμπ ισχυροποιήσει το δολάριο,
τότε οι αναδυόμενες αγορές θα αντιμετωπίσουν «έντονες εκροές» και οι κυβερνήσεις τους θα
αναλάβουν δράση.
 Αλμα ιαπωνικού πληθωρισμού. Τυχόν άνοδος του πληθωρισμού λόγω υψηλότερων τιμών
πετρελαίου και αδύναμου γεν θα αναγκάσει τη Τράπεζα της Ιαπωνίας να αναλάβει δράση,
αυξάνοντας τον στόχο 0% για την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου.
 Τράπεζες. Οι συστημικοί κίνδυνοι δεν είναι καινούργιοι. Ισως όμως τα μέτρα που λαμβάνουν
οι Αρχές να μην είναι αρκετά, σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο της Nomura.
 Κόντρα Τραμπ με Fed. Ο πρώτος καταφέρθηκε κατά της Γέλεν ουκ ολίγες φορές στο
διάστημα της προεκλογικής εκστρατείας και ουδείς μπορεί να αποκλείσει μια ένταση στις
σχέσεις των δύο.
 Κυβερνητική κρίση στην Ιαπωνία. Τυχόν διεξαγωγή εκλογών στην Ιαπωνία θα οδηγήσει
πιθανότατα σε σταθεροποίηση του πρωθυπουργού Αμπε. Οτιδήποτε απειλήσει αυτή τη
σταθερότητα θα προκαλέσει σοκ στις αγορές.
 Το τέλος των μετρητών. Εκτιμάται ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα αντικαταστήσουν
νωρίτερα του αναμενομένου τα παραδοσιακά χαρτονομίσματα. Η αιτία είναι οι αρνητικές
αποδόσεις. Εννοείται ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα πληγούν οι αποταμιευτές.
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Οι τράπεζες αναζητούν διεθνώς βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα
Σύμφωνα με νέα έρευνα της ΕΥ, επτά χρόνια μετά τη χρηματοοικονομική κρίση, οι τράπεζες διεθνώς αναζητούν τρόπους για να
διαχειριστούν τους κινδύνους και να υιοθετήσουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.
Η μελέτη της ΕΥ 2016 Global Banking Risk Management Survey: "A set of blueprints for success", διενεργείται στα πλαίσια της
παγκόσμιας έρευνας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από κοινού από την ΕΥ και το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF).
Η έρευνα παρακολουθεί την πρόοδο του κλάδου ως προς τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων, καταγράφοντας τις απόψεις ανώτερων
στελεχών του χώρου.
Στη φετινή έρευνα συμμετείχαν 67 τράπεζες από 29 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αλλά και 23 από τα 30 ιδρύματα που
περιγράφονται ως «παγκοσμίως συστηματικά σημαντικές τράπεζες» (G-SIBS).
Παρά το γεγονός ότι η έρευνα τονίζει πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος μέχρι σήμερα, οι τράπεζες ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη
στα μισά μιας διαδρομής, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει 15 χρόνια, προκειμένου να ενισχυθούν οι διαδικασίες διαχείρισης
κινδύνων. Επιπλέον, η αυξημένη πίεση των επενδυτών για υψηλότερες και σταθερές αποδόσεις έχει οδηγήσει τις τράπεζες να
συγκλίνουν προς έναν ενιαίο κλαδικό κανόνα τριετών στόχων απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων μεταξύ 10% και 15%, αναγκάζοντάς τις
να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα για την επίτευξη αυτών των στόχων.
Η ΕΥ και το IIF έχουν, επίσης, αναγνωρίσει τη συνεχιζόμενη σημασία των μη-χρηματοοικονομικών κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, έχει
αυξηθεί η έμφαση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων δεοντολογίας, καθώς ζητήματα όπως το ξέπλυμα χρήματος (αυξήθηκε στο 72%, από
52% το 2015) και οι ποινικές κυρώσεις (άγγιξε το 52%, από 30% το 2015), έχουν ανέβει σημαντικά στην ατζέντα των στελεχών. Η
σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έχει επίσης ανέβει σημαντικά, καθώς το 48% των ερωτηθέντων υπογραμμίζουν το θέμα
αυτό ως έναν από τους τρεις πιο σημαντικούς κινδύνους για τα διοικητικά συμβούλια τον επόμενο χρόνο.
Αποτελεσματική εφαρμογή του προτύπου «τριών γραμμών άμυνας»
Σύμφωνα με την έρευνα, οι τράπεζες επιχειρούν να δημιουργήσουν μία πλήρως λειτουργική προσέγγιση «τριών γραμμών άμυνας» όσον
αφορά στη διαχείριση κινδύνων. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη ένα κοινώς αποδεκτό πρότυπο στον κλάδο για την εξισορρόπηση των
αρμοδιοτήτων μεταξύ πρώτης και δεύτερης γραμμής άμυνας, με πολλές τράπεζες να εργάζονται στην ενίσχυση αρμοδιοτήτων της
πρώτης γραμμής.
Πάνω από το 60% των τραπεζών τόνισε ότι αυτή τη στιγμή τροποποιεί το μοντέλο των τριών γραμμών άμυνάς του. Οι βασικοί λόγοι
για αυτό, σχετίζονται με τη σημαντική έμφαση που δίδεται στην πρώτη γραμμή άμυνας, την οποία σκοπεύουν να καταστήσουν:
- Υπόλογη για τους κινδύνους σε όλα τα στάδια (end-to-end) (38%)
- Πιο σαφώς υπόλογη για μη-χρηματοοικονομικούς κινδύνους (28%)
- Πιο σαφώς υπόλογη για χρηματοοικονομικούς κινδύνους (27%)
Ανάπτυξη ενός λειτουργικού προτύπου για την αντιμετώπιση μη-χρηματοοικονομικών κινδύνων
Ο κλάδος, και ιδιαίτερα οι παγκοσμίως συστηματικά σημαντικές τράπεζες, εξακολουθούν να επικεντρώνονται στην πιο αποτελεσματική
αντιμετώπιση των μη-χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι τράπεζες αναγνωρίζουν ότι η διαχείριση του κινδύνου θα πρέπει να αποτελεί
μέρος της δουλειάς όλων, και όχι μόνο όσων βρίσκονται σε θέσεις διαχείρισης κινδύνων ή ελέγχου, δοκιμάζοντας και ενισχύοντας το
πλαίσιο ελέγχων.
Οι τράπεζες επιχειρούν να μειώσουν τους μη-χρηματοοικονομικούς κινδύνους μειώνοντας την πολυπλοκότητα των προϊόντων (57%),
αποσύροντας προϊόντα (63%), βελτιώνοντας την κατάρτιση των εργαζομένων (67%) και ενισχύοντας την κουλτούρα κινδύνου και τη
συμπεριφορά των εργαζομένων, μέσω ενδυνάμωσης των μηνυμάτων και του τόνου που αποστέλλονται από την ηγεσία (90%). Επίσης,
ενισχύουν την εκτίμηση μελλοντικής εξέλιξης (forward-looking) και την ανάλυση των εγγενών, μη-χρηματοοικονομικών κινδύνων,
καθώς και την ενσωμάτωση μη-χρηματοοικονομικών κινδύνων σε άλλες δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων.
Αναζητώντας ένα πρότυπο για ένα βιώσιμο, μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο
Η έρευνα αναδεικνύει το συνδυαστικό αποτέλεσμα της μείωσης της κερδοφορίας, λόγω των οικονομικών συνθηκών, των χαμηλών
επιτοκίων και των υψηλότερων εποπτικών κεφαλαίων στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE). Οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι οι
επενδυτές πιέζουν για υψηλότερες αποδόσεις (82%) και μείωση του κόστους (79%). Οι τράπεζες εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά
με τις προτάσεις από εποπτικές/ρυθμιστικές αρχές για περαιτέρω αύξηση του κεφαλαίου και μείωση της ευαισθησίας στους κινδύνους.
Συνδυαστικά,
\ θα καθιστούσαν ακόμη περισσότερες περιοχές της βασικής δανειοδοτικής δραστηριότητας ζημιογόνες.
Η διαχείριση κινδύνων από τις τράπεζες στην Ελλάδα
Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, εταίρος της ΕΥ Ελλάδος και επικεφαλής στο τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής και
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, τονίζει: «Σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα
μας, οι τράπεζες θα πρέπει να ενσωματώσουν την έννοια του κινδύνου σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και μονάδες τους και
μάλιστα με ένα πιο διευρυμένο ορισμό κινδύνου, που ξεφεύγει από τα στενά χρηματοοικονομικά πλαίσια. Η ξεκάθαρη διατύπωση της
ανοχής του ιδρύματος σε κινδύνους, το κατάλληλο μοντέλο διακυβέρνησης και η ενίσχυση μιας υγιούς σχετικής κουλτούρας διαχείρισης
κινδύνων είναι απαραίτητα συστατικά, πρωτίστως σε επιχειρησιακούς όρους, αλλά αποτελούν, πλέον, και προτεραιότητα της ενιαίας
εποπτικής αρχής στην Ευρώπη».
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

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

Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Alpha Bank: Κομβικής σημασία για τη μετοχή η παραμονή
υψηλότερα των 1,89 - 1,90 ευρώ. Με βάση αυτήν την παραμονή
επόμενος στόχος το “gap” (από την ημέρα του BREXIT) στα
επίπεδα των 2,20 – 2,22 ευρώ..
ALFA(e) (1.98000, 1.98000, 1.91000, 1.96000, -0.04000)
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