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Τουσκ: Αρχή του τέλους για την ΕΕ ενδεχόμενο Brexit
Απαισιόδοξες προβλέψεις του Ντόναλντ Τουσκ για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση
αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Bild, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκτίμησε ότι εάν
οι Βρετανοί επιλέξουν την έξοδο της χώρας τους από την ΕΕ στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου, αυτό θα
μπορούσε να σημάνει την αρχή του τέλους για την Ένωση των 28 κρατών-μελών και για τον δυτικό πολιτικό
πολιτισμό γενικότερα.
Επισήμανε, δε, ότι μια ψήφος υπέρ του λεγόμενου Brexit θα δώσει μεγάλη ώθηση στις ακραίες αντι-ευρωπαϊκές
δυνάμεις οι οποίες, είπε, θα "ανοίξουν σαμπάνιες". "Γιατί είναι τόσο επικίνδυνο; Επειδή κανένας δεν μπορεί να
προβλέψει ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις", είπε ο Τουσκ.
"Ως ιστορικός, φοβάμαι πως το Brexit μπορεί να είναι η αρχή της καταστροφής όχι μόνο της ΕΕ αλλά και του
δυτικού πολιτικού πολιτισμού στο σύνολό του", πρόσθεσε.
Υπογράμμισε, δε, - ΕΕ θα χάσουν από οικονομικής άποψης, αν η Βρετανία φύγει: "Κάθε οικογένεια γνωρίζει
πως το διαζύγιο είναι τραυματικό για όλους. Όλοι στην ΕΕ, αλλά ιδιαίτερα οι ίδιοι οι Βρετανοί, θα χάσουν από
οικονομική άποψη". Αν και εξέφρασε την ελπίδα ότι η ΕΕ θα επιβιώσει στην περίπτωση ενός Brexit, ο Τουσκ
είπε ότι το τίμημα θα είναι υψηλό.
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Deutsche Bank: Ανάπτυξη 1,6% το 2017 … Συρρίκνωση 1% φέτος …
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Deutsche Bank για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, από το 2017 θα
πρέπει να αναμένεται να επιστρέψει η ελληνική οικονομία σε ανάπτυξη, ενώ για τη φετινή χρονιά οι αναλυτές
της DB βλέπουν συρρίκνωση κατά -1%.
Συνέχεια…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

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

Ημερήσια Νέα

/ μακροοικονομικά μεγέθη, η DB βλέπει το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα μειωθεί στο 3,7%
Στα υπόλοιπα
φέτος και στο 1,8% το 2017.
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Capital Economics: Το Brexit αναβιώνει μέρες 2012 …
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της Capital Economics, ο χρυσός θα μπορούσε να αγγίξει τα 1.400
δολάρια η ουγγιά αν οι Βρετανοί ψηφίσουν υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Ιουνίου.
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Capital Economics, το Brexit, από μόνο του, δεν θα είναι κάτι σημαντικό...
βραχυπρόθεσμα, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
δύο χρόνια τουλάχιστον, όπως σημειώνουν οι αναλυτές της C.E.
Ωστόσο, τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται νευρικά στις αγορές εάν οι επενδυτές πεισθούν ότι η έξοδος του
Ηνωμένου Βασιλείου θα χτυπήσει έντονα την βρετανική οικονομία και αυτό με τη σειρά του απειλήσει να
εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτοξεύοντας έτσι τη ζήτηση για τα επενδυτικά καταφύγια
όπως ο χρυσός.
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Capital Economics, το Brexit θα προκαλέσει αναταραχή σε όλη την Ευρώπη
και είναι πιθανό να έχουμε επανάληψη της ευρύτερης κρίσης της ευρωζώνης του 2011 και του 2012, με τον
χρυσό να εκτοξεύεται στα 1,400 δολ. η ουγκιά, από τα 1.275 δολ. σήμερα.

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

II

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

Ημερήσια Νέα

Δύο καλά νέα από Eurogroup και ΕΚΤ περιμένει μέσα στις επόμενες μέρες η Αθήνα
Στις 16 Ιουνίου η απόφαση για την υποδόση των 7,5 δισεκ. ευρώ, ενώ λιγότερο από μία εβδομάδα μετά η ΕΚΤ
αποφασίζει για την κατ' εξαίρεση αποδοχή των ελληνικών ομολόγων. Εν μέσω μεγάλης αβεβαιότητας για το
BREXIT, δύο καλά νέα αναμένεται να υπάρξουν για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τις επόμενες
ημέρες. Κατ’ αρχάς, η Αθήνα αναμένει την τυπική έγκριση της υποδόσης των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Την Πέμπτη συνεδριάζουν στο Λουξεμβούργο το Eurogroup και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας, που θα ανάψουν το «πράσινο φως» για να εκταμιεύσει ο ESM τα 7,5 δισεκ. ευρώ,
πιθανότατα τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου.
Το δευτερο καλό νέο θα είναι η επαναφορά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της κατ’ εξαίρεση
αποδοχής των ελληνικών ομολόγων ως εγγυήσεις για την παροχή φθηνής ρευστότητας προς τις ελληνικές
τράπεζες. Η απόφαση αυτή αναμένεται στις 21-22 Ιουνίου. Παράλληλα, εντός των επόμενων τριών εβδομάδων,
ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει την κατάθεση τριών νομοσχεδίων. Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να
προωθηθεί το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στα καπνικά προϊόντα και θα
ακολουθήσουν τα νομοσχέδια για την αποκάλυψη των αδήλωτων εισοδημάτων και τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές.
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24/06: “Crisis Day” ….. Κίνδυνος για χαμηλά 30ετών στην Στερλίνα …. Αλλά ….
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg, ημέρα κρίσης για το βρετανικό νόμισμα είναι η 24η Ιουνίου, με
αυξημένες πιθανότητες η Στερλίνα να βρεθεί σε χαμηλά 30ετίας στην περίπτωση του BREXIT. Σύμφωνα με
έρευνα του Bloomberg, σε περίπτωση που οι Βρετανοί ψηφίσουν υπέρ του Brexit, η λίρα θα κατρακυλήσει
κάτω από το 1,35 στην ισοτιμία με το δολάριο επιστρέφοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1985.
Σε περίπτωση που επικρατήσει η ψήφος υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η
στερλίνα θα πιάσει το υψηλότερο επίπεδο για φέτος, σημειώνοντας ράλι 5%, στο 1,50 έναντι του δολαρίου.
Η 24η Ιουνίου θα είναι η μέρα της υπερβολής για τη Βρετανία ό,τι και να ψηφίζουν οι Βρετανοί, σημειώνει το
άρθρο.
Συνέχεια…
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«Η ψήφος για Brexit θα είναι σίγουρα ένα σοκ για τις αγορές συναλλάγματος, ένα σοκ ασυνήθιστο για
συνθήκες εκτός μεγάλων χρηματοοικονομικών κρίσεων», αναφέρει ο Michael Bell,στρατηγικός αναλυτής
διεθνών αγορών της JPMorgan. «Η στερλίνα θα υποχωρήσει ατάκτως», συμπληρώνει.
Η μέση εκτίμηση κάνει λόγιο για πτώση μεταξύ 1,30 – 1,35 δολ. αν υπερισχύσει η έξοδος από την ΕΕ, ενώ σε
περίπτωση υπερίσχυσης της παραμονής η πρόβλεψη κάνει λόγο για 1,45-1,50 δολ. Νωρίτερα, στην αγορά του
Τόκιο η στερλίνα ήταν στο 1,4187 έναντι του δολαρίου.
Η μέση εκτίμηση κάνει λόγιο για πτώση μεταξύ 1,30 – 1,35 δολ. αν υπερισχύσει η έξοδος από την ΕΕ, ενώ σε
περίπτωση υπερίσχυσης της παραμονής η πρόβλεψη κάνει λόγο για 1,45-1,50 δολ. Νωρίτερα, στην αγορά του
Τόκιο η στερλίνα ήταν στο 1,4187 έναντι του δολαρίου.
Σε περίπτωση που η στερλίνα υποχωρήσει στο 1,30 θα πρόκειται για πτώση πάνω από 8% από τα τρέχοντα
επίπεδα και θα συνιστά νέο αρνητικό ρεκόρ, ξεπερνώντας την υποχώρηση που είχε σημειώσει το 2008 οπότε
και ξέσπασε η χρηματοοικονομική κρίση , αλλά και τη Μαύρη Δευτέρα του 1992, όταν η βρετανική κυβέρνηση
είχε αποφασίσει να αφήσει τη στερλίνα να κάνει ελεύθερες διακυμάνσεις. Κι αυτό δεν είναι το χειρότερο
σενάριο: 14 από τους 32 οικονομολόγους που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένουν ότι η στερλίνα θα
υποχωρήσει κάτω από το 1,30, ενώ 5 εξ αυτών λένε για υποχώρηση ακόμα και κάτω από το 1,20.
Σημειώνεται ότιο φέτος, η στερλίνα έχει ήδη υποχωρήσει σχεδόν κατά 4%, λόγω του φόβου για Brexit. Τον
Φεβρουάριο είχε πέσει σε χαμηλό 7 ετών στο 1,3836, όταν ο πρωθυπουργός Κάμερον προανήγγειλε την
ημερομηνία του δημοψηφίσματος.
Την περασμένη εβδομάδα οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η καμπάνια υπέρ του Brexit έχει προβάδισμα έως και
10 ποσοστιαίες μονάδες. Αλλες δημοσκοπήσεις έδειξαν μια πιο ισορροπημένη εικόνα, καθώς πολλοί ψηφοφόροι
παραμένουν αναποφάσιστοι.

Στον αντίποδα, αν υπερισχύσει το «ναι» στην Ευρώπη η στερλίνα μπορεί σύμφωνα με τους οικονομολόγους να
φτάσει το 1,50 δολ. με άνοδο 5%. ωστόσο, μόνον οι 9 από τους 31 οικονομολόγους βλέπουν άνοδο μεγαλύτερη
από αυτό το επίπεδο. Οι επτά λένε ότι θα κλείσει στο 1,40-1,45.
Τι πιστεύουν οι οικονομολόγοι:
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Global investors are fleeing U.S. stocks at a record pace
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