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Handelsblatt: Σημαντικό πολιτικό μήνυμα η πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ από την Ελλάδα
Στον σχεδιασμό της ελληνικής κυβέρνησης για πρόωρη αποπληρωμή μέρους των ακριβών δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
αναφέρεται εκτενώς η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.
"[…] Το επιτόκιο των δανείων αυτών φτάνει έως και το 5,13%. Ακόμη και στις χρηματαγορές η Ελλάδα μπορεί και δανείζεται στο
μεταξύ φθηνότερα. […] Εντούτοις το Eurogroup, o ESM και τα κοινοβούλια ορισμένων χωρών της Ευρωζώνης, μεταξύ αυτών και η
γερμανική Βουλή, θα πρέπει να συναινέσουν στην πρόωρη αποπληρωμή. Ως εκ τούτου το θέμα αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο
Eurogroup στις 13 Σεπτεμβρίου. Ο ESM έχει προαναγγείλει τη συγκατάθεσή του διότι έτσι η Ελλάδα θα βελτίωνε το επίπεδο
βιωσιμότητας του χρέους της.
Σημαντικό πολιτικό μήνυμα
Ήδη η προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έκανε την περασμένη άνοιξη σκέψεις πρόωρης αποπληρωμής. Τότε όμως υπήρχαν
επιφυλάξεις, κυρίως στο γερμανικό υπουργείο Οικονομικών. Εκφράζονταν φόβοι ότι με την πρόωρη αποπληρωμή ο Τσίπρας ήθελε να
απαλλαγεί από το ΔΝΤ ως αρχής ελέγχου. Η ανησυχία αυτή θεωρείται στο μεταξύ άνευ αντικειμένου καθώς το ΔΝΤ θα παραμένει σε
κάθε περίπτωση ως θεσμικός πιστωτής.
Εξίσου σημαντικό με τη βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους είναι και το πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμψει μια πρόωρη αποπληρωμή
των δανείων του ΔΝΤ: ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης προτίθεται να διαπραγματευτεί με τους πιστωτές τη χαλάρωση των αυστηρών
επιταγών που προβλέπουν πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% επί του ΑΕΠ μέχρι το 2022. Ο Μητσοτάκης θέλει να περιορίσει τα
πλεονάσματα προκειμένου να μειώσει τους φόρους και για να έχει περισσότερα χρήματα για επενδύσεις. Ο ίδιος διακρίνει περιθώρια για
χαλάρωση των δημοσιονομικών στόχων καθώς η Ελλάδα δαπανά σαφώς λιγότερα για την εξυπηρέτηση του χρέους απ΄ ό,τι υπολογιζόταν
στην αρχή. Με την αποπληρωμή του ΔΝΤ θα μειωνόταν ακόμη περισσότερο η επιβάρυνση από τους τόκους".
Μετριοπαθής ανάκαμψη
Στο μέτωπο της ελληνικής οικονομίας εστιάζει και η αυστριακή Der Standard που σημειώνει ότι "έναν χρόνο μετά τη λήξη του
τελευταίου πακέτου βοήθειας η Ελλάδα έχει μάλλον αφήσει πίσω της τα χειρότερα. Ο νέος πρωθυπουργός όμως βρίσκεται αντιμέτωπος
με αρκετές προκλήσεις".
Όπως επισημαίνει η εφημερίδα "[…] τον Ιούλιο καταψηφίστηκε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα και τώρα ο διάδοχός του Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να βάλει τη χώρα και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης με μια φιλική προς την
οικονομία πολιτική. Διότι αν και η Ελλάδα έχει ανακτήσει τον βηματισμό της, συνεχίζει να μην στέκεται στα πόδια της. Ο Μητσοτάκης
θέλει να φροντίσει τόσο για καλύτερα πληρωμένες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα όσο και για ιδιωτικοποιήσεις, μείωση της
φορολογίας επιχειρήσεων καθώς και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Για να γίνει όμως αυτό ο πρωθυπουργός θα πρέπει να πείσει τους διεθνείς πιστωτές για διευκολύνσεις στους οικονομικούς όρους. Μέχρι
στιγμής ζητούν από την Αθήνα πλεονάσματα ύψους 3,5%. Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδυναμώσει τις επιταγές αυτές προκειμένου να έχει
μεγαλύτερα περιθώρια για δημόσιες επενδύσεις που θα φέρουν ανάπτυξη. Διότι με 1,3% η ανάπτυξη ήταν κατά το πρώτο τρίμηνο του
έτους περιορισμένη ενώ η ανεργία συνεχίζει να βρίσκεται στο 17,2%.
Πρόκειται δηλαδή εν γένει για ανάκαμψη μέτριας δυναμικής μετά την πτώση του 2010, όταν αποφασίστηκε το πρώτο πακέτο βοήθειας.
Το κυρίως πρόβλημα: οι δανειστές επέμεναν σε αυστηρή πολιτική περικοπών, υποτίμησαν όμως τις καταστροφικές της συνέπειες στην
οικονομία και την κοινωνία. Έκτοτε η Ελλάδα απώλεσε το ένα τέταρτο των οικονομικών της επιδόσεων, τα εισοδήματα των πολιτών
μειώθηκαν επίσης κατά 25% ενώ οι περιουσίες τους κατά 40%. ‘Εξαρχής έγιναν λάθη', παραδέχθηκε πέρσι ακόμη και ο ευρωπαίος
Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί. Ως επιτυχία μπορεί να αξιολογηθεί το γεγονός ότι η Ελλάδα δανείζεται και πάλι μόνη της στις
χρηματαγορές".
Πηγή: Deutsche Welle
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WSJ: "Πλώρη" για ρεκόρ 20ετίας βάζει το Χρηματιστήριο Αθηνών
Το ελληνικό χρηματιστήριο οδεύει προς την καλύτερη επίδοση των δύο τελευταίων δεκαετιών εν μέσω
αισιοδοξίας των επενδυτών ότι η νέα κυβέρνηση θα καταφέρει να μειώσει την λιτότητα και να ξαναζωντανέψει
την υπερχρεωμένη οικονομία της χώρας, αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της η Wall Street Journal.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου Αθηνών έχει ενισχυθεί κατά
35% από τέλος του 2018 μπαίνοντας σε τροχιά για την καλύτερη επίδοση από το 1999, ενώ αποτελεί την
καλύτερη απόδοση μέχρι στιγμής φέτος στην Ευρώπη.
Το ράλι, όπως παρατηρεί η Wall Street Journal, ξεκίνησε από τον περασμένο Δεκέμβριο όταν ο πρώην Έλληνας
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας άρχισε να χάνει την δημοφιλία του και οι επενδυτές ξεκίνησαν να τιμολογούν
μια νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επερχόμενες εκλογές. Πλέον, ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στο τιμόνι
της χώρας από τον περασμένο μήνα και οι επενδυτές περιμένουν να εκπληρώσει τις προεκλογικές του
δεσμεύσεις για μείωση των φόρων και αύξηση των επενδύσεων ώστε να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη της
χώρας.
"Υπήρξε ένα σημείο καμπής για το επενδυτικό αίσθημα", σχολίασε ο Giuseppe di Mino της Amber Capital
προσθέτοντας πως "θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τελικά θα κάνουν από αυτά που λένε ότι θα κάνουν". Όπως
σημείωσε ο ίδιος, η Amber Capital, που διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 1,5 δις. δολαρίων, επενδύει σε ελληνικές
εταιρείες. Αυτή τη στιγμή διαθέτει ποσοστό κάτω του 2% στον ΟΠΑΠ, αλλά εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο
αύξησης της έκθεσής της στην Ελλάδα αν η νέα κυβέρνηση καταφέρει να τονώσει την οικονομική
δραστηριότητα.
Η μεταβολή στο επενδυτικό αίσθημα – που αποτυπώνεται στην αύξηση του σχετικού δείκτη προσδοκιών για τα
μελλοντικά κέρδη στο ΧΑ στις 14,1 μονάδες έναντι 10,4 μονάδων που ήταν στο τέλος του 2018 – σηματοδοτεί
μια απότομη μεταβολή για τις ελληνικές μετοχές, σημειώνει η WSJ. Εκεί που διαπραγματεύονταν με discount
σε σχέση με τον Stoxx Europe 600, πλέον διαπραγματεύονται με premium.
"Φαίνεται ότι πλέον οι επενδυτές – τόσο οι Έλληνες όσο και οι ξένοι – έχουν εμπιστοσύνη στη νέα κυβέρνηση",
σχολίασε χαρακτηριστικά ο Ioannis Kokkoris της Queen Mary University στο Λονδίνο.
"Το 2019 ξεκίνησε πολύ καλύτερα και πιστεύω πως έχει γίνει μεγάλη προσαρμογή την τελευταία δεκαετία",
δήλωσε ο Tim Umberger, partner της Sweden’s East Capital που διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 3,8 δις.
δολαρίων. "Δεν πρέπει να υποτιμούμε τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας", πρόσθεσε ο ίδιος λέγοντας πως η
εταιρεία του επενδύει σε ελληνικές τράπεζες (τις οποίες χαρακτηρίζει υποτιμημένες) από την αρχή του έτους,
χωρίς να αποκαλύπτει ονόματα.
Παρ’ολ’αυτά ο ελληνικός χρηματιστηριακός δείκτης παραμένει 84% χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα του
2008, σημειώνει η WSJ, ενώ όπως παρατηρεί η ελληνική οικονομία έχει συρρικνωθεί κατά 25% κατά τα χρόνια
της κρίσης.
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Γεωργιάδης: Απολύτως ρεαλιστικό να αρχίσουν τα έργα στο ελληνικό στο τέλος του 2018…
Είναι απολύτως ρεαλιστικό να αρχίσουν τα έργα στο τέλος του έτους, τόνισε για την επένδυση στο Ελληνικό, ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδηςμιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ενώ συμπλήρωσε πως είναι κάτι που εξαρτάται και από την
εταιρεία.
Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι "έχει επανέλθει ενδιαφέρον και για το Ελληνικό, αλλά και για άλλες επενδύσεις, καθώς
βλέπουν ότι πάμε πολύ γρήγορα στο Ελληνικό". Εμείς, πρόσθεσε, όταν δίνουμε ένα χρονοδιάγραμμα δεν είμαστε αργότερα από αυτό,
αλλά και λίγο νωρίτερα, αντίθετα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ακόμα και ο κ. Τσίπρας δεν επιβεβαιωνόταν στους στόχους που
έθετε προκαλώντας τη δυσπιστία των επενδυτών.
Ο υπουργός επανέλαβε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα εκδοθούν οι ΚΥΑ. Τη Δευτέρα, τόνισε, είχαμε ευχάριστη έκπληξη, είχαμε
προγραμματίσει τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης (ΚΣΔ) για Δευτέρα, Τρίτη και Τέταρτη όπου περνάνε όλες οι
υπουργικές αποφάσεις των συναρμοδίων υπουργών, συμμετέχουν άνω των 80 ατόμων, και αντί να τελειώσει σε τρεις μέρες το
Συμβούλιο τελείωσε σε τρεις ώρες. Εκκρεμούν οι συνεδριάσεις του ΥΠΠΟΑ και του ΚΑΣ για 21 και 22 Αυγούστου και 24 Αυγούστου
θα πραγματοποιηθεί η τελική συνεδρίαση του ΚΣΔ για τις τρεις ΚΥΑ.
Αμέσως μετά, σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, στις 30 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η διαδικασία διαγωνισμού για το καζίνο. "Πρέπει
πρώτα να εκδοθούν οι ΚΥΑ τότε η Επιτροπή Παιγνίων θα εκδώσει τους όρους για τη διαγωνιστική διαδικασία, και μετά θα εκκρεμεί η
ΚΥΑ για τη διανομή μεταξύ επενδύτη – δημοσίου μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης η οποία δεν αλλάζει" διευκρίνισε.
"Την άλλη εβδομάδα θα δείτε τις προτάσεις μας για την Επιτροπή Ανταγωνισμού η διαδικασία διορισμού περνάει πρώτα από τη
Βουλή. Ήδη συζητάμε τα πρόσωπα για να φτιάξουμε μια Επιτροπή ακομμάτιστη και με το απαιτούμενο κύρος για να παίξει το ρόλο
της" σημείωσε ακόμη ο υπουργός.
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Ελλάκτωρ: Προς ιδιωτική τοποθέτηση οι ίδιες μετοχές
Σε πώληση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει, ήτοι 4.570.034 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,13% του μετοχικού της κεφαλαίου, θα
προβεί η διοίκηση της "Ελλάκτωρ", κατ' εφαρμογή απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Όπως αναφέρεται στην
ανακοίνωση της εταιρείας, η εν λόγω πώληση ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εντός του χρονικού
διαστήματος από 13.08.2019 έως 14.08.2019.
Η εταιρεία, εξάλλου, ανακοίνωσε χθες την αναστολή του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, όπως αποφάσισε η τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων στις 25 Ιουλίου.
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα μεταβιβάστηκε "πακέτο" 1,8 εκατ. τεμαχίων μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι μετοχές άλλαξαν
χέρια στα 2,10 ευρώ, διαμορφώνοντας το ύψος της συναλλαγής στα επίπεδα των 3,8 εκατ. ευρώ. Το πακέτο αντιστοιχεί στο 0,84% του
μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.
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Τουρκία: Έχασε 202 δισ. δολάρια σε έξι χρόνια
Φτωχότερη κατά 202 δισ. δολάρια τα τελευταία έξι χρόνια εμφανίζεται η Τουρκία, σύμφωνα με στοιχεία της
Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσίευσε η εφημερίδα Cumhuriyet.
Όπως καταγράφεται το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της Τουρκίας το 2013 είχε φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ
των 950 δισ. δολαρίων, ενώ το 2019 υποχώρησε στα 748 δισ. δολάρια, γεγονός που προκαλεί έντονο
προβληματισμό στο οικονομικό επιτελείο της γειτονικής χώρας.
Αυτή η μείωση των 202 δισ. είναι το βασικό πρόβλημα καθώς στα μάτια του τουρκικού λαού η πολιτική
επιτυχία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ταυτιστεί και με την αύξηση του πλούτου, καθώς από το 2002 είχε
τριπλασιάσει το ΑΕΠ της χώρας.
Σε σχέση με το 2013 ο μέσος Τούρκος πολίτης έγινε φτωχότερος κατά 3.424 δολάρια, καθώς το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ το 2019 μειώθηκε στα 9.076 δολάρια, όταν πρι από έξι χρόνια είχε αγγίξει τα 12.500 δολάρια.
Την ίδια ώρα, σε διεθνές επίπεδο η οικονομία της Τουρκίας έχασε τέσσερις θέσεις και από την 16η υποχώρησε
στην 20η.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Birgun η ανεργία των νέων από το επίπεδο του 16% αυξήθηκε στο 26% ενώ
αντίστοιχα ο πληθωρισμός από το 7% το 2013, είχε ξεπεράσει το 20% και σήμερα βρίσκεται στο 16,6%.
Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών της χώρας Μπεϊράτ Αλμπαϊράκ υπόσχεται πως τους επόμενους
μήνες η κατάσταση της οικονομίας θα ισορροπήσει, για να ξεκινήσει μια νέα αρχή.
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Πρώτη προτεραιότητα να μη χαθούνε οι στηρίξεις που έχουμε αναφέρει το
τελευταίο χρονικό διάστημα και είχαμε μια πρώτη δοκιμασία την Τρίτη …..
Οι 810 – 800 και οι 790 μονάδες (χθεσινό χαμηλό ημέρας οι 810
μονάδες)…..
Relative Strength Index (33.7012)
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