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Σημαντική άνοδος 1,5% του ΑΕΠ στο γ’ τριμηνο
Μεγάλη άνοδο 1,5% σημείωσε το ΑΕΠ το γ' τρίμηνο εφέτος, μ ε προσδοκίες για περαιτέρω βελτίωση της εικόνας κατά τα
επόμενα τρίμηνα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ αυξήθηκε 1,5% το γ' τρίμηνο 2016 σε σύγκριση με
το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι (σημειώνεται ότι το γ' τρίμηνο 2015 είχε καταγραφεί μείωση 2,2%). Σε μηνιαία βάση
(σύγκριση γ' τριμήνου με β' τρίμηνο) το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,5%. Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε επί τα βελτίω σε σχέση
με τις προηγούμενες ανακοινώσεις το ΑΕΠ για τα δύο πρώτα τρίμηνα εφέτος, καταγράφοντας τώρα μείωση 0,8% (αντί για
-1%) το α' τρίμηνο και πτώση 0,6% (αντί για -0,9%) το β' τρίμηνο.
Τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ το γ' τρίμηνο θα ανακοινωθούν στις 29 Νοεμβρίου, με βάση
επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν καταστεί διαθέσιμα τότε (είτε μηνιαία, όπως στοιχεία Σεπτεμβρίου
ισοζυγίου πληρωμών, είτε τριμηνιαία, όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας
εργατικού δυναμικού).
Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση 1,2% το γ' τρίμηνο 2016 σε σχέση με το γ'
τρίμηνο 2015.
Tα στοιχεία είναι πολύ καλύτερα από τις εκτιμήσεις αναλυτών στο Bloomberg, οι οποίοι κατά μέσο όρο ανέμεναν αύξηση
ΑΕΠ 0,2% σε τριμηνιαία βάση και 0,4% σε ετήσια.
Αναλυτικά:
• Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3ο
τρίμηνο 2016, παρουσίασε αύξηση κατά 0,5%, σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2016, ενώ σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2015
παρουσίασε αύξηση κατά 1,5%.
• Με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3ο τρίμηνο
2016, παρουσίασε αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2015.
Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν και
ανακοινωθούν, στις 29/11/2016, τα προσωρινά στοιχεία με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν
καταστεί διαθέσιμα τότε. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Σεπτεμβρίου ισοζυγίου πληρωμών), είτε
τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).
Επισημαίνεται ότι το ΑΕΠ των προηγούμενων τριμήνων έχει αναθεωρηθεί λόγω προσαρμογής των τριμηνιαίων εθνικών
λογαριασμών στα αναθεωρημένα ετήσια στοιχεία και λόγω ενημερωμένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης.
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FAZ: «Ελπίζοντας σε δώρο αποχαιρετισμού στην Ελλάδα» από τον Ομπάμα
Σημασία δεν έχει τι θα δηλώσει στην Αθήνα ο απερχόμενος αμερικανός πρόεδρος για το ελληνικό χρέος, αλλά τι λέει ο
νεοεκλεγείς.
Η επίσκεψη του απερχόμενου αμερικανού προέδρου στην Αθήνα, πρώτο σταθμό πριν συνεχίσει το ταξίδι του στο Βερολίνο
και η ενδεχόμενη σημειολογία αυτής της επιλογής αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης σε άρθρο της σημερινής Frankfurter
Allgemeine Zeitung.
Ο Μπάρακ Ομπάμα έρχεται αύριο στην Ελλάδα, στον ένα πόλο της ευρωκρίσης, τη χώρα που υποτίθεται ότι «έχει τρύπα
στο δανεισμένο πορτοφόλι της», όπως σκωπτικά παρατηρεί ο γερμανός ανταποκριτής της, και αμέσως μετά στον άλλο
πόλο, τη Γερμανία, «τον υποτιθέμενο αυστηρό παιδαγωγό του κοινού νομίσματος». Τι μπορεί να προκύψει;
«Οι Ευρωπαίοι πληρώνουν τον λογαριασμό»
«Στην πρώτη επίσκεψη αμερικανού προέδρου μετά τον Μπιλ Κλίντον το 1999 η Αθήνα ελπίζει πολλά, πάρα πολλά»,
γράφει η γερμανική εφημερίδα. «Η κοινά εκπεφρασμένη επίσημη προσδοκία συνοψίζεται στο ότι ο Ομπάμα θα ζητήσει
μείωση του χρέους και έτσι θα διευκολύνει την ελληνική κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις που επιδιώκει επί του
θέματος». Ο αρθρογράφος κάνει αναφορά τις πρόσφατες δηλώσεις του νέου Έλληνα κυβερνητικού εκπροσώπου ότι «μια
δήλωση του Ομπάμα δεν είναι ποτέ απλά μια δήλωση αλλά μια πολιτική πίεση για να λυθεί το πρόβλημα του χρέους».
Επίσης υπενθυμίζει δηλώσεις του αμερικανού υπουργού Οικονομικών Τζακ Λιου και του προκατόχου του Τίμοθι
Γκάιτνερ, που πλειστάκις αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα απομείωσης τους χρέους, λόγια που ήχησαν ως «μουσική στα
αυτιά της Αθήνας», όπως χαρακτηριστικά γράφει.
«Όμως στην απόφαση για την ελάφρυνση χρέους δεν έχει λόγο ένας αμερικανός πρόεδρος, ακόμη λιγότερο ένας
απερχόμενος, πόσο μάλλον που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (…) δεν θα σήκωνε τις απώλειες που θα έφερνε ένα τέτοιο
δώρο για τους Έλληνες. Και επειδή τον οικονομικό και πολιτικό λογαριασμό σε μια τέτοια περίπτωση θα τον πλήρωναν οι
Ευρωπαίοι στην ευρωζώνη, δεν θέλουν καμιά ανάμειξη των Αμερικανών, όπως πολλές φορές αναγκάστηκαν να πουν
στους δύο υπουργούς Οικονομικών των ΗΠΑ».
«Τι λέει ο Τραμπ;»
Και ο αρθρογράφος συνεχίζει: «Η αποφασιστική ερώτηση μετά τις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου είναι τι λέει ο Τραμπ, και
αυτά που έχει πει τα περασμένα χρόνια, καλύτερα να μην τα είχε πει σύμφωνα με την ελληνική οπτική γωνία. Πχ. ότι το
ευρώ είναι μια εφεύρεση για να πληγούν οι ΗΠΑ, (…) ή ότι θα είναι καλύτερα να βγει η Ελλάδα από το ευρώ και να
επιστρέψει στο δικό της νόμισμα. Τώρα η ελληνική κυβέρνηση και η συντηρητική αντιπολίτευση δηλώνουν με
γενναιότητα ότι επρόκειτο για λόγια προορισμένα για την προεκλογική εκστρατεία». Κατά τα άλλα η γερμανική
εφημερίδα υπενθυμίζει ότι ο Ομπάμα δεν έρχεται αύριο στην Αθήνα για να μιλήσει μόνο για χρήματα και χρέος, αλλά και
για θέματα όπως είναι η περιφερειακή ασφάλεια και η μετανάστευση. «Στην ομιλία του ο Ομπάμα αναμένεται να
απευθύνει διπλό έπαινο στην Αθήνα, ότι ως μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ διαδραματίζει υπεύθυνο ρόλο στους δύο αυτούς
τομείς και (…) ότι πέρασε την κρίση χωρίς να θέσει τη δημοκρατία υπό πίεση. Σε περίπτωση που όντως πει κάτι προς
αυτήν την κατεύθυνση, θα ήταν (σ.σ. για τους Έλληνες) μια υπόδειξη προς την Τουρκία. Όταν το 1999 επισκέφθηκε την
Αθήνα ο Μπιλ Κλίντον αμέσως μετά κατευθύνθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ο Ομπάμα όμως παρακάμπτει την Τουρκία
και οι Έλληνες το ερμηνεύουν με τον τρόπο τους»
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ΔΝΤ: Mε λιγότερα από 10 δισ. ευρώ η συμμετοχή στο πρόγραμμα
Συμμετοχή του ΔΝΤ στη χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος με ποσό χαμηλότερο των 10 δισ. ευρώ βλέπουν πηγές του
Eurogroup που επικαλείται το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel. Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές η πιθανή χρηματοδοτική στήριξη του
ΔΝΤ προς την Ελλάδα θα είναι μικρότερη από τα 12 με 16 δισ. ευρώ που είχαν συζητηθεί το 2015.
Το Der Spiegel αναφέρει ακόμη πως η απροθυμία της Γερμανίας στο να διευκολύνει την Ελλάδα στο ζήτημα του χρέους είναι ένας από
τους λόγους που καθυστερεί για τον Ιανουάριο του 2017 η απόφαση εμπλοκής του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα.
ADVERTISING
inRead invented by Teads
Το δημοσίευμα τονίζει πως τα χαμηλά επιτόκια, το αυξημένο ΑΕΠ και τα αυξημένα φορολογικά έσοδα θα είναι οι παράμετροι που θα
βοηθήσουν την Ελλάδα να σηκώσει το βάρος του χρέους της.
Σύμφωνα με πληροφορίες παρά τις αντιφατικές δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, το σχέδιο για
τον συμβιβασμό Ευρωζώνης, Ελλάδος και ΔΝΤ είναι έτοιμο. Αυτό περιλαμβάνει :
-Συμφωνία επί της αρχής στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου για τη δεύτερη αξιολόγηση με ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων τον
Ιανουάριο και εκταμίευση των δόσεων.
-Έκθεση βιωσιμότητας χρέους από το ΔΝΤ η οποία θα λαμβάνει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που ετοιμάζει ο ESM και μια πιο
σαφή διατύπωση για τις μεσοπρόθεσμες ενέργειες.
-Μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων στο 2% ή στο 2,5% του ΑΕΠ μετά το 2018, ώστε ΕΕ και ΔΝΤ να μοιράσουν τη μεταξύ τους
απόσταση ανάμεσα στον στόχο 3,5%.
-Είσοδο του ΔΝΤ στο πρόγραμμα του ESM με χρηματοδότηση περίπου 6 δισ. ευρώ.
Με τον τρόπο αυτό το ΔΝΤ θα εισέλθει στο ελληνικό πρόγραμμα με ένα χαμηλό ποσό και θα μπορεί να διατηρεί την πίεση για
μελλοντική παρέμβαση στο χρέος μετά το 2018.
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Ευρωζώνη: Συνεχίζεται η αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων
Οι διεθνείς επενδυτές συνεχίζουν να πωλούν τα κρατικά ομόλογα, καθώς κυρίαρχη είναι η πεποίθηση στις αγορές ότι με την προεδρία του Ντόναλντ
Τραμπ θα αυξηθεί ο πληθωρισμός, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων αυξήθηκαν σήμερα στις ασιατικές αγορές, μία τάση που διατηρήθηκε μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης
στο Λονδίνο και επεκτάθηκε στην αγορά των ομολόγων της Ευρωζώνης. Οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών ομολόγων έχουν επανέλθει στα επίπεδα
τους πριν από το καλοκαίρι, ενώ και οι αποδόσεις των ισπανικών, πορτογαλικών και ιταλικών τίτλων διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα.
Σημειώνεται ότι οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις τιμές τους.
Η απόδοση των 10ετών γερμανικών ομολόγων αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 0,35%, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαΐου. Η απόδοση των
ισπανικών 10ετών τίτλων σημείωνε άνοδο 6 μονάδων βάσης στο 1,55% και των πορτογαλικών 3 μονάδων βάσης στο 3,53%.
Με τον Τραμπ να υπόσχεται μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα υποδομών, φορολογικές μειώσεις και προστατευτικές πολιτικές, οι επενδυτές έχουν
καταλήξει γρήγορα στο συμπέρασμα ότι αυτό θα σημάνει υψηλότερη ανάπτυξη - και πληθωρισμό - για την αμερικανική οικονομία την επόμενη διετία. Ο
πολύ χαμηλός πληθωρισμός στις ΗΠΑ, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, συνέβαλε στην πρόκληση ενός μεγάλου ράλι των ομολόγων, επιτρέποντας στην
κεντρική τράπεζα της χώρας να διατηρεί τα επιτόκια κοντά σε χαμηλά επίπεδα - ρεκόρ.
«Οι προοπτικές δημοσιονομικής στήριξης από τη νέα αμερικανική κυβέρνηση έχουν αυξήσει την πεποίθησή μας ότι η απόδοση των 10ετών ομολόγων
των ΗΠΑ θα φθάσει στο 2,5% το 2017, πιθανόν γρηγορότερα από ό,τι υποθέταμε αρχικά», δήλωσε στέλεχος της Goldman Sachs, προσθέτοντας:
«Θεωρούμε ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί είτε η αμερικανική προεδρία προχωρήσει σε αύξηση των δημοσίων δαπανών είτε σε προστατευτισμό».
Στην έναρξη της συνεδρίασης στο Λονδίνο σήμερα, η απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 2,24%,

που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο. Η απόδοση των 30ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου
αυξήθηκε επίσης κατά 12 μονάδες βάσης στο 3,03%, ενώ αυτή των 5ετών τίτλων σημείωνε άνοδο 13 μονάδων βάσης στο
1,66%.
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Bloomberg: Η εκλογή Τραμπ πιθανόν να απαλλάξει από πρόσθετες αυξήσεις κεφαλαίων
Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική προεδρία είναι πιθανόν να επιτρέψει στις τράπεζες να μην
υποστούν τις πλήρεις συνέπειες που θα είχαν οι νέοι κανόνες της Επιτροπής Βασιλείας στην αύξηση των
υποχρεωτικών κεφαλαίων τους, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. Η επιρροή του Τραμπ, ο
οποίος έχει ταχθεί υπέρ της κατάργησης των ρυθμιστικών περιορισμών για τις αμερικανικές τράπεζες, θα
μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη εμπόδιο στις εργασίες της Επιτροπής Βασιλείας. Εάν o Τραμπ
καθυστερήσει την εφαρμογή των νέων κανόνων της Επιτροπής, σχετικά με τον τρόπο που πρέπει οι τράπεζες
να υπολογίζουν τον κίνδυνο του ενεργητικού τους, ή τους αγνοήσει, η Ευρώπη θα μπορούσε να ακολουθήσει,
σημειώνει το δημοσίευμα.
 ακόμη εκλεγεί ο Τραμπ, (οι προτάσεις) της Επιτροπής της Βασιλείας (για τους τραπεζικούς
«Θεωρώ ότι πριν
κανόνες) επρόκειτο να χαλαρώσουν σημαντικά. Και τώρα, με τον Τραμπ, θεωρώ ότι το όλο πράγμα πρόκειται
να γίνει περισσότερο μία συμβολική άσκηση», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Scope Ratings για
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Σαμ Θίοντορ προσθέτοντας ότι η ανάμνηση της κρίσης σβήνει και «υπάρχουν όλα
τα συστατικά για να συνεχισθεί η αντίδραση κατά της ρύθμισης».
Η εκλογή Τραμπ έρχεται σε μία κρίσιμη συγκυρία στη συζήτηση που γίνεται στην Επιτροπή Βασιλείας, η
οποία άναψε φέτος εν μέσω μίας μεγάλης εκστρατείας πίεσης από τον τραπεζικό κλάδο για τη χαλάρωση των
νέων κανόνων (που πρότεινε η Επιτροπή Βασιλείας) σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του πιστωτικού και
λειτουργικού κινδύνου καθώς και του κινδύνου αγοράς για τον καθορισμό των υποχρεωτικών κεφαλαίων τους.
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Μ. Ρέντσι: Πιστεύω ότι ο Τραμπ πρόεδρος θα είναι διαφορετικός από τον Τραμπ υποψήφιο
«Πιστεύω ότι ο Τραμπ πρόεδρος θα είναι διαφορετικός από τον Τραμπ υποψήφιο», δήλωσε ο Ιταλός
πρωθυπουργός Ματτέο Ρέντσι, σε συνέντευξή του στην ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai Tre. «Ο Τραμπ
κατάφερε να ερμηνεύσει την αλλαγή με πιο ριζικό τρόπο από την Χίλαρι Κλίντον. Ο κόσμος επιλέγει την
αλλαγή, αν\ και ορισμένες φορές, η αλλαγή αυτή προκαλεί έναν κάποιο φόβο», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της
κυβέρνησης της Ρώμης. Θέλησε να υπογραμμίσει, επίσης, ότι «ό,τι συμβαίνει στην Αμερική δεν μετατρέπεται,
αυτόματα, σε νίκη της Μαρίν Λε Πεν στην Γαλλία ή του Μπέπε Γκρίλλο στην Ιταλία». Αναφερόμενος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ρέντσι επανέλαβε ότι «αν χρειασθεί, η Ιταλία θα θέσει βέτο στον επόμενο προϋπολογισμό
της ΕΕ», αν και «δεν είναι κάτι που θέλει να το πράξει». Κατέστησε, δε, σαφές, ότι «το Σύμφωνο
Σταθερότητας δεν μπορεί να αφορά την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων» όπως και ότι «χώρες σαν την
Ουγγαρία δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα κονδύλια με τα οποία η Ιταλία στηρίζει την Ένωση, για ιδεώδη
που η Ρώμη δεν συμμερίζεται».
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The ticker EWW is the largest Mexico ETF. It's down roughly 20%
since the Tramp election.

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

V

