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DW: Πότε θα θυσιαστεί η ιερή αγελάδα των μηδενικών ελλειμμάτων;
Επιβεβαιώθηκαν οι δυσοίωνες εκτιμήσεις για την πορεία της γερμανικής οικονομίας. Κατά το δεύτερο τρίμηνο οι οικονομικές επιδόσεις
της Γερμανίας συρρικνώθηκαν κατά 0,1% σε σχέση με τους τρεις πρώτους μήνες του 2019.
Ως χώρα με ακραιφνή εξαγωγικό προσανατολισμό, η Γερμανία συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις διεθνείς
εμπορικές συγκρούσεις και τη μείωση των παγκόσμιων ρυθμών ανάπτυξης.
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους οι οικονομικές επιδόσεις της συρρικνώθηκαν κατά 0,1% σε σχέση με τους τρεις πρώτους
μήνες του 2019, όπως ανακοίνωσε χθες Τρίτη η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Στις αρχές του χρόνου η μεγαλύτερη οικονομία της
Ευρωζώνης «έτρεχε» ακόμη με 0,4%.
Η κατανάλωση συνεχίζει να στηρίζει την οικονομία
Σύμφωνα με τους ειδικούς της στατιστικής υπηρεσίας, η επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξηςαποδίδεται πρωτίστως στο εξωτερικό
εμπόριο. Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση από τις
εισαγωγές. Η εξασθένηση της παγκόσμιας οικονομίας σε συνάρτηση με την ανασφάλεια που προκαλούν ο κλιμακούμενος εμπορικός
πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας αλλά και το επικείμενο Brexit επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό τη γερμανική οικονομία. Σε αυτά θα πρέπει να
προστεθούν και τα προβλήματα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας που δεν φαίνεται να έχει συνέλθει ακόμη από το σκάνδαλο των
παραποιημένων τιμών ρύπων.
Σημαντικός πυλώνας της έστω και αναιμικής ανάπτυξης ήταν και παραμένει ο κατασκευαστικός κλάδος και κυρίως η κατανάλωση.
Δεδομένου του ιστορικά χαμηλού αριθμού των ανέργων, αλλά και των αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις, η καταναλωτική διάθεση των
Γερμανών παραμένει στα ύψη. Την κατανάλωση ωφελεί και ενισχύει και η πολιτική των χαμηλών επιτοκίων. Με τα επιτόκια
καταθέσεων να κινούνται κάτω από τα επίπεδα του πληθωρισμού -που ουσιαστικά σημαίνει ότι ο τιμάριθμος «τρώει» τις καταθέσειςπολλοί προτιμούν να ξοδεύουν τα χρήματά τους, προχωρώντας συχνά και σε μεγάλες αγορές. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους της
εκτίναξης των τιμών ακινήτων στη Γερμανία.
Σύμφωνα με το Ίδρυμα Καταναλωτικών Ερευνών GfK ωστόσο, το τελευταίο διάστημα οι πολίτες στη Γερμανία έχουν γίνει ελαφρώς πιο
συγκρατημένοι και προσεκτικοί στις αγορές τους. Αιτία είναι οι πληροφορίες για κύματα απολύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις.
Δημόσιες επενδύσεις ζητούν οι ειδικοί
Για «σήμα κινδύνου» που υπαγορεύει τη λήψη μέτρων έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάγερ. Μιλώντας στη Bild ο
χριστιανοδημοκράτης πολιτικός επισήμανε ότι «βρισκόμαστε σε μια αδύναμη φάση ανάπτυξης, αλλά όχι σε ύφεση. Μπορούμε να την
αποτρέψουμε εάν λάβουμε τα σωστά μέτρα».
Όσον αφορά το δέον γενέσθαι ωστόσο οι απόψεις μεταξύ πολιτικής και παραγόντων της οικονομίας διίστανται. Το τελευταίο διάστημα
πληθαίνουν όμως οι φωνές εκείνων που ζητούν επιτακτικά την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων προκειμένου να εξισορροπηθούν οι
απώλειες από τη μείωση των εξαγωγών και να τονωθεί κατά συνέπεια η ανάπτυξη. Αρκετοί είναι εκείνοι που ζητούν αναφανδόν να
θυσιαστεί ακόμη και η ιερή αγελάδα των μηδενικών ελλειμμάτων. «Το κράτος πρέπει να ξοδέψει περισσότερα χρήματα για να
προωθήσει, για παράδειγμα, έργα στον ενεργειακό τομέα, στην ψηφιοποίηση ή στην αγορά κατοικίας», επισημαίνει ο Κλάους Μίχελσεν
από το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών. Σύμφωνα με τον ίδιο, με δεδομένα τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια δανεισμού της
Γερμανίας η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευνοϊκή.
Με την ανάγνωση αυτή συμφωνεί και ο Γιοάχιμ Λανγκ από τον Ομοσπονδιακό Σύνδεσμο Γερμανικής Βιομηχανίας. «Έρχονται δύσκολοι
μήνες που μπορεί να γίνουν χρόνια εάν η πολιτική δεν αναλάβει αποφασιστική δράση».
Άλλοι ειδικοί, όπως ο διευθυντής του Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Μάρτιν Βανσλέμπεν ζητούν να γίνουν
παράλληλα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. «Την ώρα που η μέση φορολογική επιβάρυνση στις βιομηχανικές χώρες της Δύσης κυμαίνεται
στο 24%, στη Γερμανία ο φόρος επιχειρήσεων βρίσκεται στο 30% και πλέον».
Deutsche Welle
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DBRS: Υποτιμημένη η αγορά ακινήτων σε Ελλάδα, Κύπρο
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης DBRS για την Ε.Ε. και την αγορά ακινήτων. H εικόνα των τριών ταχυτήτων είναι
κάτι παραπάνω από εμφανής στην αγορά ακινήτων.
Όπως γράφουνε οι αναλυτές της DBRS, η ελληνική αγορά κατοικιών, παρά τα σημάδια ανάκαμψης των δύο τελευταίων ετών,
εξακολουθεί να είναι μεταξύ των πιο αδύναμων, με τις τιμές να παραμένουν χαμηλές. Ο ευρωπαϊκός Νότος συνολικά φαίνεται να
βρίσκεται υπό πίεση. Εξαίρεση αποτελεί η Ισπανία, που ύστερα από τη μεγάλη κρίση που βίωσε πριν από μία δεκαετία όταν έσκασε η
«φούσκα», σήμερα βλέπει τις τιμές ακινήτων και πάλι κοντά στο μέσο όρο.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο DBRS και προκύπτει και από το γράφημα, που ακολουθεί, στην κορυφή των αποτιμήσεων των
κατοικίων βρίσκονται Αυστρία και Σουηδία. Πρόκειται για δύο χώρες, οι οποίες έχουν κέρδίσει από τη σχετική σταθερότητα, που
επιδεικνύουν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της DBRS, από την άλλη στον «πάτο», με τις κατοικίες να είναι υποτιμημένες, βρίσκεται η Κύπρος, ακολουθούμενη
από την Ελλάδα και την Ιταλία. «Δεδομένων των πρόσφατων δυσκολιών και στις τρεις αυτές αγορές, τα δεδομένα δεν εκπλήσσουν». Όπως αναφέρουνε οι
αναλυτές της DBRS, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, οι τρεις μεγαλύτερες αγορές του ευρώ, βρίσκονται πολύ κοντά στο μέσο όρο, με σχετικά
«δίκαιες» αποτιμήσεις, όπως σχολιάζουν οι αναλυτές του DBRS.
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Με "ασπίδα" αλλά και προκλήσεις η Ελλάδα στο διεθνές σκηνικό αναταράξεων
Με "ασπίδα" έναντι των διεθνών αναταράξεων, αλλά και ενώπιον σημαντικών προκλήσεων και ευκαιριών, βρίσκεται
η ελληνική Οικονομία.
Όπως επισημαίνουν στο Capital.gr, τραπεζίτες με γνώση των διεθνών αγορών, η Ελλάδα βαδίζει για μία ακόμη φορά
κόντρα στο ρεύμα. Σε αντίθεση με το παρελθόν όπου το διεθνές περιβάλλον ήταν ευνοϊκό και η χώρα διερχόταν από βαθιά
κρίση χάνοντας το θετικό momentum, σήμερα έχει μπροστά της καλούς οιωνούς, τη στιγμή που διεθνώς πληθαίνουν οι
εστίες των προβλημάτων. Ειδικότερα:
- Η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας και τα σημάδια επερχόμενης οικονομικής ύφεσης στις δύο
μεγαλύτερες Οικονομίες του πλανήτη. Χθες, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ, βασικού σημείου
αναφοράς για την αγορά ομολόγων, έπεσε χαμηλότερα εκείνης του αντίστοιχου 2ετούς ομολόγου, φαινόμενο σπάνιο στην
αγορά ομολόγων που ερμηνεύεται από τους αναλυτές ως αξιόπιστος δείκτης για επερχόμενη οικονομική ύφεση.
Παράλληλα, το Πεκίνο ανακοίνωσε χειρότερα του αναμενομένου μακροοικονομικά στοιχεία (πτώση βιομηχανικής
παραγωγής, μείωση εσωτερικής ζήτησης) που εντείνουν τις ανησυχίες για την πορεία της δεύτερης μεγαλύτερης
οικονομίας του πλανήτη.
- Η επιβεβαίωση των φόβων για ύφεση στη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, καθώς η Γερμανία είδε το ΑΕΠ της
να υποχωρεί κατά 0,1% το δεύτερο τρίμηνο του έτους και τις εξαγωγές της να μειώνονται.
- Το Brexit στις 31 Οκτωβρίου "όποιες και αν είναι οι συνθήκες" που δημιουργεί ανησυχία για τις επιπτώσεις μίας
άτακτης εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ε.Ε.
- Η πολιτική κρίση στην Ιταλία.
- Η απειλή χρεοκοπίας στην Αργεντινή.
Όλα αυτά δημιουργούν ένα σκηνικό διεθνών αναταράξεων, οι οποίες βρίσκουν την Ελλάδα σε καλύτερη θέση από το
παρελθόν. Η πολιτική ομαλότητα, η επιτάχυνση της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων από την
κυβέρνηση, η επικείμενη πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ και η αναμενόμενη άρση των capital controls,
διαμορφώνουν ένα πλαίσιο θετικών προδιαγραφών για την ελληνική οικονομία, η οποία φέτος εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε
ρυθμούς αρκετά πάνω του 2%.
Προφανώς, η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να θεωρηθεί "άτρωτη" στους διεθνείς κλυδωνισμούς. Ωστόσο, πλέον κρατά
"ασπίδα" και καλείται να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα μέσα στη διεθνή αναταραχή.
Όπως τονίζουν οι τραπεζίτες στο Capital.gr, τώρα καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη προσέλκυσης ξένων
επενδύσεων και η λήψη ουσιαστικών μέτρων που θα επιτύχουν τον στόχο αυτό. Και προς αυτή την κατεύθυνση, κρίνονται
απαραίτητες παρεμβάσεις στη δημόσια διοίκηση και μειώσεις στη φορολογία και το μισθολογικό κόστος. "Καμία σοβαρή
ξένη επένδυση δεν θα έρθει αν δεν παύσει να ισχύει το "γρηγορόσημο", αν δεν μειωθεί το μισθολογικό κόστος, το οποίο
βαρύνεται από τις ασφαλιστικές εισφορές τη στιγμή που οι μισθοί στην Ελλάδα είναι χαμηλοί, καθώς επίσης και η
φορολογία. Κινήσεις όπως η μείωση της φορολογίας στα μερίσματα μπορεί να είναι θετικές, αλλά ουσιαστικά βοηθούν τις
μονοπρόσωπες εταιρείες και όχι τις ξένες επενδύσεις", αναφέρουν χαρακτηριστικά στο Capital.gr.
Σημειώνεται ότι την "απελπιστική ανάγκη της χώρας για επενδύσεις", είχε επισημάνει πρόσφατα και ο διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος, Γ. Στουρνάρας, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα ανέρχονται μόλις στο 10% του ΑΕΠ
της, όταν προ κρίσης το ποσοστό αυτό έφτανε το 20%.
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Alpha Bank: Με 5,01% η BlackRock
Στο 5,01% διαμορφώνεται το ποσοστό της BlackRock στην Alpha Bank.
Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσε στο Χ.Α., η BlackRock, κατέχει έμμεσα από την 12.8.2019 δικαιώματα
ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε
ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.
Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:
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Τζόνσον: Ο κόσμος θέλει Brexit, όχι εκλογές
Ο κόσμος θέλει Brexit, όχι εκλογές, υποστήριξε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στο «People’s
PMQs”, μια συνεδρία ερωταποκρίσεων στο Facebook.
Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε πως οι Βρετανοί θέλουν από τους πολιτικούς να συνεχίσουν υλοποιώντας το Brexit
και είναι απογοητευμένοι επειδή απέτυχαν να διασφαλίσουν την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Απαντώντας σε ερώτηση αν θα προκηρύξει εκλογές μετά τις 31 Οκτωβρίου προκειμένου να διασφαλίσει ότι το
Κοινοβούλιο δεν θα μπορεί να εμποδίσει το Brexit εκείνη την ημερομηνία, ο Τζόνσον είπε: «Νομίζω πως ο
κόσμος στη Βρετανία είχε πολλές εκλογές και εκλογικά γεγονότα.
\ αυτό που θέλει από εμάς να κάνουμε είναι να υλοποιήσουμε το Brexit στις 31 Οκτωβρίου και δεν
«Νομίζω ότι
κουράζομαι ποτέ να σας λέω ότι είναι αυτό που θα κάνουμε» είπε ο Τζόνσον .
«Φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου», είπε. «Νομίζω ότι αυτό είναι που ψήφισε ο
βρετανικός λαός και αισθάνεται πολύ απογοητευμένος που τρία χρόνια αφού έδωσε αυτή την οδηγία και αφού
το βρετανικό Κοινοβούλιο υποσχέθηκε ξανά και ξανά στον λαό ότι θα το κάναμε, αισθάνεται πολύ ενοχλημένος
που δεν το έχουμε κάνει — άρα αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε».

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

IV

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

Μετά και το τελευταίο sell – off & Το 9 στα 10 τον Αύγουστο … Ανάγκη
άμεσης αντίδρασης και επιστροφής τουλάχιστον υψηλότερα των 800 – 810
μονάδων ……. Σε διαφορετική περίπτωση και μετά από απώλεια των
επόμενων καθοριστικών στηρίξεων στις 780 – 790 μονάδες, υπάρχει
κίνδυνος περαιτέρω μεγάλης πτώσης … Τα βλέμματα στις διεθνείς αγορές,
όπου επίσης χάνονται καθοριστικές στηρίξεις….
Relative Strength Index (28.9233)
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