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Το Grexit δεν θεωρείται πλέον ένα πιθανό σενάριο, υποστηρίζει η τράπεζα Citi που επινόησε
τον όρο αυτό
Η τράπεζα Citi, ο επικεφαλής οικονομολόγος της οποίας Βίλεμ Μπάτερ ήταν εκείνος που επινόησε τον όρο
Grexit για να περιγράψει το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη, δεν πιστεύει πλέον ότι αυτό το
σενάριο είναι πιθανό, γράφει η εφημερίδα Financial Times.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αναλυτές της Citi θεωρούν ότι οι πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει η
Ευρώπη -από το προσφυγικό μέχρι το δημοψήφισμα υπέρ του Brexit και το αποτυχημένο πραξικόπημα στη
γειτονική Τουρκία- θα έχουν ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση των πιέσεων στην Ελλάδα από τους πιστωτές της.
Έτσι, η τράπεζα έβγαλε το Grexit από τα ενδεχόμενα "βασικά σενάρια" της για τα επόμενα 1-3 χρόνια.
«Το πολιτικό σκηνικό τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη έχει γίνει λιγότερο πρόσφορο για πολύ αρνητικά
αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, αποσύρουμε από το βασικό σενάριό μας την πιθανότητα αποχώρησης της
Ελλάδας από την ευρωζώνη για τα επόμενα 1-3 χρόνια», ανέφερε η επικεφαλής αναλύτρια της τράπεζας, Τζάντα
Τζάνι.
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Πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα προωθεί το υπουργείο Οικονομικών
Αυτή την εβδομάδα που ξεκινάει τη Δευτέρα πρόκειται να υπάρξει ένα πολυνομοσχέδιο για όσα ορόσημα - ουρά
της πρώτης αξιολόγησης- χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση, ανέφερε κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου
Οικονομικών, μετά από την ολοκλήρωση (την Παρασκευή) της συνάντησης των εκπροσώπων των θεσμών με
τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον υπουργό Οικονομίας, Γιώργο Σταθάκη και τον
αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη. Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος που μίλησε στο ΑΜΠΕ,
το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ρεαλιστικό το χρονικό ορόσημο της 29ης Σεπτεμβρίου οπότε συνεδριάζει το
Euro Working Group και της 10ης Οκτωβρίου (συνεδρίαση Eurogroup), για την έγκριση της υποδόσης των 2,8
δισ. ευρώ στη βάση υλοποίησης των ορόσημων.
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ΙΟΒΕ: Σημαντική ώθηση στην οικονομία από την αξιοποίηση του Ελληνικού
Μελέτη με αντικείμενο την αποτίμηση των επιδράσεων που θα έχει η αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού
στην ελληνική οικονομία, με βάση τους όρους που προβλέπει η μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε.
στην Hellinikon Global I S.A. δημοσιοποίησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), μία
ημέρα μετά την κατάθεση της σχετικής σύμβασης προς κύρωση στην Βουλή.
Σύμφωνα με την μελέτη αυτή "βασική προϋπόθεση για να τεθεί η ελληνική οικονομία σε τροχιά σταθερής
ανάπτυξης είναι η πραγματοποίηση σημαντικού όγκου επενδύσεων το συντομότερο δυνατό. Ρυθμοί ανόδου του
ΑΕΠ που υπερβαίνουν αισθητά το 2,5%, τουλάχιστον για τα έτη 2017 και εφεξής, απαιτούν ένα λόγο
επενδύσεων προς ΑΕΠ που προσεγγίζει το 18% από 11% που ήταν περίπου το 2015. Η πραγματοποίηση ενός
τέτοιου επενδυτικού προγράμματος προϋποθέτει και τις ανάλογες αποταμιεύσεις που θα στηρίξουν την
επενδυτική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι αναγκαστικά η Ελλάδα έχει ανάγκη πόρων από το εξωτερικό για
την επιτυχία των οικονομικών της στόχων".
Κρίσιμη συμβολή στο πλαίσιο αυτό θα έχει η υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης της περιοχής του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, σημειώνει το ΙΟΒΕ.
Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το πρόγραμμα έχει σαφείς αναπτυξιακούς στόχους, ενώ αναμένεται να έχει
σημαντική θετική συμβολή και στη δημοσιονομική προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, η
συμβολή του στην προσέλκυση αμέσων ξένων επενδύσεων μπορεί να είναι καθοριστική για την αναπτυξιακή
πορεία της χώρας. Το πρόγραμμα αξιοποίησης του Ελληνικού είναι ένα πολυδιάστατο έργο, στο οποίο, με βάση
τον προτεινόμενο σχεδιασμό, φιλοξενούνται ποικίλες χρήσεις (κατοικία, τουρισμός - αναψυχή, εμπόριο,
γραφεία, περίθαλψη, εκπαίδευση, αθλητισμός, πολιτισμός, πρότυπες αστικές υποδομές, πρόνοια και
εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας).
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για την αγορά των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. από την Hellinikon
Global I S.A., προβλέπεται η καταβολή 915 εκ. ευρώ, τμηματικά βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος που
καλύπτει την περίοδο 2016-2026. Επιπλέον, η εκτέλεση του σχεδίου ανάπλασης προϋποθέτει τη διάθεση 7,2
δισεκ. ευρώ για επενδύσεις μέσα σε μια 25ετή περίοδο αναφοράς.
Η μελέτη εξετάζει τις οικονομικές επιδράσεις από την ανάπλαση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και
του παράκτιου μετώπου του Αγ. Κοσμά σε όλη τη διάρκεια του επενδυτικού προγράμματος, με βάση τους
όρους που προβλέπει η μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. στην Hellinikon Global I S.A.
Η ανάλυση πραγματοποιείται σε δυο επίπεδα: επιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή της ανάπλασης
(μικροοικονομικές επιδράσεις) και επιδράσεις στο σύνολο της οικονομίας (μακροοικονομικές επιδράσεις).
Στην ευρύτερη περιοχή της ανάπλασης, η κατασκευή και η λειτουργία των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων
τονώνουν τη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες και δημιουργούν δημοσιονομικά έσοδα και θέσεις
απασχόλησης. Επιπλέον, τα εισοδήματα, αλλά και η τεχνογνωσία που δημιουργούνται από το έργο, επιδρούν
στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, καθώς πρόκειται για έργο με ιδιαίτερα υψηλό προϋπολογισμό.
Παράλληλα, το τίμημα που λαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο για τις μετοχές της Ελληνικό ΑΕ έχει αξιοσημείωτο
δημοσιονομικό αντίκτυπο.
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Spiegel: Ετοιμος ο Σόιμπλε να διαδεχθεί τη Μέρκελ, αν αποσυρθεί
Σε ετοιμότητα να διαδεχθεί την 'Αγγελα Μέρκελ βρίσκεται ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, μόνο όμως εφόσον εκείνη αποχωρήσει
από την κούρσα για την Καγκελαρία, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού «Der Spiegel» που κυκλοφορεί σήμερα.
Όπως αναφέρει το περιοδικό, ο κ. Σόιμπλε, πιο ισχυρός από ποτέ, θα μπορούσε, αν ήθελε, να ταρακουνήσει την εξουσία
της κυρίας Μέρκελ.
«Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στέλνει διπλό μήνυμα προς την Καγκελάριο: θα την βοηθήσει στον προεκλογικό αγώνα, αλλά
είναι σε ετοιμότητα, εάν εκείνη αποχωρήσει», αναφέρει το Spiegel και επισημαίνει ότι ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών
αναδείχθηκε σε εναλλακτική λύση, από τη στιγμή που κατέστη σαφές ότι η Καγκελάριος δεν είναι πια «χωρίς
εναλλακτική».
«Ο Σόιμπλε είναι σήμερα πιο ισχυρός από ποτέ. Εδώ και καιρό έχει αναχθεί σε ‘συναρχηγό' της κυβέρνησης. Εάν ήθελε,
θα μπορούσε να ταρακουνήσει την Καγκελαρία της Μέρκελ. Αλλά δεν θέλει. Απέρριψε όλους τους αντιπάλους της Μέρκελ
που ήθελαν να τον πείσουν για ένα ‘πραξικόπημα'. Πρώτον επειδή το θεωρεί χωρίς πιθανότητες επιτυχίας και δεύτερον
επειδή με την Μέρκελ τον συνδέει μια συμφωνία ανταποδοτικότητας». Εκείνος, συνεχίζει το δημοσίευμα, την καλύπτει
στο κόμμα και σε αντάλλαγμα εκείνη θα τον φροντίσει μετά τις εκλογές «με αυτή την κορυφαία θέση» στην κυβερνητική
εξουσία, χωρίς την οποία δεν μπορεί πλέον να φανταστεί τη ζωή του. Αυτό, σύμφωνα με το Spiegel, είναι ταυτόχρονα και
το τραγικό. «Νούμερο 1 θα γίνει μόνο εάν εκείνη τα παρατήσει».
Στο δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη ότι στην πραγματικότητα είναι η αδυναμία της Μέρκελ που τροφοδοτεί τη δική του
δύναμη, αλλά και ότι στην Καγκελαρία υπάρχει μεγάλη ανακούφιση για το γεγονός ότι ο κ. Σόιμπλε σκοπεύει να θέσει εκ
νέου υποψηφιότητα για την Βουλή. Την ίδια ώρα όμως, του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε «δεν του αρκεί πλέον να ορίζει την
οικονομική πολιτική», αλλά θεωρεί ότι οι ικανότητές του είναι πιο διευρυμένες, για αυτό και αναμιγνύεται σε όλα τα
θέματα, όπως το προσφυγικό, η πολιτική στην Αφρική, ακόμη και η μεταρρύθμιση των μυστικών υπηρεσιών της χώρας.
«Για τους φίλους του ο Σόιμπλε είναι κάτι σαν κρυφός επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της "CDU AE", που
στέκεται πιστός δίπλα στην επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσει και ότι
το επιχειρηματικό μοντέλο εξακολουθεί να είναι σωστό», καταλήγει το δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού.
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Societe Generale: Επέρχεται μεγάλη διόρθωση στην αγορά ομολόγων …
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της γαλλικής τράπεζας, "στο έλεος μιας διόρθωσης" βρίσκεται η
διεθνής αγορά ομολόγων, με τους αναλυτές της Societe Generale να τονίζουν πώς τα αμερικανικά κρατικά
ομόλογα αλλά και άλλες μεγάλες αγορές ομολόγων έχουν δει τεράστια ζήτηση στον απόηχο του Brexit.
Οι αγορές τις εβδομάδες που ακολούθησαν το βρετανικό δημοψήφισμα ώθησαν τις αποδόσεις των ομολόγων σε
πολλές αγορές του αναπτυγμένου κόσμου σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ. Στις ΗΠΑ, η απόδοση του 10ετούς έπεσε
κάτω από το 1,38%, για πρώτη φορά στην ιστορία, ενώ οι αποδόσεις στη Γερμανία και την Ιαπωνία βούλιαξαν
κατά 19 μονάδες βάσης και 30 μονάδες βάσης, αντίστοιχα.
Συνέχεια…
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Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες οι αποδόσεις έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν, καθώς οι τιμές των ομολόγων
ξεκίνησαν την κατηφόρα. Οι αμερικάνικες αποδόσεις επέστρεψαν στο 1,70% στην Γερμανία και την Ιαπωνία,
ενώ τα yields στα 10ετή εκτοξεύθηκαν επίσης.
Σύμφωνα με την Societe Generale, αυτή η έκρηξη των αποδόσεων είναι μόνο η αρχή καθώς οι μεγαλύτερες
αγορές του κόσμου οδεύουν προς μία ισχυρή διόρθωση.
Αξίζει να σημειώσουμε πως από την αρχή της εβδομάδας υπάρχει μπαράζ εκθέσεων από τις επενδυτικές
τράπεζες οι οποίες προειδοποιούν για συνέχιση του sell-off στα ομόλογα, με τις Goldman Sachs, Citigroup,
UBS, Deutsche Bank και Credit Suisse να μιλούν για σκάσιμο της φούσκας προσεχώς. Μάλιστα η Credit Suisse
είχε επισημάνει πως έχει γίνει πολύ ακριβό για τους ξένους αγοραστές να αντισταθμίσουν τις θέσεις τους στα
ομόλογα, λόγω του αυξημένου premium στη χρηματοδότηση του δολαρίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η
απόδοση του αμερικάνικου ομολόγου αναμένεται να εκτιναχθεί στο 1,90% -2%.
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H αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει αγωγή δισεκατομμυρίων κατά της Deutsche Bank
Ο συμβιβασμός μεταξύ των ΗΠΑ και της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας, ο οποίος αφορά στην πώληση
προβληματικών τίτλων με ενέχυρο ενυπόθηκα δάνεια θα μπορούσε να κοστίσει πολύ ακριβά στη Deutsche
Bank, η τιμή μετοχής της οποίας υποχώρησε κατά 7% περίπου στις ΗΠΑ.
Στην γερμανική τράπεζα καταλογίζεται ότι συνέβαλε στην κρίση του 2008 με το να πουλήσει ενυπόθηκα
δάνεια, μειωμένης εξασφάλισης.
Η αμερικανική κυβέρνηση προτίθεται να ενάγει την Deutsche Bank για το ποσόν των 14 δισεκατομμυρίων
δολαρίων, κατά την Wall Street Journal (WSJ). Το ποσόν αυτό το επιβεβαίωσε μάλιστα και η ίδια η γερμανική
τράπεζα, όπως γράφει η Süddeutsche Zeitung.
Η απαίτηση τέτοιων μεγάλων ποσών είναι μέρος της στρατηγικής το αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης
στην φάση των διαπραγματεύσεων πριν εγείρει σχετική αγωγή: «Oι διαπραγματεύσεις είναι μόνο στην αρχή»
αναφέρεται όμως σε έγγραφο της γερμανικής τράπεζας.
Οι αναφερόμενοι σε αυτό γνώστες του θέματος αναμένουν ότι η γερμανική τράπεζα θα αντιταχθεί σθεναρά
κατά τη απαίτησης αυτής. Δεν είναι όμως ακόμα σαφές σε τι ποσό θα φτάσει τελικά ο συμβιβασμός.
Άλλες τράπεζες έχουν ήδη δεχτεί πάντως να καταβάλουν ανάλογα πρόστιμα . Το μεγαλύτερο ήταν αυτό της
Bank of America το 2014 και ανερχόταν σε 16,65 δισ. δολάρια. Η Goldman Sachs συμφώνησε επίσης μετά από
\
εξωδικαστικό συμβιβασμό να πληρώσει περίπου 5 δισ. δολάρια.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Deutsche Bank owes the USA Department of Justice a $14 billion
fine. That's 75% of their TOTAL market cap
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