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Ν. Τζιαμαρόλι (ESM): Η Ελλάδα οδεύει προς την επενδυτική βαθμίδα
Τον Ιούνιο κατά την 6η αξιολόγηση της Ελλάδας στο πλαίσιο της έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας θα εξεταστεί
το ζήτημα της αλλαγής χρήσης των ελληνικών ομολόγων. Αυτό αναφέρει ο Νικόλα Τζιαμαρόλι, ο γενικός
γραμματέας του ESM σε συνέντευξη του στα "ΝΕΑ”. Όπως αναφέρει, "η Ελλάδα υποδαπανά για επενδύσεις,
οπότε πρέπει να δούμε αν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον χρήματα” και προσθέτει ότι καθώς η επόμενη έκθεση δεν
συνδέεται με εκταμίευση SMP's και ANFA's το θέμα θα μπορούσε να διευθετηθεί τον ερχόμενο Ιούνιο.
Ο κ. Τζιαμαρόλι ερωτηθείς αναφορικά με την προοπτική της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων του
3,5%, έθεσε ένα χρονικό πλαίσιο μετά το 2022, τονίζοντας ότι θα πρέπει να εμπίπτει εντός του ευρωπαϊκού
δημοσιονομικού πλαισίου. "Θα εξετάσουμε προσεκτικά τις μακροπρόθεσμες παραδοχές για την ανάπτυξη και τα
επιτόκια της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους. Μόλις ολοκληρωθεί η τεχνική αυτή ανάλυση, άπτεται του
Eurogroup να συζητήσει αν υπάρχει περιθώριο αλλαγής των στόχων”, αναφέρει.
Αναφορικά με τις αναβαθμίσεις της Ελλάδας από τους οίκους αξιολόγησης, ο γενικός γραμματέας του ESM
εκτιμά ότι εντός του 2020 θα ακολουθήσουν και άλλες, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν οι
μεταρρυθμίσεις, η χώρα θα ικανοποιεί τους δημοσιονομικούς στόχους και θα συνεργάζεται καλά με τους
Ευρωπαίους εταίρους. Σύμφωνα με τον κ. Τζιαμαρόλι η Ελλάδα βαδίζει προς την επενδυτική βαθμίδα, υπό την
προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα διατηρήσει την δυναμική των μεταρρυθμίσεων.
Τέλος, ο αξιωματούχος του ESM αναφέρει ότι την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του οργανισμού
στην Αθήνα, θα εξεταστούν η εκτέλεση του προϋπολογισμού, η εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η εξέλιξη
των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και θέματα που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα- όπως το σχέδιο
"Ηρακλής” και το πτωχευτικό δίκαιο.
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Δέσμευση τραπεζών σε θεσμούς για πλειστηριασμούς «χωρίς όριο αξίας»
Το νέο πτωχευτικό πλαίσιο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, το ζητούμενο της δικαστικής επίσπευσης
των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη και οι πλειστηριασμοί κυρίως μετά τη λήξη της ισχύος της
προστασίας της πρώτης κατοικίας τον προσεχή Μάιο βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών. Από την πλευρά της ΕΕΤ, συμμετείχαν η
γενική γραμματέας Χαρ. Απαλαγάκη και τα αρμόδια για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στελέχη των ελληνικών
τραπεζών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Euro2day.gr, οι υπάλληλοι των τεχνικών κλιμακίων των δανειστών
μετέφεραν για μια ακόμη φορά στους Έλληνες συνομιλητές τους την ανάγκη αλλαγών στη λειτουργία της
δικαιοσύνης όσον αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις διευθέτησης κόκκινων δανείων που έχουν ενταχθεί στον νέο
νόμο Κατσέλη, ωστόσο η υπόθεσή τους δεν έχει εκδικαστεί.
Από την πλευρά των τραπεζών, επισημάνθηκε ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει κάνει μια σειρά από
προτάσεις προς το οικονομικό επιτελείο και το αρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης και το θέμα αναμένεται να
συζητηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
Νέο πτωχευτικό
Συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών έγινε και για το νέο πτωχευτικό πλαίσιο που ετοιμάζει το υπουργείο
Οικονομικών και συγκεκριμένα ο υφυπουργός για το χρηματοπιστωτικό σύστημα Γ. Ζαββός, για τους βασικούς
άξονες του οποίου ενημερώθηκαν τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κατά την πρόσφατη συνάντησή
τους με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Στόχος της κυβέρνησης είναι η εφαρμογή του να ξεκινήσει
τον Μάιο, μετά τη λήξη της ισχύος της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα στελέχη των τεχνικών κλιμακίων τόνισαν ότι το νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών
που ετοιμάζει η κυβέρνηση πρέπει να είναι απλό, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια και να δίνει πραγματική
δεύτερη ευκαιρία στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και στις υπερδανεισμένες χωρίς προοπτική επιχειρήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι το νέο πτωχευτικό προβλέπει την εφαρμογή μιας ενιαίας ρύθμισης των οφειλών προς την
εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες. Επί της ουσίας, θα έρθει να συγχωνεύσει όλες τις
ρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη διαφορά ότι θα είναι πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό.
Τουλάχιστον αυτή είναι η φιλοδοξία του οικονομικού επιτελείου. Επίσης, θα υιοθετήσει τη σχετική Κοινοτική
Οδηγία της «δεύτερης ευκαιρίας», ωστόσο προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς και
οικονομίας.
Πλειστηριασμοί
Τα τραπεζικά στελέχη που μετείχαν στη χθεσινή συνάντηση παρουσίασαν στα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών
την πορεία των πλειστηριασμών και εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι η αποχή των συμβολαιογράφων είναι
πρόσκαιρη, καθώς δεν αντιδρούν για τους πλειστηριασμούς αλλά για ζητήματα που σχετίζονται με τη
μεταβίβαση ακινήτων και για τα οποία βρίσκονται σε διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση.
Τα τεχνικά κλιμάκια εξέφρασαν την πάγια θέση των δανειστών, κυρίως της εποπτικής αρχής της
Φρανκφούρτης, ότι ο όγκος των πλειστηριασμών πρέπει να αυξηθεί. Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι οι
τράπεζες έχουν πάρει τη στρατηγική απόφαση μετά τη λήξη του νόμου προστασίας της 1ης κατοικίας να
προχωρήσουν σε αύξηση των πλειστηριασμών, «χωρίς κανένα όριο στην αξία των ακινήτων».

(πηγή: euro2day.gr)
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Πώς μπορεί να «φρενάρει» o S&P 500
Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει το ξέφρενο ράλι παρά το γεγονός ότι τα νέα από το μέτωπο
της οικονομίας και των επιχειρήσεων δεν είναι τόσο θετικά.
Ο S&P 500 έχει καταγράψει άνοδο 60% την τελευταία πενταετία αλλά μόνο το τελευταίο έτος η ανάπτυξη των
εταιρικών κερδών είναι μηδενική, ενώ συνεχίζει να μαίνεται η εμπορική διαμάχη ανάμεσα στην Ουάσιγκτον
και το Πεκίνο.
Την ίδια στιγμή ο κλάδος της μεταποίησης έχει συρρικνωθεί τους τέσσερις τελευταίους μήνες, ενώ πριν λίγες
εβδομάδες υπήρξε σοβαρή κλιμάκωση της κόντρας των ΗΠΑ με το Ιράν.
Εν τω μεταξύ, οι αποτιμήσεις των μετοχών με βάση τον λόγο P/E έχει πλησιάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι επίκειται κάποιο «κραχ» στις αγορές. Δημιουργούν ωστόσο ερωτήματα
για το κατά πόσον είναι βιώσιμο το ράλι.
Στο βίντεο που ακολουθεί ο συντάκτης των Financial Times Ρόμπερτ Άμστρονγκ παρουσιάζει αναλυτικά τα
οικονομικά δεδομένα πίσω από το ράλι και παραθέτει τα επιχειρήματα των «ταύρων» και των «αρκούδων».
Πηγή: euro2day.gr, FT
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Είναι φούσκα το παλλάδιο;
Με το 2019 για να είναι μια εκπληκτική χρονιά για τα παγκόσμια Assets. Τα στοιχήματα για το πώς θα πάνε τα
assets το 2020 έχουνε ξεκινήσει. Και πολύ ενδιαφέροντα ήτανε τα όσα έγραψε το Bloomberg την Παρασκευή,
αναφορικά με τις αποδόσεις του παλλάδιου κα τις ανησυχίες ότι πλέον υπάρχει φούσκα. Όπως έγραψε το
Bloomberg. Τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το 2008 κατέγραψε το παλλάδιο, καθώς ενισχύθηκε κατά
9,7% στα $2.539,14/ουγγιά, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό.
Συνέχεια…
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Το ασημί μέταλλο διένυσε την καλύτερη εβδομάδα από το 2001 και δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, αν και
οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι τιμές ίσως υποχωρήσουν σύντομα .
Όπως γράφει το Bloomberg. Το ράλι στις τιμές πυροδοτήθηκε από τη χαμηλή προσφορά και την ισχυρή
ζήτηση, καθώς το μέταλλο χρησιμοποιείται για να κατασκευαστούν καταλύτες και η άνοδος ξεπέρασε κάθε
προσδοκία των αναλυτών, αναφέρει η Ρενέ Χοκράιτερ, της Noah Capital Markets Ltd που περιμένει πως η
τιμή σποτ ενδέχεται να μειωθεί στα $2.250 ανά ουγγιά στη διάρκεια του έτους.
Όπως λέει, οι τιμές δεν πάνε διαρκώς προς τα πάνω και θα υπάρξει διόρθωση.
Το παλλάδιο είναι δύο φορές ακριβότερο από την πλατίνα.
«Μια μέτρια ανάκαμψη στον τομέα των αυτοκινήτων σε συνδυασμό με τους αυστηρότερους κανονισμούς για
τις εκπομπές ρύπων θα πρέπει να », λειτουργήσουν υποστηρικτικά», αναφέρουν οι στρατηγικοί αναλυτές της
ANZ Ντάνιελ Χάινς και Σόνι Κουμάρι. « Παρόλα αυτά, η επιβράδυνση των τιμών είναι δυνατή για το παλλάδιο
μετά τον εντυπωσιακό ράλι»
Η Νότια Αφρική, σημαντικός παραγωγός παλλαδίου, ανακοίνωσε μια απότομη πτώση της παραγωγής
μετάλλων της ομάδας της πλατίνας τον Νοέμβριο. Στο ευνοϊκό κλίμα προστέθηκαν η εμπορική ανακωχή
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και το ρεκόρ πωλήσεων αυτοκινήτων στην Ευρώπη τον προηγούμενο μήνα, παρόλο
που είναι απίθανο να επαναληφθεί.
«Η δυναμική είναι τόσο ισχυρή. Κανείς δεν μπορεί να με πείσει ότι πρόκειται απλά για τα θεμελιώδη στοιχεία»,
δήλωσε ο αναλυτής της Commerzbank, Κάρστεν Φριτς. «Αυτό εξελίσσεται ήδη σε μια φούσκα».
Τα τεχνικά στοιχεία του παλλαδίου είναι «τεντωμένα» και ορισμένοι αναλυτές αναμένουν μια απότομη και
σύντομη υποχώρηση. Ο δείκτης σχετικής αντοχής 14 ημερών του μετάλλου είναι πλέον πάνω από το 90.
Ορισμένοι παράγοντες
της αγοράς αύξησαν εν τω μεταξύ τις προβλέψεις τιμών τους για το 2020,

συμπεριλαμβανομένης της HSBC Securities (ΗΠΑ) Inc. και της UBS Group AG, επιβεβαιώνοντας τη
διόγκωσή τους για το μέταλλο εν μέσω συνεχιζόμενου ελλείμματος εφοδιασμού.
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Deutsche Bank sees a ‘distressed debt cycle’ beginning in China
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