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Morgan Stanley: Οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕτΕ και το βασικό σενάριο
Φιλόδοξους χαρακτηρίζει η Morgan Stanley τους στοχους της Εθνικής Τράπεζας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων (ΝPEs) στο 5% το 2022, επισημαίνοντας πως είναι ακόμη πιο αισιόδοξοι και από το πλέον αισιόδοξο δικό της σενάριο.
Πάντως η Morgan Stanley του «καλωσορίζει», σημειώνοντας πάντως χαρακτηριστικά ότι οι επενδυτές θα θελήσουν να περιμένουν
πρώτα κάποια αποτελέσματα. Όπως σχολιάζουνε οι αναλυτές της Morgan Stanley, σε κάθε περίπτωση η αμερικανική επενδυτική
τράπεζα διατηρεί τη σύσταση «υπεραπόδοσης» για την μετοχή της τράπεζας, με πιθανότατα ανόδου έως και 50% στην τιμήστόχο. Όπως επισημαίνει σε σημείωμά της η Morgan Stanley οι στόχοι της ΕτΕ βασίζονται στην υπόθεση για αισθητή βελτίωσης
της παραγωγής εσόδων και της μείωσης των ΝPEs. Στο αισιόδοξο σενάριο (bull case scenario) βλέπει επίτευξη των στόχων για τη
δραστική μείωση των κόκκινων δανείων και άνοδο 61% στην αποτίμηση.
Το βασικό σενάριο είναι και αυτό θετικό, αν και πιο συντηρητικό και επομένως υποστηρίζει την θετική σύσταση, που πρόσφατα
δόθηκε για τη μετοχή της ΕτΕ.
---------------Σημειώνεται πως ο πρόγραμμα μετασχηματισμού θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναδείξουμε και πάλι την Εθνική Τράπεζα, ως
το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, με αρωγό την ισχυρή δέσμευση των ανθρώπων μας και στόχο την ενδυνάμωση
των μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες μας. Θα δημιουργήσουμε και πάλι την τράπεζα που προσφέρει αξία σε
πελάτες, μετόχους, εργαζόμενους και στην κοινωνία, την τράπεζα που επιλέγουν και αγαπούν όλοι οι Έλληνες, τόνισε ο διευθύνων
σύμβουλος της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς, μετά την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου μετασχηματισμού σε ορίζοντα
τετραετίας,σε επενδυτές στο Λονδίνο.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, εξέφρασε την ικανοποίηση του από τη σημερινή μέρα, όπου η προσέλευση των
εκπροσώπων των μεγαλύτερων οίκων επενδυτών παγκοσμίως και το ενδιαφέρον που έδειξαν για το στρατηγικό σχέδιο ξεπέρασε
τις προσδοκίες. "Έχουμε άλλωστε καταρτήσει και δρομολογήσει το πιο φιλόδοξο, ολοκληρωμένο, λεπτομερές πρόγραμμα
Μετασχηματισμού που έχει υιοθετήσει οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα μέχρι σήμερα. Ένα πρόγραμμα που κινητοποιεί το σύνολο
της Τράπεζας και δίνει λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε την πεποίθηση ότι το σχέδιο
αυτό θα ολοκληρωθεί με επιτυχία, με δεδομένο ότι όλοι οι συντελεστές ολοκλήρωσής του είναι ευνοϊκοί. Κατ' αρχάς, η βελτίωση
του μακροοικονομικού περιβάλλοντος ευνοεί την υλοποίηση του Σχεδίου μας. Από την άλλη, ο εν λόγω μετασχηματισμός της
Εθνικής Τράπεζας κεφαλαιοποιεί όλα εκείνα τα στοιχεία που μας ξεχωρίζουν. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε η τράπεζα με τη
μεγαλύτερη καταθετική βάση και την καλύτερη θέση από πλευράς ρευστότητας και ποιότητας ενεργητικού. Σε μια αγορά όπου η
αξιοπιστία της Τράπεζας μας υπήρξε ανέκαθεν ένα σημαντικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα, βασισμένοι στα δυνατά μας σημεία,
δημιουργούμε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό οργανισμό, που θα αποτελέσει την Εθνική Τράπεζα των σημερινών αλλά και των
επόμενων γενεών. Η βεβαιότητα για την επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου ενισχύεται από το γεγονός ότι υπάρχει μια νέα ομάδα
Διοίκησης, αποφασισμένη και συντονισμένη να το υλοποιήσει. Η νέα Διοικητική μας ομάδα συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία
με τη φρεσκάδα, το δυναμισμό και το ταλέντο , λειτουργεί ομαδικά και με ξεκάθαρους ρόλους και αρμοδιότητες", είπε ο
κ.Μυλωνάς.

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

I

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

Ημερήσια Νέα

/

Ευρωεκλογές 2019: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τους "εφιάλτες" της
Ευρωπαϊκή "επανεκκίνηση"; Μιαν άλλη φορά... Οι ευρωεκλογές της επόμενης εβδομάδας ελπιζόταν να αποτελέσουν το πεδίο στο οποίο η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα είχε την ευκαιρία να αναμετρηθεί με διαφορετικά σχέδια για το μέλλον της, μετά την ολοκλήρωση της περιπέτειας της βρετανικής εξόδου.
Όμως το σίριαλ του Brexit παραμένει ακόμη ανοιχτό – και η ασάφεια στην οποία έχει βυθιστεί η Βρετανία εξαπλώνεται εντεύθεν της Μάγχης,
απειλώντας τους κοινοτικούς μηχανισμούς με παράλυση.
Στα χέρια των Βρετανών
Αρκεί και μόνο να αναλογιστεί κανείς ότι, εφόσον πλέον η Βρετανία προσέρχεται εκούσα άκουσα στις κάλπες, η ίδια η σύνθεση και η πολιτική γεωμετρία
του αυριανού Ευρωκοινοβουλίου μένει στον αέρα. Τις έδρες τους θα κληθούν να καταλάβουν, όπως και πριν, 751 ευρωβουλευτές, συμπεριλαμβανομένων
για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα των 73 Βρετανών, χωρίς τη μείωση και ανακατανομή που προβλέπεται να ισχύσει μετά το Brexit. Και είναι αυτό
το προσωρινής σύνθεσης Ευρωκοινοβούλιο το οποίο θα κληθεί από νωρίς να επικυρώσει τις αποφάσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για την
ηγεσία των κοινοτικών οργάνων την επόμενη πενταετία.
Καθώς, δε, η ενίσχυση των κάθε είδους λαϊκιστικών μορφωμάτων στην Ευρώπη καθιστά τον συσχετισμό μάλλον οριακό και κάθε ψήφο πολύτιμη, έχει
ενδιαφέρον το γεγονός ότι η πολυπληθέστερη βρετανική αντιπροσωπία θα είναι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αυτή του κόμματος Brexit του Νάιτζελ
Φαράζ, ενώ η Κοινοβουλευτική Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα εμφανιστεί ενισχυμένη με την (υπό αίρεση) συμμετοχή των
Βρετανών Εργατικών.
Χωρίς "μεγάλο συνασπισμό"
Δεν είναι, όμως, μόνο τα αριθμητικά δεδομένα εξαιρετικά περίπλοκα, αλλά και τα πολιτικά. Ο διηνεκής "μεγάλος συνασπισμός" Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος και Σοσιαλιστών-Δημοκρατών, που συνδιοικούσε τα κοινοτικά πράγματα, είναι πλέον δυσχερέστερος και ταυτοχρόνως ανεπαρκής.
Το ντιμπέιτ που είχαν την Τετάρτη στις Βρυξέλλες οι έξι Spitzenkandidaten, δηλ. οι επικεφαλής των ψηφοδελτίων των ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων
και άρα διεκδικητές της προεδρίας της Κομισιόν, ήταν αποκαλυπτικό. Το φαβορί της αναμέτρησης, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, επέμεινε στην ανάγκη περαιτέρω βημάτων ενοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής πολιτικής, όπου, όπως είπε
με νόημα, "επί τέσσερις εβδομάδες δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια απόφαση για την καταδίκη του κομμουνιστικού καθεστώτος του Μαδούρο
στη Βενεζουέλα, επειδή κάποιοι από την Ελλάδα και την Ιταλία προσπαθούσαν να το μπλοκάρουν", ενώ απέκρουσε και τις περί λιτότητας κατηγορίες
των συνομιλητών του, υπενθυμίζοντας ότι ο επίτροπος Μοσκοβισί και ο πρόεδρος του Eurogroup ανήκουν στην ομάδα των Σοσιαλιστών.
Από την πλευρά του, ο Ολλανδός Σοσιαλιστής Φρανς Τίμερμανς, μέχρι τώρα πρώτος αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ρητά πρότεινε τη συγκρότηση μιας
συμμαχίας του χώρου του με τους Πράσινους και την Ευρωπαϊκή Αριστερά, στο έδαφος της προηγούμενης καλής συνεργασίας των τριών ομάδων στο
Ευρωκοινοβούλιο για θέματα όπως η κλιματική μεταβολή, ενώ επικέντρωσε τις επιθέσεις του κατά του ΕΛΚ και του Μάνφρεντ Βέμπερ. Προφανώς τον
καθοδηγεί το παράδειγμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, μόνων χωρών στις οποίες η Σοσιαλδημοκρατία κατάφερε να ανακάμψει. Παράλληλα,
κάνοντας λόγο για μια ευρεία συστράτευση "από τον Τσίπρα έως τον Μακρόν", πολλαπλασίασε τα ανοίγματα προς τους Φιλελευθέρους (ALDE), που
αναμένεται να αναδειχθούν σε μπαλαντέρ. Όμως η Δανή Spitzenkandidat των τελευταίων, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, μέχρι τώρα επίτροπος Ανταγωνισμού,
έμεινε μακριά από αντιπαραθέσεις και κράτησε κλειστά τα χαρτιά της.
Ο λόγος στο Συμβούλιο
Όλα αυτά ενδεχομένως να είναι και μάταια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ανάδειξη του επόμενου προέδρου της Κομισιόν, καθώς πολλοί ηγέτες, με
πρώτον τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, με κάθε ευκαιρία υπενθυμίζουν ότι η επιλογή εναπόκειται αποκλειστικά στο Συμβούλιο και ότι η
διαδικασία των Spitzenkandidaten, που δοκιμάστηκε πρώτη φορά το 2014 με επιμονή του Ευρωκοινοβουλίου, δεν είναι δεσμευτική.
Παραμονεύουν, άλλωστε, μακριά από τα φώτα της εκλογικής μάχης, ισχυρές υποψηφιότητες, με πρώτη αυτήν της Άνγκελα Μέρκελ, η οποία έχει
ουσιαστικά κλείσει τον κύκλο της στην εγχώρια σκηνή και, διόλου τυχαία, σε συνέντευξή της την εβδομάδα αυτή τόνισε την αποφασιστικότητά της να
εργαστεί περισσότερο για την Ευρώπη, στο σταυροδρόμι όπου αυτή βρίσκεται ενώπιον της πρόκλησης της εθνικιστικής αναδίπλωσης και απέναντι σε
διεθνείς ανταγωνιστές όπως η Κίνα, η Ρωσία ή οι ΗΠΑ. Οι διαβεβαιώσεις της ότι δεν ενδιαφέρεται για κοινοτικό αξίωμα είναι σχετικές.
Αν η διαδοχή του Ντόναλντ Τουσκ στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελεί το φυσικό επόμενο βήμα για τη Μέρκελ, τότε η προεδρία της
Κομισιόν θα μπορούσε να ανατεθεί στον Γάλλο Μισέλ Μπαρνιέ, τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Κομισιόν για το Brexit, ο οποίος το
τελευταίο διάστημα πολλαπλασιάζει τις δημόσιες παρεμβάσεις του.
Γαλλογερμανικές τριβές
Στην έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τις ευρωεκλογές θα μπουν στη ζυγαριά (με τα γνωστά κριτήρια της
εξισορρόπησης Βορρά-Νότου, Ανατολής-Δύσης, μικρών και μεγάλων κρατών-μελών, ανδρών και γυναικών, κεντροαριστερών και κεντροδεξιών) αυτές οι
επιλογές, αλλά, επιπλέον, και η εξεύρεση νέου Ύπατου Εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική και (ειδικά φέτος νέου προέδρου της ΕΚΤ).
Προϋποτίθεται, βέβαια, η σύμπτωση απόψεων μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας – κάτι που, όπως παραδέχθηκε και η Μέρκελ, έχει γίνει δυσκολότερο από
ποτέ. Ήδη η δημόσια διαφωνία των δύο μερών για το αν θα πρέπει να διευκολυνθεί η Βρετανία με μακρά παράταση της προθεσμίας εξόδου (όπως ήθελε
το Βερολίνο) ή όχι είναι χαρακτηριστική. Από ειρωνεία της Ιστορίας, το Λονδίνο έχει πετύχει τον πάγιο στόχο του να δημιουργήσει ρήγματα στη
γαλλοβρετανική σχέση, χωρίς το ίδιο να είναι σε θέση να επωφεληθεί...
Τρία κρίσιμα πολιτικά ερωτήματα
Σε πολιτικό επίπεδο, τα κύρια ερωτήματα ως προς τις ευρωεκλογές είναι τρία.
Πρώτον, σε ποιο βαθμό πρόκειται να ενισχυθούν οι αντιευρωπαϊκές και ξενοφοβικέςδυνάμεις (με την αναμενόμενη πρωτιά της Λέγκας στην Ιταλία, του
Εθνικού Συναγερμού της Λεπέν στη Γαλλία, του Φαράζ στη Βρετανία και, βέβαια, του ευρισκόμενου με το ένα πόδι εκτός ΕΛΚ κόμματος του Όρμπαν
στην Ουγγαρία) και κατά πόσον αυτές θα καταφέρουν να βρουν κοινό βηματισμό σε μια νέα πολιτική ομάδα.
Δεύτερον, σε ποιο βαθμό θα καταφέρει ο Εμανουέλ Μακρόν (το κόμμα του οποίου συστρατεύθηκε επισήμως με τους Φιλελευθέρους) να προβάλει ως
πανευρωπαϊκό αντίπαλο δέος στους λαϊκισμούς, παρά το κόστος που δείχνει να μετρά εντός συνόρων στον απόηχο του κινήματος των "κίτρινων
γιλέκων".
Τρίτον, κατά πόσον το αποτέλεσμα ειδικά της Ιταλίας θα παρακινήσει τον Ματέο Σαλβίνι, με τις γνωστές απόψεις περί δημοσιονομικής απειθαρχίας, να
επιδιώξει, σε αυτή την ευαίσθητη οικονομική συγκυρία, τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, ώστε να απαλλαγεί από τους κυβερνητικούς του εταίρους των
Πέντε Αστέρων και να τεθεί αυτός επικεφαλής ενός αμιγώς δεξιού συνασπισμού.
Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι, παρά την επαπειλούμενη επιστροφή στην ύφεση, το ζήτημα του ευρώ βρίσκεται σε όλες τις χώρες εκτός ατζέντας,
καθώς τα ζητήματα της μετανάστευσης και τα συναφή έχουν απορροφήσει το ενδιαφέρον.
Πηγή: capital.gr
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Μυτιληναίος: Έργο 20,6 εκατ. για τον ΑΔΜΗΕ
Την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στην Κόρινθο που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021- ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ. Ανάδοχοι είναι η ένωση εταιρειών
ΜYTILINEOS S.A.-SIEYUAN ELECTRIC CO. LTD με τίμημα 20,6 εκατ. ευρώ.
Ο Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, υπογράμμισε ότι το έργο είναι
εξαιρετικά σημαντικό, αφού σε συνδυασμό με τα έργα του λεγόμενου Δυτικού Διαδρόμου (Γραμμή Μεταφοράς
400 kV Μεγαλόπολη- Πάτρα- Αχελώος που περιλαμβάνει και το υποβρύχιο τμήμα Ρίο-Αντίρριο) όχι μόνο
συμβάλλει στην άρση του κορεσμού της Πελοποννήσου, επιτρέποντας την ανάπτυξη περισσότερων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και εισάγει την περιοχή στο Σύστημα της υπερυψηλής τάσης των 400
kV, αυξάνοντας την ευστάθειά του. «Καθώς έχουμε απέναντί μας έναν συνδυασμό δυο πολύ σημαντικών
εταιρειών, προσδοκούμε το έργο να προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να αναπτυχθούν
τα οφέλη που αναφέρθηκαν», κατέληξε.
Ο Παναγιώτης Γαρδελίνος, γενικός διευθυντής του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών - ΜΕΤΚΑ
της MYTILINEOS, σημείωσε από την πλευρά του ότι «η μακρόχρονη εμπειρία μας σε Ελλάδα και εξωτερικό
είναι το εχέγγυο για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το γεγονός
ότι αυτό το έργο σφραγίζει την πρώτη μας συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ».
Επιπλέον της κατασκευής του έργου, αναλαμβάνεται και σύμβαση συντήρησης του ψηφιακού συστήματος
ελέγχου και προστασίας του ΚΥΤ για δέκα έτη, μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου.
Η σύμβαση για το έργο υπογράφηκε στις 16 Μαΐου και η διάρκειά του θα είναι 26 μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Η κατασκευή του ΚΥΤ Κορίνθου και η νέα Γραμμή Μεταφοράς 400 kV που θα συνδέει το εν λόγω ΚΥΤ με το
ΚΥΤ Μεγαλόπολης, αποτελούν δυο από τα βασικά έργα του Ανατολικού Διαδρόμου της Επέκτασης του
Συστήματος με την Πελοπόννησο. Το τρίτο έργο είναι η κατασκευή νέας Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που θα
συνδέσει το ΚΥΤ Κορίνθου με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου στην Αττική, project που προγραμματίζεται να
ολοκληρωθεί
εντός
του
2024.
Σημειώνεται ότι τα έργα του Δυτικού Διαδρόμου βρίσκονται σε πολύ ώριμο στάδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης
το τέλος του έτους.
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Brexit: Κατέρρευσαν οι συνομιλίες Τόρις και Εργατικών
Επισήμως τέλος έβαλαν οι Εργατικοί στις διακομματικές συνομιλίες για το Brexit. Με επιστολή του προς την
Τερέζα Μέι, ο Τζέρεμι Κόρμπιν τονίζει ότι η έλλειψη προόδου και η κυβερνητική αστάθεια σηματοδοτούν ότι
οι συζητήσεις «έχουν πλέον φθάσει όσο μακρύτερα μπορούσαν».
Διαψεύδοντας τις πληροφορίες του BBC που ήθελε τους Τόρις και τους Εργατικούς να καταλήγουν σε
συμφωνία, η επιστολή είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας. «Οι συζητήσεις διεξήχθησαν με καλή πίστη και
από τις δύο πλευρές, ήταν λεπτομερείς και εποικοδομητικές. Έγινε σαφές ωστόσο ότι αν και υπάρχουν τομείς
όπου ο συμβιβασμός είναι δυνατός, δεν καταφέραμε να γεφυρώσουμε τα σημαντικά πολιτικά κενά μεταξύ μας»,
αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή του Κόρμπιν.
Οι Εργατικοί «θα εξετάσουν σοβαρά» κάθε νέα πρόταση, όπως το επόμενο σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης
το οποίο σκοπεύει να παρουσιάσει στους Βρετανούς βουλευτές και που θα τους προσφέρει νέες επιλογές επί των
οποίων θα μπορούν να ψηφίσουν.
Σε κάθε περίπτωση, ο ηγέτης των Εργατικών επαναλαμβάνει στην επιστολή την πάγια θέση του κόμματός του,
η οποία είναι ότι απορρίπτει τη συμφωνία αποχώρησης της χώρας από την Ένωση εφόσον δεν υπάρξουν
σημαντικές αλλαγές.
Η επικείμενη αποχώρηση της Μέι ήταν ένας από τους λόγους που σύμφωνα με τον Κόρμπιν οι Εργατικοί
διατηρούν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσον η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει με
οποιαδήποτε συμφωνία προέκυπτε από τον συμβιβασμό των δύο πλευρών.
Η Βρετανίδα πρωθυπουργός δεσμεύτηκε χθες να ορίσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή της από
την Ντάουνινγκ Στριτ, αμέσως μετά την επόμενη κοινοβουλευτική ψηφοφορία για τη συμφωνία αποχώρησης
της χώρας από την Ε.Ε. – ανεξαρτήτως τι θα προκύψει από αυτήν την τέταρτη ψηφοφορία στη Βουλή των
Κοινοτήτων.
Λαμβάνοντας την αποχώρηση της Μέι δεδομένη, έχει ανοίξει μάλιστα άτυπα και η κούρσα της διαδοχής στην
ηγεσία των Τόρις. Στο πλαίσιο ομιλίας του σε επιχειρηματικό συνέδριο στο Μάντσεστερ, χθες, ο πρώην
υπουργός Εξωτερικών και σκληροπυρηνικός Brexiteer Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του.
«Και βέβαια θα το κάνω», απάντησε ρητά και κατηγορηματικά σε σχετικό ερώτημα.
Η Βρετανία επρόκειτο να αποχωρήσει από την Ε.Ε. στις 29 Μαρτίου. Έπειτα όμως από τρεις αποτυχημένες
\ να περάσει από το κοινοβούλιο τη συμφωνία που επί σχεδόν δύο χρόνια διαπραγματεύτηκε με
προσπάθειες
τους Ευρωπαίους ηγέτες, η χώρα έχει λάβει παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου, με την προϋπόθεση μάλιστα να
συμμετάσχει στις ευρωεκλογές.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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H «μάχη» των δύο βασικών δεικτών ΓΔ (στις 725 – 730 μονάδες) και
Τραπεζικού Δείκτη (600 – 610 μονάδες) στα όρια κρίσιμων επιπέδων
συνεχίζεται ….. Κίνδυνος πτώσης μέχρι τις 700 και 690 μονάδες….
ΓΔ
Relative Strength Index (42.1223)
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