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Ντομπρόβσκις: Απολύτως εφικτή η τεχνική συμφωνία έως 4 Δεκεμβρίου
Απολύτως εφικτή είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο ως τις 4 Δεκεμβρίου και η ολοκλήρωση της
τρίτης αξιολόγησης ως τον Ιανουάριο του 2018, ανέφερε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής Βάλντις
Ντομπρόβσκις απαντώντας σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου κ. Δημήτρη Παπαδημούλη στη
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής πρόσθεσε ακόμη ότι η ελληνική
οικονομία πηγαίνει πολύ καλά, τα μέτρα υπεραποδίδουν, ενώ η διαμομή του κοινωνικού μερίσματος είναι εντός των
στόχων. Αναλυτικότερα ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ,
Δημήτρης Παπαδημούλης, μιλώντας σήμερα εκ μέρους της Ευρωομάδας της Αριστεράς στη συνεδρίαση της Επιτροπής
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) του Ευρωκοινοβουλίου, και στο πλαίσιο Δομημένου διαλόγου με τον
Αντιπρόεδρο της Κομισιόν και Αρμόδιο Επίτροπο για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, τη Χρηματοπιστωτική
Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγοράς, Βάλντις Ντομπρόβσκις, είπε τα εξής:
«πριν από λίγες ημέρες, η Κομισιόν έδωσε στη δημοσιότητα τις εκτιμήσεις της για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Εκεί, προβλέπεται οικονομική ανάπτυξη για τα έτη 2018 και 2019 της τάξης του 2,5% και περαιτέρω αποκλιμάκωση της
ανεργίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, η Ελλάδα υπεραποδίδει στην εκτέλεση του
προϋπολογισμού, καθώς αποδίδουν και τα μη παραμετρικά μέτρα που αφορούν τον περιορισμό της κρατικής σπατάλης και
τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, με αποτέλεσμα και να υπερβαίνει τους συμφωνημένους στόχους για το πρωτογενές
πλεόνασμα, αλλά και να δίνει η κυβέρνηση ένα σημαντικό κοινωνικό μέρισμα, ενισχύοντας τις κατηγορίες που
αντιμετωπίζουν ακραία κατάσταση φτώχειας. Και στην Ελλάδα, ξέρετε είναι έντονο αυτό το φαινόμενο... Επειδή σε λίγες
μέρες, κατεβαίνουν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κε Ντομπρόβσκις, με βάση την εκτίμηση
που έχετε και τις πληροφορίες σας: Θεωρείτε εφικτό το στόχο που ακούω ότι έχει τεθεί, του να έχουμε staff level agreement
στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου και ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, στο Εurogroup της 22ας Ιανουαρίου του
2018;
Η έγκαιρη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, απ’ ό,τι ξέρω, είναι και για την ελληνική κυβέρνηση και για την Κομισιόν,
ένας σημαντικός στόχος προκειμένου να έχουμε οριστική έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Θα
‘θελα την εκτίμησή σας για όλα αυτά». Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής απάντησε λέγοντας ακόμη ότι «σε ό,τι
αφορά τον δημοσιονομικό τομέα, επίσης διαπιστώνουμε ότι αποδίδει - και υπεραποδίδει η προσπάθεια της Ελλάδας στους
δημοσιονομικούς στόχους. Ο στόχος του 1,75% πλεονάσματος έχει επιτευχθεί και επειδή ακριβώς υπήρξε υπέρβαση του
στόχου, ένα σκέλος αυτών των χρημάτων θα διατεθούν ως κοινωνικό μέρισμα. Αυτή η προσέγγιση ευθυγραμμίζεται με το
μνημόνιο. Και η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στο να πετύχει και το δημοσιονομικό πλεόνασμα του χρόνου. Αναφερθήκατε στη
βελτίωση της είσπραξης φόρων. Και αυτός είναι ένας τομέας όπου συνεργαζόμαστε στενά με τις ελληνικές φορολογικές
αρχές, τις οποίες και ενισχύουμε με την όποια απαραίτητη τεχνική συνδρομή. Και συμφωνούμε και για την αξιολόγηση: η
γρήγορη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης θα είναι ένα θετικό μήνυμα ότι το πρόγραμμα προχωράει κανονικά. Αυτό θα
βοηθήσει την Ελλάδα να προετοιμαστεί για μια επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Δεν θέλω τώρα να δεσμευτώ σε
συγκεκριμένες ημερομηνίες - υπάρχει μια σειρά από προαπαιτούμενα που πρέπει να πληρούνται, πάντως στο τέλος αυτού
του έτους και στην αρχή του επόμενου είναι απολύτως εφικτό να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και αυτό το χρονοδιάγραμμα
έχουμε και εμείς κατά νου».
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Handelsblatt: H ελληνική κυβέρνηση ξεπερνά και τους δικούς της στόχους
«H Eλλάδα παρουσιάζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο ξεπερνά τους δημοσιονομικούς
στόχους της κυβέρνησης. Η Ελλάδα καταφέρνει να θέσει υπό έλεγχο τα οικονομικά της μετά από μακροχρόνια βοήθεια
των διεθνών δανειστών της» γράφει η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. «Το 2018 το πρωτογενές της
πλεόνασμα θα είναι υψηλότερο του αναμενόμενου και θα φτάσει το επόμενο έτος -σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού
το οποίο κατατίθεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή- το 3,7% του ΑΕΠ. Για το 2017 εκπρόσωπος της κυβέρνησης το
υπολογίζει μεταξύ 2,4 και 2,5%. Σε προηγούμενο σχέδιο είχε υπολογισθεί χαμηλότερο. Το οικονομικό περιθώριο το οποίο
ξανακέρδισε η ελληνική κυβέρνηση, της δίνει τη δυνατότητα να ανακουφίσει φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού τα
οποία υποφέρουν από τις περικοπές συντάξεων και τις αυξήσεις φόρων που προβλέπονταν από τα προγράμματα σωτηρίας»
γράφει, μεταξύ άλλων, η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.
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Τέσσερις προτάσεις του ΣΕΒ για το πτωχευτικό δίκαιο
Τέσσερα αιτήματα για το πτωχευτικό δίκαιο θέτει ο ΣΕΒ, σημειώνοντας πως λείπει από τη χώρα ένα πλαίσιο που να
προσφέρει γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες εξυγίανσης, που να διασώζουν επιχειρηματική αξία και θέσεις
εργασίας, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 12 χρόνια έχουν γίνει πάνω από 40 σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις και
κάποιες από αυτές έχουν συμβάλλει στη βελτίωση του πλαισίου.
Ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι τα «κόκκινα δάνεια» αγγίζουν τα 100 δισ. ευρώ και τα μεγάλα και μικρά λουκέτα συνεχίζουν να
απειλούν την αγορά, καθώς τα 2/3 των επιχειρήσεων της χώρας βρίσκονται σε ζώνη οριακής επιβίωσης και το 1/4 των
επιχειρήσεων σε σοβαρό κίνδυνο. Οι προτάσεις του Συνδέσμου είναι:
- Απομάκρυνση σημαντικών φορολογικών εμποδίων. Θα πρέπει όταν διαγράφεται μία απαίτηση από προμηθευτή, να του
επιστρέφεται ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί, οι ζημιές από τις διαγραφές να συμψηφίζονται με μελλοντικά
κέρδη για τουλάχιστον 10 χρόνια και ο οφειλέτης να μη φορολογείται για το διαγραφόμενο ποσό.
- Συμμετοχή του κράτους με διαγραφές κεφαλαίου σε όλες τις διαδικασίες πτώχευσης. Το κράτος έχει υποσχεθεί να
συμμετέχει με διαγραφές κεφαλαίου μόνο σε μία διαδικασία, του λεγόμενου «εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
οφειλών επιχειρήσεων». Θα έπρεπε να έχει την ίδια στάση και σε όλες τις συμφωνίες εξυγίανσης. Τονίζεται, ωστόσο, ότι
«χωρίς μία σαφή εγκύκλιο δεν θα υπάρχει κινητοποίηση των στελεχών του Δημοσίου».
- Εξορθολογισμός της αλληλέγγυας ευθύνης. Το κράτος θα πρέπει να θεωρεί διοικητές επιχειρήσεων αλληλέγγυα
υπόχρεους μόνο όταν αποδεικνύεται δόλος και να μην αναζητά αδιάκριτα ποινικές ευθύνες.
- Κατοχύρωση πραγματικής «δεύτερης ευκαιρίας» στην άδολη πτώχευση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η απαλλαγή από
χρέη να είναι πράγματι αυτόματη, να αφορά και χρέη προς το Δημόσιο, καθώς και διοικητές επιχειρήσεων και να μη θέτει
σοβαρούς περιορισμούς άσκησης οικονομικής δραστηριότητας στο μέλλον.
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Το ΔΝΤ διαψεύδει την ύπαρξη επιστολής Τόμσεν σε Γιούνκερ για το χρέος
Στη διάψευση πληροφοριών που μετέδωσε η ΕΡΤ και οι οποίες υποστήριζαν πως ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Τμήματος του ΔΝΤ, Πόoυλ Τόμσεν έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, με την οποία ζητά
την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους προχώρησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Συγκεκριμένα, η ΕΡΤ έκανε λόγο για εμπιστευτική επιστολή του Τόμσεν προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
στην οποία υποστήριζε πως το στέλεχος του ΔΝΤ θέτει επιτακτικά την ανάγκη ενεργοποίησης των διαδικασιών
αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, ζητώντας η συζήτηση να ανοίξει έως τις 10 Ιανουαρίου 2018. Σύμφωνα με το
ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης το οποίο προς στιγμήν διαψεύδεται, η εν λόγω επιστολή Τόμσεν ανέφερε πως «ο λόγος
που πρέπει να τελειώνουμε με το ελληνικό χρέος είναι για να καταστεί βιώσιμο και έτσι η Ελλάδα να μπορέσει να
επιστρέψει στις αγορές οριστικά, πριν το τέλος του προγράμματος».
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Πιθανότητες ανόδου του χρυσού σε επίπεδα υψηλότερα των 1.000 δολαρίων
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Citi σε ανάλυση της, το «νέο κανονικό» των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων τα
επόμενα χρόνια είναι πιθανό να δώσει ώθηση στις τιμές του χρυσού.
Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της Citi, η γεωπολιτική επιχειρηματολογία στις επενδύσεις χρυσού έχει αυξηθεί τους
τελευταίους μήνες και σήμερα φαίνεται πιο ισχυρή απ’ όσο οποιαδήποτε άλλη στιγμή τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.
Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του χρυσού προβλέπεται να «κινούνται βόρεια των 1.400 δολαρίων ανά ουγκιά για παρατεταμένες
περιόδους» μέχρι το 2020.
Σύμφωνα με τη Citi, οι εκλογές και οι πολιτικές ψηφοφορίες, οι στρατιωτικές επιθέσεις και οι μακροοικονομικές
κρίσεις είναι μεταξύ των βασικών γεωπολιτικών γεγονότων που μπορεί να επηρεάσουν τις επενδύσεις στον χρυσό.
Και ενώ οι αναλυτές σημειώνουν πως δεν υπάρχει κάποιο σταθερό μοτίβο για τις επιδόσεις του χρυσού σε τέτοιες
περιόδους παγκόσμιας αβεβαιότητας, ωστόσο οι τιμές θεωρείται πως έκαναν ράλι πιο συχνά σε τέτοιες περιόδους.
Οι επενδυτές τείνουν να στρέφονται σε «ασφαλή καταφύγια», όπως ο χρυσός, το ελβετικό φράγκο και το ιαπωνικό γεν σε
περιόδους γεωπολιτικών αναταράξεων, καθώς οι παραδοσιακοί τίτλοι όπως οι μετοχές και τα ομόλογα συχνά
εκλαμβάνονται ως πιο ευμετάβλητες επενδύσεις.
Η Citi προβλέπει πως οι τιμές του χρυσού βρίσκονται σε τροχιά να ξεπεράσουν τα επίπεδα των 1.270 δολαρίων ανά ουγκιά
μέχρι το τέλος του 2018 και να σκαρφαλώσουν γύρω στα 1.350 δολάρια και 1.370 δολάρια τα επόμενα δυο έτη.
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“Βλέποντας μέσα από τα δεδομένα του πληθωρισμού”
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Blackrock, η άνοδος του αμερικανικού πληθωρισμού τον Οκτώβριο ενισχύει το
σήμα από το GPS BlackRock Inflation GPS ότι οι υποκείμενες τιμές φθίνουν μέχρι τα επίπεδα του σημερινού
ετήσιου ρυθμού στο 1,8% και θα πρέπει να είναι πίσω στο 2% στις αρχές του 2018.
Αυτό δείχνει ότι η Federal Reserve (Fed) παραμένει εντός των στόχων της αναφορικά με την άνοδο των
επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Βλέπουμε το πεδίο για την απόκλιση της νομισματικής πολιτικής να
πυροδοτεί μια περαιτέρω μέτρια άνοδο του δολαρίου τους προσεχείς μήνες καθώς οι αποδόσεις στις ΗΠΑ
αυξάνονται σε σχέση με αυτές στην Ευρωζώνη.
Ξεκινήσαμε το BlackRock Inflation GPS το Σεπτέμβριο για να βοηθήσουμε τους επενδυτές μας να δουν την
αναταραχή που προκάλεσαν οι μηνιαίες εκδόσεις πληθωρισμού και να δώσουμε έναν οδηγό για τις
βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών τιμών καταναλωτή. Το Inflation GPS, το οποίο αναπτύχθηκε με την
ομάδα Scientific Active Equity της BlackRock, ενσωματώνει μεγάλα δεδομένα σχετικά με τις τάσεις των τιμών
και μια καθημερινή ενημέρωση των στατιστικών σχετικά με τον πληθωρισμό σε ένα ενισχυμένο πλαίσιο του
Phillips Curve.
Όπως αναλύεται στη μακροοικονομική μας προοπτική για τον Σεπτέμβριο, το Inflation GPS σηματοδοτεί ότι ο
βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) των Η.Π.Α. θα αντιστρέψει ορισμένα από τα επίπεδα επιβράδυνσης
του τρέχοντος έτους. Η σημερινή ανάλυση CPI για τον Οκτώβρη δείχνει μία μηνιαία αύξηση 0,2% στις
βασικές τιμές, ενισχύοντας την προηγούμενη άποψη.



Αυτή η έκδοση του CPI ήταν η τελευταία πριν από τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου της Fed, κατά την οποία
αναμένεται να αυξηθούν τα επιτόκια για πέμπτη φορά μεταξύ του 1,25% και του 1,5%. Βλέπουμε πως
υπάρχουν περιθώρια αύξησης των επιτοκίων από την Fed και το 2018.
\
Πηγή: Blackrock
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Τα Διαγράμματα της Ημέρα

ΓΔ: Θα πρέπει να επιστρέψει υψηλοτερα των 725 – 735 μονάδων για
να αρχίσουμε να μιλάμε για βελτίωση …..
Χωρίς να εντυπωσιάζει, με κέρδη έκλεισε χθες το Χ.Α., με τη διαγραμματική εικόνα να
παραμένει αρνητική και με το ζητούμενο για να αρχίσει να βελτιώνεται η
διαγραμματική εικόνα να είναι μια επιστροφή του ΓΔ υψηλότερα των 725 – 735
μονάδων. Σε διαφορετική περίπτωση και όσο ο δείκτης μένει χαμηλότερα των
προαναφερθέντων επιπέδων η εικόνα επιβαρύνεται και άλλο, με κίνδυνο ανά πάσα
στιγμή να χαθούν οι ισχυρές στηρίξεις στα επίπεδα των 690 – 700 μονάδων, μια
απώλεια η οποία όπως έχουμε γράψει θα βάλει την αγορά σε έναν νέο κύκλο πτώσης.
Relative Strength Index (33.7720)

50

880
870
860
850
840
830
820
810
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680
670
660
650
640
630
620
610
600
590
580

GD_GENIKOS DEIKTHS (712.830, 713.640, 704.990, 710.270, -2.19000)

30 6 13 20 28 6 13 20 27 3 10 18 24 2 8
February
March
April
May

15 22 29 6 12 19 26 3 10 17 24 31 7
June
July
August

14 21 28 4 11 18 25 2 9
September
October

16 23 30 6 13 20 27 4
November
December

V

