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Moody’s: Αναβαθμίζει το outlook των ελληνικών τραπεζών
Όπως ανακοινώθηκε, ανοδικά αναθεωρεί το outlook των ελληνικών τραπεζών, σε σταθερό από αρνητικό, η Moody’s Investors
Service.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης, το "σταθερό" outlook αντανακλά τις προσδοκίες του ότι η βελτίωση
της κερδοφορίας και της χρηματοδότησης, εξισορροπεί τα υψηλά επισφαλή δάνεια και τις περιορισμένες ευκαιρίες για χορήγηση
δανείων. Σημειώνεται ότι το outlook αποτυπώνει τις προσδοκίες της Moody’s για το πώς θα εξελιχθεί η τραπεζική πιστοληπτική
αξιολόγηση στην Ελλάδα, τους επόμενους 12-18 μήνες.
"Αναμένουμε ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα θα επιστρέψουν σε οριακή κερδοφορία το 2016-2017 εξαιτίας των σημαντικά χαμηλότερων
προβλέψεων για επισφαλή δάνεια, του μειωμένου κόστους χρηματοδότησης και των συγκρατημένων λειτουργικών δαπανών", τόνισε ο
Νόντας Νικολαϊδης, αντιπρόεδρος-senior credit officer της Moody’s.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν την πρόσβαση στην διατραπεζική αγορά repo, μειώνοντας τον ELA και
βελτιώνοντας τα προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης. Ωστόσο, η Moody’s σημειώνει πως είναι πιθανό να παραμείνουν εξαρτημένες
από την χρηματοδότηση της κεντρικής τράπεζας.
Οι τράπεζες στην Ελλάδα θα συνεχίσουν επίσης να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην αντιμετώπιση του τεράστιου
αποθεματικού των προβληματικών τους δανείων. Η Moody’s αναμένει ότι ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕs) θα
παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, άνω του 40% του συνολικού δανεισμού μέχρι το τέλος του 2017 από περίπου 45% τον Ιούνιο του 2016.
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ΥΠΟΙΚ: Εφικτό το κλείσιμο της αξιολόγησης ώς το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου
Με τα "αγκάθια" των εργασιακών, των δημοσιονομικών και της ενέργειας (κυρίως της πώλησης ποσοστού της ΔΕΗ) αποχωρούν από
την χώρα μας οι θεσμοί μετά και την πολύωρη συνάντηση μέχρι τις πρωινές ώρες με το οικονομικό επιτελείο, παρότι το
πρωθυπουργός, όπως έδειξε και ο πρόσφατος ανασχηματισμός, επιθυμεί συμφωνία το συντομότερο δυνατόν για να «ανοίξει» το θέμα
του χρέους. Το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί εφικτό το στόχο του κλεισίματος της δεύτερης αξιολόγησης έως το Eurogroup της
5ης Δεκεμβρίου αναφέροντας χαρακτηριστικά «ότι το χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο της αξιολόγησης και την επίτευξη πολιτικής
συμφωνίας στη συνεδρίαση του Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου δεν αλλάζει». Το υπουργείο επιχειρεί να υποβαθμίσει την εικόνα
αδιεξόδου των πρωινών ωρών, σχολιάζοντας πως «κατά τη διάρκεια των συζητήσεων υπήρξε σύγκλιση και σημαντική πρόοδος σε
αρκετά θέματα». Τις επόμενες ημέρες, διαβεβαιώνει η πλατεία Συντάγματος, τα τεχνικά κλιμάκια θα κλείσουν το δημοσιονομικό του
2018, στο οποίο σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος, καθώς και την ενέργεια (σ.σ ΔΕΗ). «Έκλεισε το θέμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού,
για το οποίο δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές -απομένουν μόνο τεχνικές λεπτομέρειες» προσθέτουν στο ΥΠΟΙΚ. Όσον αφορά στο
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα η θέση της κυβέρνησης παραμένει. «Το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2019 και 2020 πρέπει να συζητηθεί
στο Eurogroup γιατί είναι η άλλη όψη του ίδιους νομίσματος: του χρέους. Πρέπει, λοιπόν, να συζητηθούν πλεονάσματα και χρέος»
επιμένει η Αθήνα.
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Μερίδιο 11,2% έχουν πάρει από τη ΔΕΗ οι ιδιώτες πάροχοι
Μειώθηκε περαιτέρω μέσα στον Οκτώβριο το μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά ενέργειας. Η κρατική εταιρεία
κατείχε μερίδιο 88,8% στους καταναλωτές ενέργειας, από 89% που ήταν ένα μήνα πριν, και 94,7% που ήταν
τον Ιανουάριο του 2016. Η εταιρεία, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), εκτιμάται ότι παρείχε στους Ελληνες καταναλωτές (επιχειρήσεις, νοικοκυριά
κ.λπ.) ενέργεια 3.337 γιγαβατώρων (GWh). Από τους εναλλακτικούς, τρεις είναι οι κυρίαρχοι, αλλά κατέχουν
μερίδιο χαμηλότερο του 3% ο καθένας. Στη δεύτερη θέση πίσω από τη ΔΕΗ είναι η Protergia με 112 GWh και
μερίδιο 2,99%, η οποία βρίσκεται για δεύτερο μήνα στη συγκεκριμένη θέση. Ακολουθεί η Ηρων με 111 GWh
(μερίδιο 2,96%) και τέλος η Elpedison με 90 GWh (μερίδιο 2,42%). Το υπόλοιπο περίπου 3% μοιράζονται
έντεκα επιχειρήσεις. Η συνολική ζήτηση ενέργειας τον περασμένο Οκτώβριο ανήλθε σε 3.861 GWh και ήταν
αυξημένη κατά 1,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Στο 10μηνο η συνολική ζήτηση ανήλθε σε
42.215 εκατ. GWh και είναι μειωμένη κατά 1,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, η ζήτηση ενέργειας στη χώρα μας, καθώς εξελίσσεται η χρονιά, σταδιακά
επανέρχεται στα περυσινά επίπεδα. Σημειώνεται ότι στους πρώτους μήνες του έτους, η ζήτηση ήταν αισθητά
χαμηλότερη, π.χ. κατά 6,3% στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργειας, ο
περασμένος Οκτώβριος ήταν ένας καλός μήνας για τους παραγωγούς ενέργειας μέσω φυσικού αερίου, δηλαδή
τους εναλλακτικούς παραγωγούς ενέργειας. Τον μήνα αυτό παρήχθησαν 3.544 GWh, σημειώνοντας αύξηση
9,4% GWh από τον Οκτώβριο του 2015. Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο ήταν ο βασικός
παράγοντας που ώθησε την αύξηση στην παραγωγή. Αξιοσημείωτο είναι ότι μέσα στο 10μηνο του 2016, σχεδόν
διπλασιάστηκε η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από μονάδες φυσικού αερίου, προσθέτοντας 4.460 GWh στο
σύστημα. Αντίθετα, περίπου ισόποσα (4.215 GWh) μειώθηκε η συνεισφορά των λιγνιτικών μονάδων. H ΔΕΗ
παρήγαγε τον Οκτώβριο του 2016 το 75,2% και στο 10μηνο του ίδιου έτους το 79,5% της συνολικής
παραγόμενης ενέργειας.
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Αύξηση 2,3% των τουριστικών εσόδων το Σεπτέμβριο και πτώση στο εννεάμηνο
Ανοδικά κινήθηκαν τα τουριστικά έσοδα της χώρας το Σεπτέμβριο με βάση τα στοιχεία της Τραπέζας Ελλάδας.
Συγκεκριμένα αυτά κινήθηκαν με άνοδο 2,3% σε σχέση με πέρυσι. Τονίζεται ωστόσο ότι οι αφίξεις τουριστών
την εξεταζόμενη περίοδο κατέγραψε άνοδο 13,7%. Την ίδια στιγμή τα έσοδα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο
εννεάμηνο έπεσαν 5,5% σε σχέση με πέρυσι, με τις συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών να καταγράφουν
άνοδο κατά 3,5%
Για το 2017 η υπουργός Τουρισμού Ελενα Κουντουρά έχει τονίσει ότι οι αφίξεις τουριστών θα ξεπεράσουν τα
27 εκατομμύρια. Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά και η προσέλκυση τουριστών από
περισσότερες χώρες ενισχύει αυτή την εκτίμηση. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανδρέας Ανδρεάδης σε πρόσφατη ανάρτηση του στο Twitter είχε τονίσει ότι για το
2016 επιβεβαιώνονται οι αρχικές εκτιμήσεις του Συνδέσμου για 1,5 εκατομμύριο περισσότερους τουρίστες σε
σχέση με πέρυσι.
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«Άγνωστος Χ» για τους γερμανικούς ομίλους ο Τραμπ
Ο νεοεκλεγείς αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδόθηκε σε λαϊκιστική ρητορική στον προεκλογικό του αγώνα.
Τρεις γερμανικοί κολοσσοί αγωνιούν για τις πραγματικές του προθέσεις του στο οικονομικό πεδίο. Ο επόμενος αμερικανός
πρόεδρος έχει προκαλέσει αβεβαιότητα σε πολλά πεδία. Με τη λαϊκιστική ρητορική του κατά τη διάρκεια του
προεκλογικού του αγώνα δημιούργησε κλίμα πόλωσης, ωστόσο τα πραγματικά του πολιτικά σχέδια παραμένουν ακόμη
και σήμερα ασαφή. Ο προσεχώς νέος ένοικος του Λευκού Οίκου προκαλεί πολλά ερωτήματα, μεταξύ άλλων και εκ μέρους
του γερμανικού επιχειρηματικού κόσμου. Εξαιρετικά απρόβλεπτο μοιάζει το σκηνικό για τρεις γερμανικούς
επιχειρηματικούς κολοσσούς που έχουν πολλά ανοιχτά «μέτωπα» στις ΗΠΑ.
Η Deutsche Bank βρίσκεται εν μέσω διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμβιβασμού με την αμερικανική δικαιοσύνη
και με στόχο τη διευθέτηση της νομικής διένεξης που αφορά αγοραπωλησίες τοξικών ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ στο
διάστημα πριν από το ξέσπασμα της χρηματοοικονομικής κρίσης. Η ελπίδα της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας να
κλείσει αυτό το δυσάρεστο για την ίδια κεφάλαιο πριν από τις αμερικανικές εκλογές δεν ευοδώθηκε. Αντιθέτως η εκλογή
Τραμπ φαίνεται να περιπλέκει την κατάσταση. Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, η Deutsche Bank έχει
δανείσει από το 1998 σε εταιρείες συμφερόντων του νέου αμερικανού προέδρου τουλάχιστον 2,5 δις δολάρια. Οι
επιχειρηματικές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ είχαν άλλωστε βρεθεί στο στόχαστρο αμερικανικών μέσων ενημέρωσης
προεκλογικά. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να δοθεί η εντύπωση ότι αφήνει στο απυρόβλητο
έναν από τους σημαντικότερους δανειστές του.
Ανήσυχη η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
Σε ό,τι αφορά τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, ο εκλογική νίκη του Τραμπ συνιστά
παράγοντα αβεβαιότητας από πολλές απόψεις. Τα ηγετικά στελέχη της VW ελπίζουν το αποτέλεσμα των αμερικανικών
προεδρικών εκλογών να μην επηρεάσει αρνητικά τις διαπραγματεύσεις με τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές για το
σκάνδαλο με τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα της εταιρείας. Αυτό είπε προ ημερών και ο επικεφαλής της εταιρείας
Ματίας Μύλερ, εκφράζοντας την ελπίδα η υπόθεση να κλείσει πριν να αναλάβει τα καθήκοντά του ο νέος πρόεδρος.
Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με πλήθος μηνύσεων από υπηρεσίες, πελάτες και εμπόρους
αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, έχοντας ήδη διαπραγματευθεί τον πιο ακριβό συμβιβασμό στην ιστορία του κλάδου: Τα πρόστιμα
και οι αποζημιώσεις που θα κληθεί να καταβάλει μπορεί να της κοστίσουν έως και 16,5 δις δολάρια. Ωστόσο, ακόμη δεν
έχει επιτευχθεί συμβιβασμός σε όλες τις νομικές υποθέσεις, στις οποίες ήρθαν να προστεθούν και πληροφορίες για νέες
παρατυπίες από την Audi, που έγιναν αφορμή για νέες μηνύσεις. Και πάνω από όλα αυτά κρέμεται απειλητικά η
δαμόκλειος σπάθη πιθανών ποινικών ερευνών της αμερικανικής δικαιοσύνης, τις οποίες θέλει να αποφύγει ο γερμανικός
όμιλος επίσης διά της συμβιβαστικής οδού.
Επιπλέον η Volkswagen, όπως και το σύνολο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανησυχούν για την πολιτική που
πρόκειται να ακολουθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο εμπορικό πεδίο. Οι μέχρι τώρα δηλώσεις του αφήνουν να εννοηθεί ότι
θα κινηθεί με λογικές προστατευτισμού, με μερίδα αναλυτών να εκφράζει φόβους για πιθανό απομονωτισμό των ΗΠΑ, ο
οποίος θα έπληττε τις ευρωπαϊκές εξαγωγές.
Ένας ακόμη γερμανικός όμιλος που κοιτά με αγωνία προς τις ΗΠΑ είναι η Bayer. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο
γερμανικός φαρμακευτικός και χημικός κολοσσός ανακοίνωσε την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας παραγωγής
τροποποιημένων σπόρων Monsanto για ποσό-ρεκόρ ύψους 66 δις δολαρίων. Η επιτροπή Ανταγωνισμού των ΗΠΑ πρέπει
να δώσει τη συγκατάθεσή της στη συμφωνία. Ακόμη και πριν την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ειδικοί αναλυτές του
κλάδου προέβλεπαν ότι η αρμόδια αμερικανική αρχή θα εξέταζε την υπόθεση με μεγάλη αυστηρότητα. Παρότι ο νέος
αμερικανός πρόεδρος δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής σαφή θέση για το ζήτημα, με προεκλογικά συνθήματα του τύπου
«America first» («Πρώτα η Αμερική») δεν μπορεί να αισιοδοξεί κανείς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει με καλό μάτι την
πώληση ενός εγχώριου κολοσσού σε έναν ανταγωνιστή από το εξωτερικό.
Deutsche Welle
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Τα βραχυπρόθεσμα σχέδια της Fed δεν επηρεάζονται από την εκλογή του Τραμπ
Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζάνετ Γέλεν, δήλωσε με ευκρίνεια λίγες ώρες μετά την
εκλογή Ντόναλντ Τραμπ πως είναι πολύ νωρίς για να προβλεφθεί ο οικονομικός αντίκτυπος από αυτήν. Βέβαια, οι αγορές
εξέφρασαν την αισιοδοξία τους και υπήρξε αγοραστικό ενδιαφέρον για τις μετοχές, επειδή αναλυτές και επενδυτές
θεώρησαν πως ο νέος Αμερικανός πρόεδρος σε συντονισμό με τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο θα μειώσει τους
φόρους και θα αυξήσει τις δαπάνες για την άμυνα και τα έργα υποδομής – οι πρωτοβουλίες αυτές ενδεχομένως να
ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη Η Τζάνετ Γέλεν, βέβαια, ανέκαθεν απηύθυνε έκκληση στο Κογκρέσο να ενώσει τις
δυνάμεις του με τη Fed για ενίσχυση της οικονομίας, υποδηλώνοντας ότι οι πανηγυρισμοί είναι πρόωροι. «Δεν γνωρίζουμε
τι μέλλει γενέσθαι, υπάρχει αβεβαιότητα και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε τις αποφάσεις του
 να ενημερώνουμε τις οικονομικές προοπτικές, ενόσω και ο ορίζοντας γίνεται πιο καθαρός», επισήμανε η
Κογκρέσου, ώστε
πρόεδρος της Fed. Επίσης, υπογράμμισε ότι η εκλογή Τραμπ δεν μετέβαλε τα βραχυπρόθεσμα σχέδιά της, ούτε και τα
προσωπικά της για την εξάντληση της θητείας της. Αναφερόμενη, ειδικότερα, στην αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων,
τόνισε ότι «αυτή μπορεί να συμβεί σχετικά σύντομα». Αλλωστε, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα έχει προετοιμάσει τις αγορές
ότι είναι πιθανή μια κίνηση τον Δεκέμβριο. «Τα λεγόμενα της Τζάνετ Γέλεν έχουν ένα λελογισμένα θετικό τόνο για την
οικονομία, αν και ακόμη όχι ισχυρό, και εντείνουν πολύ τις πιθανότητες αύξησης στην επόμενη συνεδρίαση», παρατήρησε
ο Τζιμ Ο’ Σάλιβαν, ανώτατος οικονομολόγος για την αμερικανική οικονομία της High Frequency Economics. Η Fed είχε
υπονοήσει αρκετές φορές στη διάρκεια του έτους ότι σκοπεύει να αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού μόνο και μόνο για να
κάνει πίσω στη συνέχεια, ανησυχώντας ότι η οικονομία εξακολουθεί να είναι εύθραυστη. Ομως τους προηγούμενους μήνες
η Fed άρχισε να αλλάζει άποψη, καθώς προέκυπταν στοιχεία ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται στην καλύτερη
κατάσταση των τελευταίων ετών. «Η ανάπτυξη φαίνεται πως έχει ενισχυθεί σε σύγκριση με τον υποτονικό ρυθμό στην
αρχή του έτους», είπε η κ. Γέλεν προσθέτοντας ότι και η απασχόληση κυμαίνεται σε καλό επίπεδο. Η ανεργία είχε
διαμορφωθεί στο 4,9% τον Οκτώβριο και ο πληθωρισμός είχε αυξηθεί ελαφρώς. Οι Ρεπουμπλικανοί θα μπορούσαν να
ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη. Ο Νταν Κόατς, πρόεδρος της κοινής οικονομικής επιτροπής ΒουλήςΓερουσίας, δήλωσε ότι όλο και περισσότεροι συμφωνούν πως υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση της οικονομίας μέσω
δημοσιονομικών μέτρων και ότι μια εξασθενημένη οικονομία δεν βασίζεται μόνο στη νομισματική πολιτική. Πρόσθεσε,
ωστόσο, ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να έχει τον νου του στο επίπεδο του χρέους. Με τους ρόλους πλέον αντεστραμμένους,
οι Δημοκρατικοί, που είναι μέλη της επιτροπής, επέκριναν τους Ρεπουμπλικανούς για την πρόθεση να ενισχύσουν τις
δαπάνες.
«Θέλω να δω με ποιον τρόπο συμβαδίζει το σχέδιο του προέδρου Τραμπ για επενδύσεις στις υποδομές με την προηγούμενη
αντίθεση των Ρεπουμπλικανών στα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας», σχολίασε η Κάρολαϊν Μαλόνι, το πλέον
υψηλόβαθμο στέλεχος των Δημοκρατικών στην επιτροπή. Βουλευτές των Δημοκρατικών, επίσης, σχολιάζουν την πρόθεση
των Ρεπουμπλικανών να άρουν τον νόμο Ντοντ-Φρανκ με τις μεταρρυθμίσεις που ψηφίστηκαν μετά την κρίση του 2008
προκειμένου να ενισχυθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. «Σίγουρα δεν θα ήθελα να δω όλες τις βελτιώσεις που
έχουμε εφαρμόσει να γυρίζουν πίσω», είπε η κ. Γέλεν. Σχετικά με τις επιλογές που έχει η Fed τον Δεκέμβριο, τόνισε ότι
υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην αγορά εργασίας. Σημείωσε ότι η υψηλότερη ανάπτυξη φέρνει ορισμένους Αμερικανούς
πίσω στην αγορά εργασίας. Προειδοποίησε, δε, πως η Fed δεν θα ήθελε να περιμένει «υπερβολικά πολύ». Ορισμένοι
αξιωματούχοι
\ της Fed έχουν αρχίσει να ανησυχούν πως, αν η κεντρική τράπεζα δεν κινηθεί τώρα, τότε θα αναγκαστεί να
αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού πιο γρήγορα τα επόμενα χρόνια. Η κ. Γέλεν αναγνώρισε ακόμη πως τα χαμηλά επιτόκια
δανεισμού ενθαρρύνουν την κερδοσκοπία. «Η διατήρηση των αμερικανικών επιτοκίων δανεισμού στο τρέχον επίπεδο για
υπερβολικά πολύ χρόνο θα μπορούσε να ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικού ρίσκου και τελικά να υπονομεύσει τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα», επισήμανε, τέλος, η πρόεδρος της Fed.
BINYAMIN APPELBAUM / THE NEW YORK TIMES
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας
The S&P 500 Total Return Index traded at all-time highs today. It's
up over 279% since the Financial Crisis
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