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«Σινιάλο» σκληρής πολιτικής για το χρέος από τον πιθανότερο διάδοχο Σόιμπλε
Σινιάλο ότι δεν προτίθεται να κάνει υποχωρήσεις όσον αφορά το ελληνικό χρέος έστειλε ο αρχηγός των
Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) στη Γερμανία, Κρίστιαν Λίντνερ, που θεωρείται ο επικρατέστερος υποψήφιος
για να διαδεχτεί τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο υπουργείο Οικονομικών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην
εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, ο κ. Λίντνερ τόνισε πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει «κόψιμο» χρέους εντός
ευρωζώνης, σημειώνοντας ότι σε τέτοια περίπτωση η χώρα μας θα πρέπει να εγκαταλείψει τη νομισματική
ένωση. Στο δημοσίευμα δεν διευκρινίζεται εάν ο κ. Λίντνερ μιλούσε για «κούρεμα» χρέους, ενδεχόμενο που ήδη
έχει αποκλειστεί από το Eurogroup, ή για βαθιά αναδιάρθρωση που ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι
ευρωπαίοι εταίροι έχουν μεταθέσει κάθε συζήτηση για ελάφρυνση του χρέους έως την ολοκλήρωση του
Μνημονίου, το 2018. Ο κ. Λίντνερ, υπέρμαχος πολιτικών που ευνοούν την επιχειρηματικότητα, δεν απέκλεισε το
ενδεχόμενο επιβολής υψηλότερων φόρων σε κολοσσούς όπως η Apple, σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρξει
στενότερη διακρατική συνεργασία στο εν λόγω μέτωπο με τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα
υπόλοιπα μέλη του G20. Η τοποθέτηση Λίντντερ για τη φορολόγηση μεγάλων επιχειρήσεων μπορεί να
λειτουργήσει ως κοινό σημείο του FDP με τους Πράσινους στις εν εξελίξει διερευνητικές επαφές για τον
σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία.

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

ΤτΕ: Στα €3,5 δισ. οι τουριστικές εισπράξεις τον Αύγουστο
Στα 3,51 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Αύγουστο έναντι 3,024 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο
μήνα του 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) συνολικά για το πρώτο οκτάμηνο τα
ταξιδιωτικά έσοδα ανέρχονται σε 10,5 δισ. ευρώ, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο υψηλότερα από το αντίστοιχο
διάστημα του 2016. Τον Αύγουστο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 1,8 δισ.
ευρώ, αυξημένο κατά 163 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με εκείνο του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους. ….
Συνέχεια…
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/ εξελίξεις ήταν η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών (κατά 588 εκατ. ευρώ) και
Οι κυριότερες
του
ελλείμματος
του
ισοζυγίου
αγαθών
(κατά
504
εκατ.
ευρώ).
Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται, σύμφωνα με την ΤτΕ, σχεδόν εξ ολοκλήρου στην
αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα
σημείωσαν άνοδο κατά 12,1% σε τρέχουσες τιμές και κατά 8,8% σε σταθερές τιμές. Η αύξηση του
πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, καθώς οι
αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,3% και 16,4% αντίστοιχα. Το
πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών παρουσίασε άνοδο αποκλειστικά λόγω της αύξησης των καθαρών
εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές. Το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών παρουσίασε βελτίωση σε σύγκριση με εκείνο του ίδιου διαστήματος του προηγούμενου έτους,
καθώς το έλλειμμα ύψους 211 εκατ. ευρώ μετατράπηκε σε πλεόνασμα ύψους 123 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή
οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων πρωτογενών και
δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Η
διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του ελλείμματος του
ισοζυγίου καυσίμων, καθώς το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασε μικρότερη αύξηση.
Επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,1% και 6,2% σε τρέχουσες και
σταθερές τιμές αντίστοιχα. Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών είναι αποτέλεσμα της
βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, όσον αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, οι αφίξεις μη
κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 9,9% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 9,1%. Επιπλέον, οι εισπράξεις
από υπηρεσίες μεταφορών αυξήθηκαν κατά 18,1%.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πλεονασματικό το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου
Πλεόνασμα εμφάνισε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου
έναντι ελλείμματος την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το Ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 123 εκατ. ευρώ έναντι
ελλείμματος ύψους 211 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου
υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία
υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.
Πιο αναλυτικά, η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του
ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων, καθώς το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασε
μικρότερη αύξηση. Επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,1% και 6,2% σε
τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα.
Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης όλων των επιμέρους
ισοζυγίων. Ειδικότερα, όσον αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν
κατά 9,9% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 9,1%. Επιπλέον, οι εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών
αυξήθηκαν κατά 18,1%.
Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας
για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε πλεόνασμα 498 εκατ. ευρώ, κατά 71 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο
από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016.
Συνέχεια…
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Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών στο οκτάμηνο στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι
απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά 246 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες
υποχρεώσεις κατά 2,7 δισεκ. ευρώ.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού
αντανακλά κυρίως την πτώση (κατά 8,0 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα
γραμμάτια εξωτερικού, ενώ η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τον περιορισμό (κατά 3,8
δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.
Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων αντανακλά σε
μεγάλο βαθμό τη μείωση (κατά 2,0 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων (πιστωτικών ιδρυμάτων και
θεσμικών επενδυτών) σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά
σε μεγάλο βαθμό την πτώση (κατά 13,9 δισεκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού ΤARGET) των
καταθέσεων και repos μη κατοίκων στην Ελλάδα, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση (κατά 4,8 δισεκ.
ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.
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UBS: Τι θα ανακοινώσει την Πέμπτη ο “Super Mario”
Σύμφωνα με την UBS Tην ερχόμενη Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της ΕΚΤ κ. Μάριο Ντράγκι,
αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση του προγράμματος αγοράς ομολόγων ως τον Σεπτέμβριο του 2018,
με περιορισμό όμως των μηνιαίων αγορών ομολόγων από τα 60δις ευρώ σήμερα στα 30δις ευρώ από τον
ερχόμενο Ιανουάριο, αν και οι τεχνικές λεπτομέρειες ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν στις 14 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της UBS, στο βασικό σενάριο η επέκταση του QE θα είναι για εννέα μήνες
(συνολικά 270 δισ. ευρώ), ενώ θα μείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επέκτασης του προγράμματος και στο 4ο
τρίμηνο του 2018 πριν ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους, με τις μηνιαίες αγορές όμως να μειώνονται στα 15
δισ. ευρω. Η ΕΚΤ αναμένεται επίσης να εξετάσει και δύο άλλα σενάρια με πολύ μικρότερες πιθανότητες: 1ο:
την επέκταση του QE για έξι μήνες με μηνιαίες αγορές 40 δισ. ευρω (240 δισ. ευρω) και 2ο: την επέκταση του
προγράμματος για 12 μήνες με μηνιαίες αγορές 20 δις.. ευρω (240 δισ. ευρω). Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές
της UBS, τα «γεράκια» της ΕΚΤ θα επιδιώξουν η ευρωτράπεζα να αναφέρει μία ρητή ημερομηνία λήξης του
προγράμματος, αλλά μάλλον δεν έχουν την πλειοψηφία για κάτι τέτοιο στο ΔΣ, με την ΕΚΤ πάντως στην
προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις να αναφέρει πως η οικονομία συνεχίσει την τρέχουσα πορεία της το
πρόγραμμα μπορεί να λήξει το 2018. Τα βασικά επιτόκια του ευρω αναμένεται να διατηρηθούν σε χαμηλά
επίπεδα για μεγάλο διάστημα, ενώ θα αυξηθούν μόνο αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και πιθανώς κάποια
στιγμή (ενδεχομένως τον Ιούλιο) το 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Handelsblatt: «O Τσίπρας πατάει γκάζι»
Σε ανταπόκριση από την Αθήνα, με τίτλο «Ο Τσίπρας πατάει γκάζι», η εφημερίδα Handelsblatt σημειώνει:
«Σήμερα επιστρέφουν στην Αθήνα οι ελεγκτές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός θέλει να εφαρμόσει το πρόγραμμα γρήγορα και ελπίζει σ΄ ένα πολιτικό
come back»
«Όταν ο κ. Τσίπρας πετούσε κατευθείαν από την Ουάσινγκτον στις Βρυξέλλες, την περασμένη Πέμπτη, δεν
έλαβε ώθηση μόνο από τους κινητήρες του τζετ που πετούσε πάνω από τον Ατλαντικό. Μετά την επίσκεψή του

στον Λευκό Οίκο
νιώθει ότι υπάρχει και πολιτικός ούριος άνεμος» σχολιάζει η γερμανική οικονομική
εφημερίδα.
Αφού περιγράφει τα της συνάντησης του κ. Τσίπρα με τον Πρόεδρο Τραμπ και την Κριστίν Λαγκάρντ, στην
Ουάσινγκτον, η Handelsblatt αναφέρεται στην τρίτη αξιολόγηση και τις μεταρρυθμίσεις: «Εάν η ελληνική
κυβέρνηση καταφέρει να εφαρμόσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, μέχρι το τέλος του χρόνου, αυτό θα είναι
ένα μικρό θαύμα. Η εντολή του προς τους υπουργούς είναι να έχει ολοκληρωθεί το 80%, έως τη συνάντηση των
υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις 6 Νοεμβρίου. Ο κ. Τσίπρας θέλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια,
ώστε το πρόγραμμα προσαρμογής να έχει κλείσει έως τον Αύγουστο του 2018. Η πίεση είναι μεγάλη και λόγω
της διαφαινόμενης αλλαγής συνασπισμού στο Βερολίνο. Η θέση τού προέδρου του Φιλελεύθερου Κόμματος της
Γερμανίας (FDP) Kρίστιαν Λίντντερ ότι η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη εξακολουθεί να
πλανάται. Γι' αυτό και δεν επιτρέπονται ολισθήματα αυτή τη φορά. Ιδίως, όμως, η κυβέρνηση της Αθήνας
πρέπει να πείσει τις αγορές ότι μπορεί την επόμενη χρονιά να χρηματοδοτηθεί ξανά χωρίς δάνεια βοήθειας».
Και καταλήγει η ανταπόκριση της Handelsblatt: «Eάν το πρόγραμμα κλείσει επιτυχώς αυτό δεν θα σήμαινε
μόνο ότι κλείνει το κεφάλαιο του ελληνικού δράματος, αλλά και ότι θα ανακατευτεί ξανά η πολιτική τράπουλα
στο εσωτερικό της Ελλάδας. Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση στα τέλη του Σεπτεμβρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται
13 μονάδες πίσω από την Νέα Δημοκρατία. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δε έχει καταφέρει πραγματικά να
αποκομίσει κέρδη από τις απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δημοσκοπήσεις βλέπουν το κόμμα αυτό στο 26-30%,
ποσοστό στο οποίο είναι ανάλογο με το 28,1% το οποίο έλαβε τον Σεπτέμβριο του 2015 η ΝΔ. Πλέον του 20%
δήλωσαν αναποφάσιστοι. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία πρέπει να είναι οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι του
ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους μπορεί να ξανακερδίσει ο Τσίπρας».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τραπεζικός Δείκτης: Αγωνία (για ολόκληρη την αγορά) να
επιστρέψει άμεσα υψηλότερα των 740 – 750 μονάδων…
Με εξαιρετικά χαμηλό τζίρο μια ακόμη κακή συνεδρίαση είχαν χθες οι τραπεζικές μετοχές και το
ΓΔ συνολικά, με τη διαγραμματική εικόνα του τραπεζικού δείκτη να καθίσταται όλο και πιο
ανησυχητική, με αγωνία για τις επόμενες συνεδριάσεις. Το πλέον κρίσιμο είναι η άμεση
επιστροφή του δείκτη υψηλότερα των 740 – 750 μονάδων (έκλεισε χθες στις 736,50 μονάδες),
επίπεδα μεγάλης τεχνική σημασίας. Όσο ο δείκτης μένει χαμηλότερα, η εικόνα συνεχίζει να
επιβαρύνεται, με κίνδυνο όχι μόνο δοκιμαστούν σύντομα οι στηρίξεις στα επίπεδα των 700 – 710
μονάδων, αλλά και να κινδυνεύσουν να χαθούν. Οριστική απώλεια τους μπορεί να οδηγήσει
ακόμη και σε ένα, νέο, sell – off, δεδομένου ότι οι επόμενες πολύ ισχυρές στηρίξεις είναι στα
επίπεδα των 620 – 630 μονάδων (περιθώρια πτώσης περίπου 16%), ενώ σε καμία περίπτωση δε
μπορεί να αποκλειστεί να μιλήσουμε για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, με ότι αυτό σημαίνει για
την πορεία ολόκληρης της αγοράς.
Τράπεζες (777.880, 785.960, 759.860, 775.430, +0.92999)
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