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Ρέγκλινγκ: Στις αγορές η Ελλάδα εάν συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις
Το «πράσινο φως» πήρε η εκταμίευση της δόσης συνολικά 2,8 δισ. στο διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). «Η σημερινή απόφαση να εκταμιεύσουμε 2,8 δισ. είναι ένα σημάδι ότι οι
Έλληνες κάνουν σταθερή πρόοδο στην μεταρρύθμιση της χώρας τους». είπε σε γραπτή του δήλωση ο
επικεφαλής του ESM Κ. Ρέγκλινγκ. «Αν η κυβέρνηση συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί στο
πρόγραμμα του ESM, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα επιταχυνθεί του χρόνου και τότε η κυβέρνηση θα
μπορέσει να εκδώσει ομόλογα ξανά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρέγκλινγκ. Μετά την σημερινή απόφαση για
εκταμίευση, η χώρα θα έχει λάβει συνολικά 31,7 δισ. από το τρίτο πρόγραμμα. Τα χρήματα θα βρεθούν στα
ελληνικά ταμεία μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η Ελλάδα έχει συνολικά δανειστεί από τον ΕSM, EFSF 173,5
δισ.

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

Π. Μοσκοβισί: Η σημερινή εκταμίευση των 2,8 δισ. αποτελεί αναγνώριση πως η Ελλάδα κάνει
πραγματική πρόοδο
Την άποψη ότι με τη σημερινή έγκριση της εκταμίευσης των 2,8 δις. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας «αναγνωρίζεται» πως η Ελλάδα κάνει «πραγματική» πρόοδο, εξέφρασε μέσω Twitter ο επίτροπος
Οικονομικών υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, υπογραμμίζοντας πως τώρα είναι «ζωτικής σημασίας» η
«αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων». Ολόκληρη η δήλωση του Π. Μοσκοβισί στο Twitter είναι η
εξής: «Η σημερινή εκταμίευση αποτελεί αναγνώριση ότι η Ελλάδα σημειώνει πραγματική πρόοδο στην
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Αυτά είναι διπλά καλά νέα. Περισσότερα χρήματα
διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία που σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για επενδύσεις και
δημιουργία θέσεων εργασίας. Ζωτικής σημασίας είναι τώρα να εκπληρώσει η Ελλάδα τις δεσμεύσεις της για
μεταρρυθμίσεις. Όπως πάντα, κλειδί είναι η αποτελεσματική εφαρμογή».
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Κρίσιμα 24ωρα για τα δ.σ. των τραπεζών
Κρίσιμες θα είναι οι επόμενες ημέρες για την ολοκλήρωση των διοικητικών αλλαγών στις συστημικές τράπεζες
αλλά και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), αλλαγές που περιλαμβάνονται στα
προαπαιτούμενα που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, η Εθνική Τράπεζα έχει προγραμματίσει συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου
μεθαύριο Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, το οποίο θα αποφασίσει για τον νέο πρόεδρο της τράπεζας σε αντικατάσταση
της Λούκας Κατσέλη.
Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, από τη διεθνή ανοιχτή διαδικασία που διεξήχθη τον περασμένο Αύγουστο
έχουν προκριθεί τελικά δύο υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων θα επιλέξει το δ.σ. Πρόκειται για στέλεχος με
μακρά εμπειρία στην Τράπεζα της Ελλάδος, εμπορικές τράπεζες αλλά και στο ΤΧΣ καθώς και για Ελληνα του
εξωτερικού, με επίσης μακρά εμπειρία. Παράλληλα το δ.σ. της Εθνικής αναμένεται να εξετάσει και την εκλογή
νέων ανεξάρτητων μελών.
Χωρίς ορατότητα παραμένει η κατάσταση στην Τράπεζα Πειραιώς για την επιλογή του νέου διευθύνοντος
συμβούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αν δεν βρεθεί λύση μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, τότε η τράπεζα
κινδυνεύει να εισέλθει σε αχαρτογράφητα νερά, με τις εποπτικές αρχές να αναλαμβάνουν άμεση δράση για την
επίλυση της διοικητικής κρίσης. Η τράπεζα βρίσκεται με προσωρινή διοίκηση από τον Ιανουάριο του 2016, ενώ
είχε προηγηθεί μεγάλο διάστημα εσωτερικής αναταραχής. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην αδυναμία συναίνεσης
στην επιλογή του νέου διευθύνοντος συμβούλου λόγω ισχυρών αντιθέσεων μεταξύ μετόχων αλλά και στελεχών
της τράπεζας.
Πάντως, τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι προσπάθειες και οι διεργασίες για την εξεύρεση συναινετικής
λύσης, αν και πολλοί αμφιβάλλουν ότι είναι εφικτό να γίνει σε διάστημα λίγων ημερών ό,τι δεν έγινε τους
προηγούμενους 10 μήνες. Για τη θέση του προέδρου πάντως υπάρχει συμφωνία, καθώς όλες οι εμπλεκόμενες
πλευρές συναινούν στο πρόσωπο του Γιώργου Χατζηνικολάου. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των διοικήσεων
από το ΤΧΣ έχει ολοκληρωθεί από τις αρχές Ιουνίου, ωστόσο η εξεύρεση νέων προσώπων αποδείχθηκε
απαιτητική και χρονοβόρος προσπάθεια.
Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η διαδικασία για την ολοκλήρωση των διοικητικών αλλαγών στο ΤΧΣ, το
οποίο επίσης βρίσκεται με προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο από τα τέλη του περασμένου Αυγούστου.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου έχει επιλεγεί ο Βασίλης Κατσικιώτης,
στέλεχος με μεγάλη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα (Credit Suisse, Bank of America κ.ά.), ο οποίος ζει
και εργάζεται στις ΗΠΑ. Για τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου έχει επιλεγεί ο γαλλικής
καταγωγής Ερικ Τουρέ, ο οποίος είναι στέλεχος και εταίρος της EY (πρώην Ernst & Young) στην Αθήνα. Εν
τω μεταξύ την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε από το ΤΧΣ η τοποθέτηση του Ράντοβαν Τζελάσιτι,
σερβικής καταγωγής, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Γενικού Συμβουλίου. Ο κ. Τζελάσιτι είναι διευθύνων
σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Erste Bank στη Βουδαπέστη, ενώ έχει διατελέσει
επίσης διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας.
Η ολοκλήρωση των διοικητικών αλλαγών στο ΤΧΣ και στις συστημικές τράπεζες αποτελεί προϋπόθεση για την
αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στο τραπεζικό σύστημα, με σπουδαιότερες τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, που έχουν αναρριχηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και την προσέλκυση
καταθέσεων που βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών.
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Κλείσιμο 500 καταστημάτων της ιταλικής τράπεζας Monte dei Paschi di Siena … Διακύμανση
50% μέσα σε μια συνεδρίαση …
Νέο σχέδιο ανασυγκρότησης της ιταλικής τράπεζας Monte dei Paschi di Siena προβλέπει μείωση προσωπικού κατά 2600
άτομα και το κλείσιμο 500 καταστημάτων. Μέσα σε τρία χρόνια, όπως αναφέρεται στο σχέδιο , το κόστος του
προσωπικού θα πρέπει να μειωθεί κατά 9%. H τράπεζα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε συνταξιοδοτήσεις
εργαζομένων και σε στήριξη του εισοδήματος όσων υπαλλήλων της χάσουν την εργασία τους. Στις 24 Νοεμβρίου,
παράλληλα, πρόκειται να συγκληθεί η έκτακτη συνέλευση των μετόχων για αύξηση του κεφαλαίου η οποία πρόκειται να
φτάσει μέχρι τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, 27,6 δισεκατομμύρια ευρώ «κόκκινων δανείων» πρόκειται να
μετατραπούν σε επενδυτικούς τίτλους, ώστε να σταματήσουν να εμφανίζονται, ως τεράστιο βάρος, στον ισολογισμό της
τράπεζας.
Διακύμανση 50% μέσα σε μερικές ώρες..
Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε αναστολή διαπραγμάτευσης οδηγήθηκε χθες η μετοχή της ιταλικής τράπεζας Monte dei
Paschi μετά από πτώση που ξεπέρασε το 23%, με το πλέον εντυπωσιακό να είναι ότι μόλις πριν από δύο ώρες και στην
αρχή της συνεδρίασης σημείωνε εντυπωσιακό ράλι της τάξης του 25%.

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

Spiegel για Fraport: «Είναι κατακτητές δεν είναι επενδυτές»
Στην άμεση διαχείριση των 14 ελληνικών αεροδρομίων από τη Fraport και στις αιτιάσεις συνδικάτων και φορέων
αναφέρεται το Spiegel.
«Είναι κατακτητές δεν είναι επενδυτές» είναι ο τίτλος με τον οποίο επιγράφει το ρεπορτάζ του το Spiegel αναφερόμενο
στην ανάληψη της διαχείρισης των 14 ελληνικών αεροδρομίων από τη γερμανική εταιρεία Fraport.
To άρθρο αναφέρεται στην ανάληψη καταρχάς το αεροδρομίου «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη και στη σχετική
ενημερωτική εκδήλωση που έγινε ενώ στη συνέχεια σημειώνει ότι από τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο θα γίνει η
ανάληψη και των 13 υπόλοιπων αεροδρομίων. «Με την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις το
επόμενο διάστημα, η Fraport θέλει να πείσει τις διάφορες περιοχές ότι θα επωφεληθούν και αυτές από τις επενδύσεις.
Σύμφωνα με τη γερμανική εταιρεία, τα αεροδρόμια θα επεκταθούν με στόχο να αναζωογονήσουν την τοπική οικονομία.
Γύρω στα 330 εκατομμύρια ευρώ θέλουν να επενδύσουν μέχρι το 2020».
Στην ενημερωτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη «η επίθεση γοητείας φαίνεται πως είχε αποτελέσματα. ‘Είναι μια πολύ
καλή συμφωνία’ δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας. Ξενοδόχοι και επικεφαλής επιχειρήσεων
δήλωσαν επίσης ικανοποιημένοι. Ελπίζουν τώρα σε περισσότερους επισκέπτες, πιο απλές εξαγωγές και μεγαλύτερη
οικονομική ανάπτυξη».
«Ωστόσο δεν είναι όλοι οι Έλληνες ενθουσιασμένοι με τη συνεργασία με τους Γερμανούς» υπογραμμίζει το άρθρο. «Τα
ελληνικά συνδικάτα δεν θέλουν να τα παρατήσουν τόσο εύκολα. Σύμφωνα με έγγραφα που δόθηκαν στο Spiegel Online,
η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) θα προσφύγει από κοινού με άλλες οργανώσεις και
θεσμούς εναντίον της συμφωνίας στην Κομισιόν ενώ το θέμα απασχολεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ΟΣΥΠΑ
θεωρεί πως η συμφωνία παραβιάζει το δημόσιο συμφέρον καθώς και τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Οι εταιρείες που ελέγχουν τον παγκόσμιο χρυσό
Τα δέκα καλύτερα ορυχεία χρυσού έχουν προκύψει με βάση την παραγωγή τους την περίοδο 2014-2015, σύμφωνα με την τελευταία
ενημέρωση για το σύνολο της βιομηχανίας εξόρυξης χρυσού.
Στη λίστα, θεωρείται ότι ένα ορυχείο είναι η αυτοδύναμη λειτουργία κάθε εταιρείας, ακόμη κι εάν περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα
επιφανειακά και υπόγεια ορυχεία.
Δείτε παρακάτω ποιες εταιρείες κατέχουν το 90% του παγκόσμιου χρυσού, καθώς και σε ποια χώρα δραστηριοποιούνται:
 - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
10. BODDINGTON
Το Boddington βρίσκεται στη δυτική Αυστραλία και είναι ένα ορυχείο με open-cut λειτουργία, το οποίο ξεπέρασε το Super Pit
(συνιδιοκτησία των Newmont και Barrick Gold) όταν ξανάνοιξε το 2010. Το συγκεκριμένο ορυχείο παρήγαγε 700.000 ουγγιές χρυσού το
2014, ενώ το Super Pit συνεχίζει να παράγει 650.000 με 690.000 ουγγιές κάθε χρόνο.
9. VELADERO - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Veladero βρίσκεται στην επαρχία Σαν Χουάν της Αργεντινής και διαθέτει περίπου δέκα εκατ. ουγγιές χρυσού. Πιο αναλυτικά, το
2014 παρήγαγε 722 χιλιάδες ουγγιές και επιπλέον 622.000 το 2015.
8. OLIMPIADA - ΡΩΣΙΑ
Η Olimpiada είναι το μεγαλύτερο ορυχείο και ανήκει στην Polyus Gold, τη μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης χρυσού στη Ρωσία, με 47,37
εκατ. πόρους και αποθεματικά 30,01 εκατ. ουγγιές χρυσού. Πιο αναλυτικά, το 2014 η εταιρεία παρήγαγε 727.000 ουγγιές χρυσού.
Σημειώνεται ότι η Polyus Gold διαθέτει πέντε εξορυκτικές δραστηριότητες στη Σιβηρία και τη ρωσική Άπω Ανατολή, είναι εισηγμένη
στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και στο μέλλον εκτιμάται ότι θα είναι η όγδοη μεγαλύτερη παραγωγός χρυσού στον κόσμο.
7. CORTEZ - ΗΠΑ
Η Cortez ήρθε «ισοπαλία» το 2014 με την Goldstrike και μαζί βρέθηκαν στην 6η θέση, ωστόσο το 2015 παρήγαγε 900 χιλιάδες ουγγιές
χρυσού με αποτέλεσμα να σκαρφαλώσει απότομα στην έβδομη θέση.
6. GOLDSTRIKE - ΗΠΑ
Οι Goldstrike και Cortez στην πραγματικότητα βρέθηκαν στην έκτη θέση της λίστας το 2014, με παραγωγή 902.000 ουγγιές χρυσού και
επειδή η Cortez βρίσκεται σε ταχεία πτωτική τάση, είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι η Goldstrike παρήγαγε περισσότερο το 2015.
5. CARLIN TREND - ΗΠΑ
Το Carlin Trend βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανήκει Newmont, ενώ διαθέτει υπαίθρια και υπόγεια ορυχεία. Το «Χρυσό
Λατομείο» παρήγαγε το 2014 907 χιλιάδες ουγγιές χρυσού και 1.000.000 ουγγιές το 2013.
4. YANACOCHA - ΠΕΡΟΥ
Το Yanacocha είναι μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση εξόρυξης στην περιοχή Cajamarca του Περού. Θεωρείται το τέταρτο μεγαλύτερο
στον κόσμο, παρόλο που σημείωσε μείωση της παραγωγής, (970 χιλιάδες ουγγιές χρυσού το 2014, κάτω από περίπου 1 εκατομμύριο
ουγγιές που παρήγαγε το 2013).
3. PUEBLO VIEJO - ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Το 2014, το ορυχείο παρήγαγε 1.108.000 ουγγιές χρυσού. Το Pueblo Viejo ένα ολοκαίνουργιο σε λειτουργία ορυχείο, καθώς ιδρύθηκε το
2012 ως κοινοπραξία της Barrick (60%) και της Goldcorp (40%). Ακόμη, η εταιρεία θεωρείται ότι έχει σημαντικά αποθέματα, γι ‘αυτό
και θεωρείται ότι θα παραμείνει μια ζωτικής σημασίας πηγή χρυσού τις επόμενες δεκαετίες.
2. GRASBERG - ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
Το Grasberg βρίσκεται στην Ινδονησία και θεωρείται κορυφαίο χρυσωρυχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ορυχείο εξακολουθεί να
\
διαφημίζεται ως το μεγαλύτερο ορυχείο χρυσού στον κόσμο, και the third-largest copper pit. Σημειώνεται ότι το 2014, το Grasberg
παράγει 1.100.000 ουγγιές χρυσού.
1. MURUNTAU - ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
Το Muruntau στο Ουζμπεκιστάν βρίσκεται στην πρώτη θέση, με παραγωγή 2.520.000 ουγγιές χρυσού το 2013 και 2,6 εκατομμύρια το
2014. Το τεράστιο αυτό ορυχείο έχει περίπου 170 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού, ενώ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να παραμείνει ηγέτης
στον τομέα αυτό για άλλα 60 χρόνια, με τα σημερινά επίπεδα παραγωγής του.
Fortune
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
These 3 tech stocks hit NEW all-time highs
1. Facebook FB
2. Microsoft MSFT
3. Google GOOGL
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