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

Ημερήσια Νέα
27/04/17

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εξετάσεις στο roadshow του Ιουνίου στη Ν. Υόρκη θα δώσουν οι εισηγμένες
Ισως πρώτη φορά μετά τον Ιούνιο του 2012, οι διοικήσεις των εταιρειών της υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE
25) που θα βρεθούν έκτη διαδοχική χρονιά στη Νέα Υόρκη θα έχουν λιγότερο άγχος. Ελπίζουν να έχει κλείσει η
δεύτερη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας προκειμένου να ασχοληθούν με την ανάλυση των προοπτικών των
επιχειρήσεών τους και όχι να απολογούνται έκτη διαδοχική χρονιά γιατί η Ελλάδα δεν καταφέρνει έπειτα από 8
χρόνια να εξέλθει από την ύφεση. Η φετινή εκδήλωση (6th Greek Investment Forum) θα διεξαχθεί το διήμερο 21
και 22 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη και θα έχει μία πρωτοτυπία. Θα προηγηθεί η διοργάνωση του Investment Forum
στις 18 - 20 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, όπου θα δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν τόσο στο
«2017 SelectUSA Investment Summit» όσο και σε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς φορείς όπως το Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο (US Chamber of Commerce) και το Αμερικανικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (US
Council of Competiveness). Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής επίσκεψης στην Ουάσιγκτον σχεδιάζονται να
πραγματοποιηθούν παράλληλες στοχευμένες συναντήσεις με επενδυτικούς οίκους, Αμερικανούς επιχειρηματίες,
ομάδες επιρροής κ.ά. Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο πρέσβης των
ΗΠΑ Geoffrey Pyatt έχουν δηλώσει ότι θα ενισχύσουν τη διοργάνωση με τη συμμετοχή τους στο 6th Greek
Investment Forum στη Νέα Υόρκη αλλά και στην επιχειρηματική επίσκεψη στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με
πληροφορίες της «Κ», οι περισσότερες από τις 25 εταιρείες της υψηλής κεφαλαιοποίησης αλλά και αρκετές της
μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχουν δηλώσει συμμετοχή στα δύο επενδυτικά forum σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη.
Αντίστοιχα υψηλό παρουσιάζεται και το επενδυτικό ενδιαφέρον των αμερικανικών funds για τις εισηγμένες
επιχειρήσεις. Οι Αμερικανοί επενδυτές ενδιαφέρονται κυρίως για μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης εταιρειών
που έχουν ισχυρή παρουσία στη χώρα τους, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ικανοποιητικές μερισματικές
αποδόσεις.
Πηγή: Καθημερινή
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Αισιόδοξη για επίτευξη συμφωνίας στο Eurogroup της 22ας Μαΐου η Citigroup
Τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα του 2016 στο πρωτογενές πλεόνασμα και η πιθανά πιο
«διευκολυντική» στάση του ΔΝΤ σε ό,τι αφορά στη διαπραγμάτευση αύξησαν τις πιθανότητες να βρεθεί
συμφωνία στο Eurogroup της 22ης Μαΐου και εκταμίευση της επόμενης δόσης τον Ιούνιο, εκτιμά η Citi.
Συνέχεια…
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\/ στο ημερήσιο σχόλιό της σημειώνει ότι κάποια επιπλέον μέτρα για το χρέος θα συζητηθούν υπό
Συγκεκριμένα,
την προϋπόθεση ότι θα έχουν συμφωνηθεί οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπουν μέτρα 2% του ΑΕΠ.
Ειδικότερα, η αμερικανική τράπεζα σημειώνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνησή του
είναι έτοιμη να νομοθετήσει τα νέα μέτρα λιτότητας για το 2018-2019, τα οποία και συμφώνησε με τους
πιστωτές, στα μέσα του Μαΐου, απείλησε όμως ότι μπορεί να μην εφαρμοστούν αν οι πιστωτές δεν
συμφωνήσουν για περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους.
Ο Τσίπρας δήλωσε ότι είναι σίγουρος ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας θα οριστικοποιηθούν κατά
τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 22 Μαΐου, επισημαίνοντας ότι υπάρχει ήδη πολιτική συμφωνία.
Όπως σχολιάζει η Citi, η Ελλάδα συμφώνησε νωρίτερα αυτό το μήνα να υιοθετήσει νέα μέτρα δημοσιονομικής
εξυγίανσης αξίας 2 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ τα οποία θα τεθούν σε ισχύ το 2018-2019, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο) καθώς και
η εκταμίευση της επόμενης διάσωσης πριν από τις αποπληρωμές του Ιουλίου.
Κάποιες πρόσθετες δεσμεύσεις ελάφρυνσης του χρέους από τους Ευρωπαίους πιστωτές θα συμφωνηθούν μόνο
μετά την έγκριση αυτών των μέτρων.
Πάντως, όπως επισημαίνει η αμερικάνικη τράπεζα, τα καλύτερα από το αναμενόμενο δημοσιονομικά
αποτελέσματα του 2016 (η αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,9% του ΑΕΠ) και η ενδεχομένως πιο
ευνοϊκή στάση του ΔΝΤ θα έχουν ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία στις 22
Μαΐου και η επόμενη δόση να εκταμιευθεί τον Ιούνιο.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΙΟΒΕ: Ρυθμό ανάπτυξης 1,5% (από 2,7%) το 2017 η ελληνική οικονομία
Θα υπάρξει ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2017, ηπιότερη όμως της αναμενόμενης, σύμφωνα με
εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκαν σήμερα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2017 θα
διαμορφωθεί περίπου στο 1,5%, ίσως και λίγο χαμηλότερα. Σημειώνεται πάντως ότι η προηγούμενη πρόβλεψη
του ΙΟΒΕ ήταν για ανάπτυξη 2,7%.
Εκτιμά, επίσης, νέα πτώση της ανεργίας το τρέχον έτος, μικρότερης έκτασης από την περυσινή.
Ειδικότερα, κατόπιν της νέας υποχώρησης της ανεργίας στο τελευταίο τρίμηνο του 2016, αυτή διαμορφώθηκε
στο σύνολό του στο 23,5% του εργατικού δυναμικού, 1,4 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στο
προηγούμενο έτος. Το μέσο ποσοστό ανεργίας πέρυσι ήταν το μικρότερο της τελευταίας πενταετίας.
Η ανεργία θα περιοριστεί εκ νέου το 2017, για τέταρτο συνεχόμενο έτος. Όμως η κάμψη της, σύμφωνα πάντα με
το ΙΟΒΕ, θα είναι λίγο μικρότερη από πέρυσι, λίγο μεγαλύτερη από μια ποσοστιαία μονάδα (22,2%).
Επίσης, εκτιμά αύξηση τιμών κυρίως από άνοδο τιμής πετρελαίου και έμμεσους φόρους το 2017. Στο πρώτο
τρίμηνο του 2017 ο γενικός δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν τέσσερα
έτη, κατά 1,4%, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα υποχωρούσε, κατά 0,9%.
Όπως αναφέρεται στην τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ, η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη
αξιολόγηση υλοποίησης του τρίτου Μνημονίου παραμένει στο επίκεντρο των πολιτικοοικονομικών εξελίξεων
εγχωρίως και στο αρχικό τετράμηνο του 2017. Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι για ακόμα μια φορά
παρατεταμένη, γεγονός που έχει τις συνέπειες που είχε και στο παρελθόν, όπως η όξυνση της αβεβαιότητας
εγχωρίως και διεθνώς για το αποτέλεσμά της, η αναβολή αποφάσεων από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
έως ότου οριστικοποιηθούν τα νέα δημοσιονομικά μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις, καταστάσεις με αρνητικές
επενέργειες στην οικονομική δραστηριότητα, αναφέρει το ΙΟΒΕ.
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Το Βερολίνο εκτιμά ότι "σύντομα" θα υπάρξει συμφωνία με την Ελλάδα
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι
προβλέπει πως «σύντομα» θα υπάρξει συμφωνία με την Ελλάδα για την αποδέσμευση των νέων δόσεων των
δανείων, την επομένη της επανάληψη των διαπραγματεύσεων.
«Επί της ουσίας, η αξιολόγηση που είναι σε εξέλιξη έχει στόχο η Ελλάδα να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που
έχει υποσχεθεί, αυτό παραμένει η προϋπόθεση για να συνεχιστεί το πρόγραμμα βοήθειας όπως και η συμμετοχή
του ΔΝΤ», δήλωσε ο Γενς Σπαν, ένας από τους Γερμανούς υφυπουργούς Οικονομικών.
«Παραμένω αισιόδοξος ότι θα αυτό θα επιτευχθεί σύντομα», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έγινε
χθες.

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

Ντομπρόβσκις: Εφικτή η συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους δανειστές
Η Ελλάδα έχει υπερβεί τους στόχους ως προς το ύψος των δημοσιονομικών πλεονασμάτων και συνεπώς
υπάρχει η βάση για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στις
Βρυξέλλες, ο κ. Ντομπρόβσκις σημείωσε ότι αυτή η εξέλιξη έχει επικυρωθεί και από την Ευρωπαϊκή
Στατιστική Υπηρεσία, συνεπώς είναι εφικτή η επίτευξη συμφωνιάς ανάμεσα στην Ελλάδα και τους δανειστές
για την εκταμίευση της επόμενης δόσης των δανείων προς την Ελλάδα, ενδεχομένως εντός του Μαΐου.
Ερωτηθείς για το ζήτημα της συνέχισης της συμμετοχής του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, απάντησε ότι επί
του θέματος βάση είναι το θεσμικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, το οποίο ορίζει πως
το ΔΝΤ συμμετέχει στο μέτρο του δυνατού στα προγράμματα στήριξης των χωρών της Ευρωζώνης, καθώς και
οι αποφάσεις του Eurogroup στη Βαλέτα της Μάλτας.
Στο Ευρωκοινοβούλιο η συζήτηση για το ελληνικό πρόγραμμα
Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες συζητείται σήμερα, στις 10:30 το ελληνικό
πρόγραμμα. Στη συζήτηση για τη δεύτερη αξιολόγηση θα συμμετάσχει ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν
Ντάισελμπλουμ.
Υπενθυμίζεται, πως ο Ευρωπαίος αξιωματούχος εμφανίζεται για πρώτη φορά ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου
μετά τη θύελλα αντιδράσεων που είχαν προκαλέσει οι προκλητικές δηλώσεις του για τους λαούς του Νότου και
τις γυναίκες.
Εκ μέρους της Ευρωομάδας της Αριστεράς θα μιλήσει ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.
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Η Ευρωζώνη ανακάμπτει με σταθερά βήματα
Προς το παρόν, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη δεν είναι ούτε πολύ υψηλός ούτε πολύ χαμηλός και δεν
αποτελεί απειλή για την ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρωζώνης. Μπορεί η επίδραση των τιμών του
πετρελαίου, οι υψηλότερες τιμές των τροφίμων και η ακριβή ταξιδιωτική περίοδος του Πάσχα να προκάλεσαν
ορισμένες αξιοπρόσεκτες μεταβολές στον πληθωρισμό, ωστόσο ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός (δεν
υπολογίζεται η επίπτωση των τιμών της ενέργειας και των επεξεργασμένων τροφίμων) εξακολουθεί να
κυμαίνεται γύρω στο 0,9%, όπως κάνει εδώ και τρία χρόνια. Ακόμη και στη Γερμανία, όπου η απασχόληση
βρίσκεται σε επίπεδο ρεκόρ, οι πρώτες σημαντικές συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων το 2017
οδήγησαν σε μέτρια αύξηση των μισθών κατά περίπου 2,5% τον χρόνο για το 2017 και το 2018. Συνεπώς είναι
λογικό να υποθέσουμε πως η αύξηση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης θα είναι σταδιακή τα επόμενα χρόνια.

Αν μάλιστα εφαρμόσει
ο κ. Εμανουέλ Μακρόν ορισμένες μεταρρυθμίσεις στη Γαλλία, τότε θα μπορούσε να
συμβάλει ώστε να διατηρηθεί ο πληθωρισμός υπό έλεγχο. Προβλέπουμε πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
θα αλλάξει στα μέσα του 2017 τη διατύπωση για τις προοπτικές της Ευρωζώνης, αφαιρώντας από την
εκτίμηση πως η οικονομία μπορεί να κινηθεί με χαμηλότερο ρυθμό απ’ ό,τι έχει προβλέψει η ΕΚΤ. Το
φθινόπωρο του 2017, η ΕΚΤ προβλέπουμε πως θα ανακοινώσει τη σταδιακή μείωση των μηνιαίων αγορών
ομολόγων και άλλων περιουσιακών στοιχείων από την αρχή του 2018. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των
αγορών το φθινόπωρο του 2018, είναι πολύ πιθανό η ΕΚΤ να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο δανεισμού το
2019. Κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, την Πέμπτη, το πιθανότερο είναι πως οι
κεντρικοί τραπεζίτες της Ευρωζώνης δεν θα θελήσουν να στείλουν ισχυρά νέα σήματα στις αγορές λίγο πριν
από τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Αντιθέτως, μπορεί η ΕΚΤ απλώς να αναγνωρίσει
πως έχουν περιοριστεί οι πιθανότητες η ανάπτυξη της οικονομίας να αποδειχτεί χαμηλότερη από το
αναμενόμενο χωρίς να αλλάξει τη διατύπωση στην επίσημη τοποθέτησή της. Υποστηρίζουμε εδώ και κάποιο
διάστημα πως η οικονομία της Ευρωζώνης μπορεί να αναπτυχθεί με λίγο υψηλότερο ρυθμό απ’ όσο έχουμε
προβλέψει και με την επικράτηση του κ. Μακρόν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών οι απειλές για την
οικονομία της Ευρωζώνης έχουν περιοριστεί ακόμη περισσότερο. Πλέον, προβλέπουμε πως η Ευρωζώνη θα
αναπτυχθεί με ρυθμό 1,7% το 2017 και 1,6% το 2018, δηλαδή κατά 0,1% περισσότερο απ’ όσο προβλέπαμε
προηγουμένως. Περισσότερο αξιοσημείωτο από αυτή την αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης είναι πως
πολλαπλασιάζονται τα σημάδια που δείχνουν πως η αυξημένη ανάκαμψη είναι ευρεία και βιώσιμη. Η
σημαντική αύξηση της απασχόλησης στην Ευρωζώνη κατά 1,3% το 2016 υποστηρίζει την ενίσχυση των
πραγματικών εισοδημάτων και την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Το γεγονός πως η ανάκαμψη είναι ευρεία
φαίνεται από τρία διαφορετικά στοιχεία. Πρώτον, όλες οι πτυχές της οικονομικής πολιτικής, δηλαδή
νομισματική πολιτική και δημοσιονομική πολιτική, υποστηρίζουν την ανάπτυξη. Και η συναλλαγματική
ισοτιμία του ευρώ βοηθάει κάπως, δεδομένου ότι το ευρώ είναι κατά 3% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της
τελευταίας πενταετίας έναντι 38 νομισμάτων σημαντικών εμπορικών εταίρων της Ευρωζώνης. Δεύτερον,
αναπτύσσονται όλες οι οικονομίες της Ευρωζώνης με την εξαίρεση της Ελλάδας. Τρίτον, η ζήτηση συνεισφέρει
\
στην ανάπτυξη,
με την ιδιωτική κατανάλωση να αυξάνεται με ρυθμό περίπου 1,5% και τη δημόσια
κατανάλωση να ακολουθεί παρόμοιο ρυθμό αύξησης. Παράλληλα, αυξάνονται οι επενδύσεις στις κατασκευές
και στον μηχανολογικό εξοπλισμό.
* Ο αρθρογράφος είναι επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg Bank.
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Historically, April tends to be a good time to buy stocks with the
S&P 500 posting an average return of 2%
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