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Goldman Sachs: Ο κίνδυνος bailout για τις ελληνικές τράπεζες είναι μεγάλος
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της Goldman Sachs, συγκρατημένη αισιοδοξία δημιουργεί η έκδοση καλυμμένων ομολογιών
των ελληνικών τραπεζών, βελτιώνοντας αισθητά τη ρευστότητα, ωστόσο όπως τονίζεται δεν αρκεί για να δώσει ώθηση στις τιμές των
μετοχών τους. Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της Goldman Sachs, η πρόοδος όσον αφορά τη ρευστότητα αντισταθμίζεται από τις
ανησυχίες για νέες ΑΜΚ και γενικά ένα dilution των μετόχων. Όπως σημειώνεται, τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι ελληνικές τράπεζες
επέστρεψαν επιτυχώς στις αγορές για χρηματοδότηση για πρώτη φορά από το 2014 εκδίδοντας καλυμμένα ομόλογα με απόδοση 2,9% 3,0%, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι από την επιτυχημένη έκδοση ομολόγων, οι μετοχές της ΕΤΕ έχουν υποχωρήσει κατά 8% και
συνολικά οι τέσσερις εισηγμένες τράπεζες να έχουν σημειώσει πτώση της τάξης του 30% το τελευταίο τρίμηνο.
Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της GS, οι καλύτερες προοπτικές χρηματοδότησης είναι σαφώς μια πολύ θετική εξέλιξη, εντούτοις η
πρόσφατη μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών δικαιολογείται από τους αυξανόμενους κινδύνους για dilution ενόψει της αξιολόγησης
των ελληνικών τραπεζών.
Σύμφωνα πάντα με τα όσα σχολιάζονται στην έκθεση της GS, Εθνική Τράπεζα και Eurobank έχουν εκδώσει € 750 / € 500 εκατ.
καλυμμένα ομόλογα τριετούς διάρκειας στις 11 Οκτωβρίου και τις 24 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Και οι δυο εκδόσεις είχαν απόδοση κάτω
του 3% και υπερκαλύφθηκαν πάνω από 2 φορές.
Και όπως σχολιάζεται, η υγιής ζήτηση είναι καθησυχαστική, ωστόσο τονίζεται με νόημα πως επιλογή των καλυμμένων ομολόγων
απαλλαγμένα από το bail-in έναντι senior unsecured ομολόγων (όπως το 2014) εφιστά την προσοχή η οποία αφορά την αναδιάρθρωση
των υποχρεώσεων η οποία έγινε κατά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015, η οποία έδωσε 3δις ευρώ ώθηση στα κεφάλαια των τραπεζών.
Και σύμφωνα πάντα με την GS, η ανάγνωση για τις λοιπές κατηγορίες υποχρεώσεων (cum equity) είναι επομένως λιγότερο σαφής για
τους επενδυτές σε αυτό το στάδιο.
Αναφορικά με την πορεία των τραπεζικών μετοχών, οι αναλυτές της GS σχολιάζουν πως οι τιμές έχουν μειωθεί κατά 27% έως και 55%
τους τελευταίους τρεις μήνες αλλά κατά 4% με 15% από την ημέρα τις έκδοσης του καλυμμένου ομολόγου της ΕΤΕ.
Στο καυτό ζήτημα των κόκκινων δανείων, η GS σχολιάζει πως το απόθεμα NPEs στην Ελλάδα ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ (50% των
συνολικών δανείων και πάνω από το 60% του ΑΕΠ) κάτι το οποίο είναι φυσικά και το μεγαλύτερο πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών.
Η επιτάχυνση των stress tests αυξάνει την πίεση στις τράπεζες να δείξουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τα επισφαλή δάνεια.
Ενώ ο SSM ζητά μείωση κατά 40 δισ. ευρώ στα NPEs έως το 2019, τα σχέδια δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί.
Όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της GS, οι ανακεφαλαιοποιήσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν απόθεμα για τον κίνδυνο της ποιότητας
ενεργητικού, αλλά είναι απίθανο να λύσουν τα σημεία συμφόρησης γύρω το πλαίσιο και την δομή για τη διαχείριση των κόκκινων
δανείων.
Η GS πιστεύει ότι οι προοπτικές μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης σε συνδυασμό με την ασαφή πορεία προς την λύση στο πρόβλημα των
NPEs αυξάνουν τους κινδύνους κρατικής διάσωσης (bailout). Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για τους πολιτικούς, κατά την άποψη της
Goldman Sachs.
Τέλος όσον αφορά τις αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών, οι αναλυτές της Goldman Sachs οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται
με εκτιμώμενο δείκτη TBV 0,1x-0,4x.
Ως κορυφαία επιλογή της επενδυτικής τράπεζας παραμένει η Alpha Bank, όπως σημειώνεται λόγω του χαμηλότερου προφίλ κινδύνου
(ισχυρό ιστορικό επιτυχίας στα stress tests, ανώτερη κεφαλαιοποίηση), των θετικών προοπτικών προς τη βελτίωση των συνθηκών
χρηματοδότησης, της σταδιακής προόδου στη μείωση των NPEs και του discount σε ότι αφορά τις αποτιμήσεις.
Πάντως οι αναλυτές κόβουν τις τιμές στόχου των ελληνικών τραπεζών κατά 5% με 31%. Ειδικότερα, για την Alpha μειώνει την τιμή
στόχο στα 2,60 ευρώ από 2,80 ευρώ (σύσταση αγοράς), για την Eurobank στα 0,95 ευρώ από 1,00 ευρώ πριν (ουδέτερη σύσταση), για την
Πειραιώς στα 3,75 ευρώ από 5,40 ευρώ πριν (ουδέτερη σύσταση) και τέλος για την Εθνική στα 0,32 ευρώ από 0,36 ευρώ πριν (ουδέτερη
σύσταση).
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ΣΕΒ: Η Ελλάδα ανακάμπτει, χωρίς όμως τις δεξιότητες για εξωστρεφή ανάπτυξη
Στην ελληνική οικονομία, η ανάγκη μεγαλύτερης εξωστρέφειας, δηλαδή επέκτασης της μεταποίησης που εξάγει και υποκαθιστά εισαγωγές, είναι
αδήριτη, υπογραμμίζει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο για την ελληνική οικονομία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.
"Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη εξειδίκευση σε προηγμένους τεχνολογικά κλάδους μέσω καλλιέργειας γνωστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων παροχής έργου
στο εργατικό δυναμικό και τον πληθυσμό γενικότερα, καθώς και μεγαλύτερη ενσωμάτωση της χώρας μας σε ένα παραγωγικό και εκπαιδευτικό σύστημα
που είναι de facto διεθνοποιημένο", αναφέρει ο ΣΕΒ και προσθέτει: "Η επίκληση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής στην παραγωγικότητα, την
καινοτομία, κλπ. είναι λόγια κενού περιεχομένου χωρίς η χώρα να διαθέτει τις ανάλογες δεξιότητες.
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (OECD Skills Outlook 2017), η Ελλάδα υστερεί δραματικά σε σχέση με άλλες χώρες στη συμμετοχή σε διεθνείς αλυσίδες αξίας
και οι Έλληνες δεν έχουμε τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσει η οικονομία μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Και βεβαίως, η ανάπτυξη δεξιοτήτων
μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι μόνο θέμα επάρκειας κρατικών πόρων. Είναι περισσότερο θέμα οικονομικής ευρωστίας, μιας οικονομίας που
αναπτύσσεται ταχύρρυθμα και όχι υποτονικά, λόγω των ποικίλων διαρθρωτικών εμποδίων στην ανάληψη οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας.
Μόνο σε μια οικονομία που οι επιχειρήσεις επενδύουν, πληρώνουν καλούς μισθούς και ζητούν εργαζόμενους με δεξιότητες, δημιουργούνται παράπλευρα
και οι κατάλληλες δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού. Προς τον σκοπό αυτό, το κράτος, οι εργοδότες, τα συνδικάτα και οι
φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης απαιτείται να συνεργάζονται ώστε να παρέχονται ευκαιρίες κατάρτισης στους εργαζόμενους στη δουλειά τους και
επανακατάρτισης σε ενηλίκους που χρειάζονται νέες δεξιότητες.
Προϋπόθεση, βεβαίως, είναι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να προσφέρουν υψηλές γνωστικές δεξιότητες σε μαθητές και φοιτητές. Το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει γερές γνωσιακές βάσεις υστερεί όμως σε οργάνωση, εξωστρέφεια, αξιολόγηση και σε μηχανισμούς διασύνδεσης με την
αγορά εργασίας ώστε να κατανοεί τις ανάγκες και να παρέχει τις κατάλληλες δεξιότητες.
Οι Έλληνες είμαστε ευέλικτοι και προσαρμοστικοί, ιδίως όταν λειτουργούμε σε συνθήκες πιο οργανωμένων εκπαιδευτικών και εργασιακών δομών, όπως
αποδεικνύει η επιτυχία των Ελλήνων πανεπιστημιακών στις ΗΠΑ αλλά και ικανοί να υπερβούμε προκλήσεις, όπως αποδεικνύεται από τις από τις
πολυπληθείς ετεροαναφορές σε επιστημονικές δημοσιεύσεις Ελλήνων πανεπιστημιακών που καταγράφει ο ΙΟΒΕ.
Η δημόσια παιδεία λειτούργησε παλαιότερα ως μοχλός κοινωνικής κινητικότητας για μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού. Η αδυναμία της
ωστόσο να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις, της στερεί σταδιακά αυτή την ιδιότητα. Για να επιτελέσει ξανά αυτό το ρόλο απαιτείται να δοθεί
μεγαλύτερη ελευθέρια στις εκπαιδευτικές δομές, να ενσωματώσει εργαλεία αξιολόγησης, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα επενδύοντας στη
συνεργασία με την αγορά. Μόνο έτσι θα πάψει να οδηγεί από την πίσω πόρτα τους μαθητές/φοιτητές, και τους φορολογούμενους γονείς τους που ήδη
πληρώνουν ακριβά τη δημόσια παιδεία, στα φροντιστήρια και την ιδιωτική εκπαίδευση (€3,7 δισ. επιπλέον των €5,6 δισ. του προϋπολογισμού για το
2014, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ).
Ανοδικά εξαγωγές, βιομηχανική παραγωγή και τουρισμός
Οι εξαγωγές και η βιομηχανική παραγωγή χωρίς καύσιμα τον Αύγουστο συνέχισαν τη δυναμική τους πορεία που είχαν από τις αρχές του έτους, την ώρα
που οι εισπράξεις από τον τουρισμό κινούνται και αυτές δυναμικά προσεγγίζοντας εκ νέου τα επίπεδα του 2015.
Ανάκαμψη υπάρχει και στις εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών, με την επίπτωση από την επιβολή των capital controls να έχει απορροφηθεί κατά ένα
μέρος τουλάχιστον.
Οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ άνεργοι κάτω των 12 μηνών που αναζητούν εργασία υποχωρούν σημαντικά κατά το μήνα Σεπτέμβριο, την ίδια ώρα όμως
οι μακροχρόνια άνεργοι δεν ακολουθούν αντίστοιχη πτωτική τάση. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού καθορίζεται από τις μεγάλες επιστροφές φόρων, που
όμως οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε τεχνικούς λόγους που ενισχύουν την επίπτωση από την επιταχυνόμενη υλοποίηση σχετικής μνημονιακής δέσμευσης.
Την ίδια ώρα κρίσιμα οργανικά έσοδα δείχνουν μια διακριτική βελτίωση και η συγκράτηση δαπανών όπως των επενδύσεων διασφαλίζουν την επίτευξη
του στόχου για το πλεόνασμα.
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CNBC: Σε δρόμο ανάκαμψης η Ελλάδα, αλλά παραμένει ο κίνδυνος Grexit
Αμφιβολίες για το αν η Ελλάδα θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της μετά το καλοκαίρι οπότε και λήγει το πρόγραμμα
στήριξης για τη χώρα διατυπώνει το CNBC σε άρθρο του. Σύμφωνα με την συντάκτη η Ευρώπη «θα θελήσει να
ξεφορτωθεί το μεγαλύτερο σε διάρκεια οικονομικό βάρος της το συντομότερο δυνατόν και επομένως είναι απίθανο να
παρουσιάσει μια επιπρόσθετη οικονομική βοήθεια μετά το καλοκαίρι». «Το πρόβλημα της Ευρώπης είναι ότι θέλει να
αφήσει πίσω της την Ελλάδα το συντομότερο δυνατόν» αναφέρει χαρακτηριστικά αξιωματούχος που παρακολουθεί από
κοντά τις διαπραγματεύσεις. Αν και στο άρθρο υποστηρίζεται η άποψη ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο δρόμο της «καθαρής
εξόδου» (clean exit) μετά τις 20 Αυγούστου 2018 εντούτοις επισημαίνεται ότι αυτή η έξοδος είναι πιθανό να αποδειχθεί
μικρή σε διάρκεια. «Ανάμεσα στους διεθνείς πιστωτές υπάρχουν ανησυχίες ότι ακόμα και αν η Ελλάδα θα έχει αρκετό
ρευστό, μπορεί να μην μπορέσει να συνεχίσει με αυτό τον πρόσφατο ρυθμό μεταρρυθμίσεων» εξηγεί η συντάκτης του
άρθρου. Όπως επισημαίνει ο διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών Πολιτικών Σπουδών Ντάνιελ Γκρος «κανένα από τα
δομικά θέματα δεν έχει επιλυθεί. Η Ελλάδα εξακολουθεί να περνάει όλους τους νόμους που ζητά η Τρόικα αλλά στην
πράξη ελάχιστα έχουν αλλάξει». Το επόμενο πρόβλημα για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της
εταιρείας RaboResearch's Global Economics and Markets είναι το θέμα του χρέους. «Για όσο διάστημα δεν
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το θέμα του χρέους, το ρίσκο της χρεοκοπίας και του Grexit παραμένει» τονίζει ο ίδιος.
Στο άρθρο σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι πιστωτές δεν θέλουν να ξεκινήσουν συγκεκριμένες συζητήσεις για το θέμα του
χρέους μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι αξιολογήσεις - πιθανότατα καθυστερώντας αυτές τις συζητήσεις για τον επόμενο
χρόνο. Από την πλευρά του ο οικονομολόγος της Pantheon Macroeconomics Κλάους Βίστεσεν υποστηρίζει ότι οι
Ευρωπαϊκοί θεσμοί θα συνεχίσουν να επιβλέπουν την Ελλάδα καθώς, όπως αναφέρει, «η Ελλάδα εξ όρισμού δεν μπορεί να
σταθεί στα πόδια της δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχουν πάνω από το
80% του συνολικού της χρέους».
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Καμίλ Ζίγκλερ (ΟΠΑΠ): Το Ελληνικό Δημόσιο χάνει ετησίως 400 εκατ. ευρώ από τον
παράνομο τζόγο
Σε πλήρη άνθηση ο παράνομος τζόγος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΠΑΠ Καμίλ Ζίγκλερ, μόνον από τις παράνομες
παιγνιομηχανές (VLTs), το Ελληνικό Δημόσιο χάνει ετησίως 400 εκατ. ευρώ. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν άλλα 30
έως 50 εκατ. ευρώ οι απώλειες από τους παίκτες που ποντάρουν στα Καζίνο της πΓΔΜ. Παράλληλα η λειτουργία των
παράνομων μηχανών, δημιουργεί μια παραοικονομία με τζίρο της τάξης των 5 δις. ευρώ, με τις παράνομες μηχανές να
ξεπερνούν τις 65.000.
Μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ο πρόεδρος του ΟΠΑΠ ανέφερε ότι το έργο των VLTs προχωρά
κανονικά, αλλά σημείωσε ότι σε κάθε νέο κατάστημα που ανοίγει ο ΟΠΑΠ, δίπλα του ανοίγει ένα δεύτερο παράνομο που
ελκύει τους παίκτες με δώρα και αλκοόλ. Μόνον πέρυσι ο ΟΠΑΠ δέχτηκε 468 ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες για
τέτοιου είδους καταστήματα. Από αυτές, περισσότερες από 300 αποδείχτηκαν αληθής και προωθήθηκαν στις αστυνομικές
αρχές. Σύμφωνα με τον κ. Ζίγκλερ, αυτό είναι το φαινόμενο της καζινοποίησης που πρέπει να παταχθεί.
Συνέχεια…
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Στο ίδιο μήκος κύματος στάθηκαν οι πρώην πρόεδροι της Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου των Παιγνίων, Ε.
Καραγρηγορίου και Ε. Γιαννακόπουλος. Και οι δύο σημείωσαν ότι το νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών
και θέλει τη μείωση του αριθμού των παιγνιομηχανών του ΟΠΑΠ από 35 χιλ. σε 25 χιλιάδες είναι προς τη θετική
κατεύθυνση. Μειώνει τον αριθμό μηχανών και σημείων διενέργειας του παιγνίου και σαν συνέπεια, αυξάνει τον έλεγχο. «Η
μείωση του αριθμού από 35.000 σε 25.000 και η αύξηση από 25 σε 50 υπηρετούν, ήδη, από τότε διαγνωσμένες ανάγκες και
άρα είναι στη σωστή κατεύθυνση», είπε ο κ. Γιαννακόπουλος. «Γιατί», πρόσθεσε, «ακόμα και αν τοποθετηθούν όλα σε
αμιγείς χώρους μιλάμε για μια διαφορά από 1.400 σε 500 καταστήματα».
Στη συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης, όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του ΚΕΘΕΑ, τάχθηκαν υπέρ του
νομοσχεδίου. Ο υπεύθυνος του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ (πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ για την απεξάρτηση από το αλκοόλ και τα
τυχερά παιχνίδια) Αντώνης Πάριος, σημείωσε ότι δεν είναι νομικός για να γνωρίζει όλες τις πτυχές του νόμου, αλλά
σημείωσε ότι όπου υπάρχουν κανόνες, αυτοί προφυλάσσουν. Πάντως σημείωσε ότι κάθε χρόνο, τα εξαρτημένα άτομα από
το τζόγο αυξάνουν κατά 10-12%.
Ο πρόεδρος των πρακτόρων ΟΠΑΠ Αττικής Γιώργος Πουλημάς, τόνισε την ανάγκη να προχωρήσει το έργο των VLTs και
σημείωσε ότι με τον τρόπο αυτό, θα μπει τέλος στην ανομία των παράνομων VLTs και του online στοιχηματισμού.
Πρόσθεσε ότι κάθε χρόνο, το Ελληνικό Δημόσιο εισπράττει πάνω από 1 ευρώ σε φόρους, από τον ΟΠΑΠ, τους πράκτορές
του και τους παίκτες τους.
Χθες δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Επισήμως
διαρρέονταν οι συναντήσεις του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου με τους εκπροσώπους της τρόικας.
Ανεπισήμως ωστόσο γίνονταν λόγος για δύο ενδεχόμενα: είτε η Κομισιόν έβαλε πάγο στο σχέδιο νόμου, είτε δεν ήταν πάλι
επαρκώς προετοιμασμένη η τροπολογία που είχε υποσχεθεί ο υπουργός Οικονομικών, σχετικά με τη μετεγκατάσταση του
Καζίνο της Πάρνηθας στο λεκανοπέδιο Αττικής.
Κι ενώ θεωρείται σίγουρο ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει το πράσινο φως από την Κομισιόν για την ψήφιση του σχεδίου
νόμου, εν τούτοις φαίνεται ότι ήταν η τροπολογία που ανάγκασε σε αναβολή την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής της

Βουλής. Καλά ενημερωμένες πηγές σημείωναν χθες ότι η τροπολογία δεν θα αργήσει να κατατεθεί στη Βουλή, έτσι ώστε
να προχωρήσει η ψήφιση του νομοσχεδίου.

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

Süddeutsche Zeitung: «Η Ελλάδα επαινείται από τα ανώτατα κλιμάκια»
Τα σημάδια ανάκαμψης που εμφανίζει η ελληνική οικονομία το τελευταίο διάστημα σχολιάζει στις οικονομικές της
σελίδες η Süddeutsche Zeitung. «Η Ελλάδα επαινείται από τα ανώτατα κλιμάκια», παρατηρεί η εφημερίδα του Μονάχου
με αφορμή τις θετικές δηλώσεις της γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ μετά την πρόσφατη συνάντηση που
είχε με τον Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσιγκτον. Η SZ υπενθυμίζει τα συγχαρητήρια της Κριστίν Λαγκάρντ στον έλληνα
πρωθυπουργό και στον ελληνικό λαό για την «αξιοσημείωτη πρόοδο» που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των
συμφωνηθέντων μέτρων.
Το δημοσίευμα επισημαίνει τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος για ανάπτυξη 2,4% το 2018 και 1,7% φέτος,
ωστόσο τονίζει την προϋπόθεση που έθεσε η τράπεζα, δηλαδή «να εφαρμοστούν με συνέπεια οι μεταρρυθμίσεις και οι
ιδιωτικοποιήσεις που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος βοήθειας», σημειώνει η εφημερίδα.
Η SZ στέκεται στη λήξη του τρέχοντος προγράμματος τον Αύγουστο του 2018 και επισημαίνει: «Μέχρι τότε η Αθήνα
\
ελπίζει να ανακτήσει
την απαραίτητη εμπιστοσύνη στις χρηματαγορές, ώστε να μπορεί να δανείζεται μόνη της χρήματα.
Οι διεθνείς δανειστές έχουν ξεκινήσει τώρα νέους εντατικούς ελέγχους για τη μεταρρυθμιστική πρόοδο που έχει σημειώσει
η Ελλάδα».
Η εφημερίδα του Μονάχου υπενθυμίζει ότι βάσει των οικονομικών προβλέψεων που δημοσίευσε η Κομισιόν την άνοιξη η
Ελλάδα αναμένεται να καταγράψει δημοσιονομικό έλλειμμα 1,2% το 2017. «Πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι η Ελλάδα
χρειάζεται νέα απομείωση χρέους», επισημαίνει η Süddeutsche Zeitung.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Χωρίς ουσία η χθεσινή μικρή άνοδος (+0,35%)…. Ανάγκη πάντα για
μια μεγάλη αντίδραση….
Παρά τα μικρά κέρδη μια απογοητευτική συνεδρίαση είχε και πάλι χθες το Χ.Α., κυρίως λόγω
του ότι η αγορά έκλεισε μακριά από το υψηλό ημέρας και οι βασικοί δείκτες επί της ουσίας και
πάλι χαμηλότερα σημαντικών επιπέδων, από την επιστροφή υψηλότερα των οποίων
συνδέεται η απομάκρυνση του πολύ αρνητικού σεναρίου για την αγορά και η είσοδος της σε
ένα νέο πτωτικό κανάλι που μπορεί να φέρει το ΓΔ χαμηλότερα των 700 μονάδων. Το μεγάλο
ζητούμενο λοιπόν για την αγορά παραμένει μια πρώτη πραγματικά ισχυρή αντίδραση, της
τάξης τουλάχιστον του 2 με 3%, μια αντίδραση φυσικά η οποία θα έχει και συνέχεια .…
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