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Μοσκοβισί: Προ των πυλών η συμφωνία για το χρέος
Η Ελλάδα είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση διότι είναι μία χώρα σε πρόγραμμα. Αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε
στην κανονικότητα. και τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πρώτον ότι πρέπει να πετύχουμε στην εφαρμογή του
προγράμματος που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2015. Και είμαι πολύ ικανοποιημένος από την καλή πρόοδο που
έχουμε κάνει στις συζητήσεις για τις μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχει
ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης που οδήγησε στην απεμπλοκή 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα,
τώρα συζητάμε την δεύτερη αξιολόγηση και νομίζω ότι οι συζητήσεις προχωρούν σε θετική κατεύθυνση.
Την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα, διατύπωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πιέρ
Μοσκοβισί σε αποκλειστική του συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση. Ο κ.Μοσκοβισί δήλωσε πως είναι σε
θετική κατεύθυνση οι συζητήσεις για τη δεύτερη αξιολόγηση «Είμαι πεπεισμένος ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση
του ελληνικού προγράμματος , σε φάση επιτυχίας. Γνωρίζω , ότι απαιτείται προσπάθεια από τον ελληνικό λαό ,
το έχω συνειδητοποιήσει αυτό , αλλά νομίζω ότι η ανταμοιβή είναι μέσω της ανάπτυξης, της εμπιστοσύνης και
των θέσεων εργασίας . Ελπίζω μια συμφωνία για το χρέος είναι προ των πυλών» τόνισε. «Χρειαζόμαστε μαζί μας
το ΔΝΤ» είπε ο κ.Μοσκοβισί.

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

Μπενουά Κερέ: Δεν υπάρχει τέταρτο Μνημόνιο
Εκτός συζήτησης είναι ένα τέταρτο μνημόνιο, αλλά είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα να επιτύχει το τρίτο
πρόγραμμα, επισημαίνει σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών το μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΕΚΤ, Μπενουά Κερέ.
Ο ίδιος παίρνει θέση υπέρ της διευθέτησης του ελληνικού χρέους, επισημαίνοντας ότι «η πλήρης υλοποίηση του
προγράμματος πρέπει να συνοδεύεται από σειρά μέτρων ελάφρυνσης του χρέους στο πλαίσιο της συμφωνίας του
Eurogroup της 25ης Μαΐου 2016».
Για την πορεία της δεύτερης αξιολόγησης σημειώνει ότι η συζήτηση παραμένει ανοικτή σε όλους τους τομείς
πολιτικής. Και χαμηλώνει τον πήχη για μια συμφωνία άμεσα, εκτιμώντας ότι συνεδρίαση του Eurogroup της
5ης Δεκεμβρίου «θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για καταγραφή της προόδου και καθορισμό του
χρονοδιαγράμματος προς την ολοκλήρωση της αξιολόγησης».
Συνέχεια…
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\/ τις διαφορετικές θέσεις των θεσμών για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος στη συζήτηση
Επιβεβαιώνει
για το χρέος ενώ χαρακτηρίζει «παράγοντα αξιοπιστίας» τη συμμετοχή του ΔΝΤ για το ελληνικό πρόγραμμα.
Αναφορικά με την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στην ποσοτική χαλάρωση επισημαίνει πως το Δ.Σ της ΕΚΤ
θα βασίσει τις αξιολογήσεις του και στην εσωτερική ανάλυση θα πραγματοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη και
άλλα ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων προτού λάβει τις τελικές του αποφάσεις.
Θεωρεί αναγκαία τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και τη δημοσιονομική εξυγίανση στην Ελλάδα, αλλά «με
τρόπο που θα ευνοεί την ανάπτυξη» και θα έχει προσανατολισμό στην περιστολή δαπανών και όχι την αύξηση
της φορολογίας.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΠΕ: Διεκδικεί είσοδο στην κορυφαία κατηγορία διυλιστηρίων
Για την ένταξη των ΕΛΠΕ στην κορυφαία διεθνή ομάδα των διυλιστηρίων -στο 25% που δεν διατρέχει
κινδύνους επιβίωσης σε μία αγορά πολύ δύσκολη για τον κλάδο, λόγω της δραματικής μείωσης των τιμών
πετρελαίου, που οδήγησε σε κλείσιμο περισσότερα από 20 ευρωπαϊκά διυλιστήρια- "δουλεύει" ο όμιλος των
ΕΛΠΕ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του, καθηγητής, Ευστάθιος Τσοτσορός,
κεντρικός ομιλητής του 13ου «Αριστοτέλη» του συνεδρίου μάνατζμεντ της ΕΕΔΕ με θέμα «GREEK
POSSIBLE: Το Μάνατζμεντ της Ανάπτυξης και της Επιτυχίας των Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Παγκόσμια
Οικονομία». Κατά την ομιλία του ο ίδιος επεσήμανε ότι σε ένα δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και με
το πρόσθετο υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος από τις μεγάλες επενδύσεις των 3 δισ. ευρώ τα προηγούμενα
χρόνια, τα ΕΛΠΕ, θα έχουν το 2016 λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤDA) άνω των 700 εκατ ευρώ παρά τη μείωση
κατά 30% των περιθωρίων κέρδους, ενώ βελτιωμένα θα είναι και τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου.
Παράλληλα ο ίδιος, αναφέρθηκε στις πολλές πιέσεις που ασκούνται στον κλάδο (το 65%-70% του κύκλου
εργασιών αφορά το business unit των πετρελαϊκών) λόγω της διεθνούς πολιτικής αβεβαιότητας, του
ενεργειακού μετασχηματισμού που επιβάλουν οι αλλαγές στο κλίμα, η κατεύθυνση προς τη μεταπετρελαϊκή
εποχή. "Επιδιώκουμε την εξωστρέφεια μέσω συνεργασιών με εταιρείες περιφερειακών αγορών όπως του Ιράν,
με τη ρωσική Rosneft, με το Ιράκ, ενώ έχουμε προσεγγίσει την Αίγυπτο και πιθανώς να υπάρξει προσέγγιση και
συνεργασία και με τη Λιβύη. Στόχος μας είναι η εξωστρέφεια και οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις, αυτές που
επιβάλλει η διεθνή αγορά", υπογράμμισε. Τονίζεται ότι από τον όμιλο λειτουργούν 50 ανώνυμες εταιρείες, οι
μισές εκτός Ελλάδος, με δραστηριότητες στη διύλιση αργού και την παραγωγή πετρελαιοειδών, τη λιανική
τους εμπορία σε Ελλάδα και Βαλκάνια, τα πετροχημικά, το φυσικό αέριο με τις ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την Elpedison ενώ έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται και στις ΑΠΕ.
Μεταξύ άλλων, ο ίδιος επισήμανε ότι το 2016 θα κλείσει για τα ΕΛΠΕ με υψηλά λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤDA),
άνω των 700 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που τα περιθώρια κέρδους στον κλάδο πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά
30%. Παράλληλα είπε ότι τα ΕΛΠΕ για το σύνολο του 2016 αναμένεται να εμφανίσουν καθαρή κερδοφορία
ενισχυμένη έως και κατά 70%, δηλαδή άνω των 76 εκατ. ευρώ, όταν το 2014 είχε ζημίες 369 εκατ. ευρώ και
πέρυσι κέρδη της τάξης των 45 εκατ. ευρώ.
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Φοβούνται τυφώνα Τραμπ στην προεδρία του G20 … Εξαιρετικά ανήσυχος ο Σόιμπλε
Σύμφωνα με πληροφορίες του Spiegel, o Βόλφγκανγκ Σόιμπλε φοβάται ότι θα αποτύχει η γερμανική προεδρία του G20, διότι δεν μπορεί
κανείς να υπολογίζει με σημαντικές αποφάσεις της ομάδας, όταν θα αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ανησυχία έχει προκαλέσει στο γερμανικό υπουργείο Οικονομικών η αλλαγή σκυτάλης στον Λευκό Οίκο, δεδομένου ότι ανατρέπονται τα
σχέδια που έχει κάνει το Βερολίνο για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου και μετά, όταν δηλαδή θα έχει αναλάβει την προεδρία του
G20.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Spiegel, o Βόλφγκανγκ Σόιμπλε φοβάται ότι θα αποτύχει η γερμανική προεδρία του G20, διότι δεν μπορεί
κανείς να υπολογίζει με σημαντικές αποφάσεις της ομάδας, όταν θα αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ.
Το γερμανικό ΥΠΟΙΚ αναμένει να υπάρξει στασιμότητα ιδίως στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω των
φορολογικών παραδείσων.
Η συνάντηση των 20 σημαντικότερων βιομηχανικών και αναπτυσσόμενων χωρών του κόσμου θα γίνει στις 17 και 18 Μαρτίου στο
Μπάντεν-Μπάντεν, δηλαδή λιγότερους από δύο μήνες αφότου αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ ο Τραμπ, και εντός αυτού του χρονικού
διαστήματος είναι αδύνατον το οικονομικό του επιτελείο να είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις.
Επιπλέον, ο Σόιμπλε, κατά το γερμανικό περιοδικό, φοβάται ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα προτιμήσει σταδιακά μονομερείς
ενέργειες και επομένως διεθνείς συνεργασίες, όπως αυτή του G20, θα χάσουν την αίγλη τους.

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

Με ρυθμό ανάπτυξης 3,2% τρέχει η Ισπανία
Μπορεί να πέρασε μια παρατεταμένη περίοδος πολίτικης αβεβαιότητας, αλλά η οικονομία της Ισπανίας διατηρεί την αναπτυξιακή της
πορεία εδώ και δώδεκα συνεχή τρίμηνα, καθώς το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 0,7% και το τρίτο τρίμηνο του φετινού έτους σε
σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση η ανάπτυξη της Ισπανίας ανήλθε σε 3,2%, ενώ δημιουργήθηκαν σχεδόν 500.000
νέες θέσεις εργασίας. Τα νέα αυτά στοιχεία ανακοινώθηκαν από τη στατιστική υπηρεσία της χώρας την ώρα που ο πρωθυπουργός
Μαριάνο Ραχόι ετοιμάζεται να δώσει μάχη για να περάσει τον νέο προϋπολογισμό, προσπαθώντας να ισορροπήσει τα μέτρα λιτότητας
με τις εκκλήσεις για περισσότερη ανάπτυξη στη χώρα. Παράλληλα ο Ραχόι καλείται να ξεπεράσει τις πιέσεις των Βρυξελλών να μειώσει
ακόμη περισσότερο το έλλειμμα, καθώς πέρυσι η χώρα με δυσκολία κατάφερε να γλιτώσει την επιβολή προστίμου επειδή δεν πέτυχε
τους σχετικούς στόχους της ΕΕ.ADVERTISING
Όμως η αντιπολίτευση ζητά αύξηση του κατώτατου μισθού και μείωση των
εισφορών για τους αυτοαπασχολουμένους. Ο υπουργός Προϋπολογισμού Κρίστομπαλ Μοντόρο από την πλευρά του έχει αποκλείσει
οποιαδήποτε νέα αύξηση στον ΦΠΑ και υποσχέθηκε να περιορίσει φαινόμενα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής από επιχειρήσεις.
Η Ισπανία πέρασε μεγάλη περιπέτεια αφού προσπαθούσε να σχηματίσει κυβέρνηση για δέκα συνεχείς μήνες, με την κυβέρνηση Ραχόι να
μην έχει πλέον την πλειοψηφία που θα ήθελε. Όμως η κρίση αυτή, όπως όλα δείχνουν, δεν υπονόμευσε τη θέση της χώρας ως μιας από
τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην ευρωζώνη.
Το τρίτο τρίμηνο η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,6%, ενώ οι δημόσιες δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 1%. Οι
κατασκευαστική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 0,2%. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 0,3% παρουσιάζοντας κάμψη στον ρυθμό
αύξησης. Η μείωση στον ρυθμό αύξησης των επενδύσεων αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αδυναμία των προηγούμενων μηνών να
σχηματιστεί κυβέρνηση στη χώρα, σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στο Bloomberg.
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Και όμως υπάρχουν οι γενναίοι επενδυτές που ποντάρουν στην ιταλική ανάκαμψη….
Όπως σχολίαζε το Reuters πριν από μερικές ημέρες είναι λίγοι οι γενναίοι διαχειριστές κεφαλαίων, οι οποίοι
βαδίζουν αντίθετα προς την τρέχουσα αντίληψη των επενδύσεων στην Ιταλία, όντας πεπεισμένοι ότι η
αναμενόμενη αποτυχία του πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι στο επικείμενο δημοψήφισμα της 4ης Δεκεμβρίου θα
τους προσφέρει ευκαιρίες κέρδους. Από τις αρχές της χρονιάς και μέχρι σήμερα, οι τιμές των μετοχών των
ιταλικών εταιρειών έχουν απολέσει σχεδόν το 25% της αξίας τους, όταν τα κρατικά ομόλογα υφίστανται και

αυτά επίθεση εν όψει δημοψηφίσματος. Εάν, μάλιστα, οι διεξαγόμενες δημοσκοπήσεις αποδειχθούν και
αξιόπιστες, τότε ενδεχομένως ο κ. Ρέντσι να αναγκαστεί να παραιτηθεί και η κυβέρνησή του να κλονιστεί.
Επιπλέον, σε μια τέτοια εξέλιξη πλήγμα θα δεχθεί και το ευρώ. Διαχειριστές κεφαλαίων και αναλυτές των
αγορών προβλέπουν ότι οι μαζικές πωλήσεις τίτλων θα επιταθούν, εάν η μεταρρύθμιση του Ιταλού
πρωθυπουργού με τη σχεδιαζόμενη περιστολή των εξουσιών της Γερουσίας αποτύχει. Υπάρχουν, όμως,
επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία στοιχηματίζουν ότι οι χειρότεροι φόβοι της αγοράς είναι αβάσιμοι. «Η διάθεση
των επενδυτών θα μεταβληθεί για ένα, δύο ή τρεις μήνες, αλλά δεν πρόκειται να επέλθει καταστροφή, στην
περίπτωση, που επικρατήσει το “Οχι”», επισημαίνει ο Ουμπέρτο Μποργκέζι της Albemarle Asset
Management, η οποία θα προωθήσει ένα επενδυτικό κεφάλαιο τέσσερις ημέρες προ του δημοψηφίσματος. «Δεν
είναι δυνατόν να αποφύγουμε τις κρίσεις, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουμε προς όφελός
μας». Κατά τον κ. Μποργκέζι, η Albemarle Asset Managemnt σχεδιάζει να συγκεντρώσει έως και 60 εκατ.
ευρώ για τα νέα ιταλικά κεφάλαια, τα οποία θα εστιασθούν σε υποτιμημένες μετοχές. Μεταξύ των επιλογών
του βρίσκονται ορισμένες παλαιές επιχειρήσεις, όπως ο εκδοτικός οίκος Mondadori, η εταιρεία μηχανών για
την επεξεργασία του ξύλου Biesse και η κατασκευάστρια βιομηχανικών εξαρτημάτων, Saes Getters. Οι μετοχές
αυτές δεν είναι δημοφιλείς, αλλά οι εταιρείες τελούν υπό ορθή διαχείριση και τα προϊόντα τους έχουν ζήτηση.
Σε κατάσταση αναμονής βρίσκονται και άλλοι διαχειριστές κεφαλαίων στη Γηραιά Ηπειρο. Ο όμιλος της AXA
Investment Managers με έδρα το Παρίσι, o oποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, τηρεί και
αυτός στάση αναμονής με ιταλικά επενδυτικά κεφάλαια της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος
τους είναι τοποθετημένο σε μετοχές ιταλικών τραπεζών, οι οποίες λογίζονται και ως οι πιο ευάλωτες σε μία
μαζική κίνηση πωλήσεων. «Είμαστε προετοιμασμένοι για αστάθεια, αλλά δεν στοιχηματίζουμε στο
δημοψήφισμα – θα ήταν σαν να αγοράζαμε λαχείο», παρατηρεί ο Ζιλ Γκιμπού, επικεφαλής της στρατηγικής
ευρωπαϊκών μετοχών της ΑΧΑ. «Το πεδίο των τραπεζών της Ιταλίας δεν είναι άσπρο - μαύρο κι εμείς
επενδύουμε με ορίζοντα τριών ετών όχι τριών εβδομάδων». Ο ίδιος πιστεύει πως οι ευρωπαϊκές αρχές δεν θα
επιτρέψουν να ξεσπάσει μια σαρωτική κρίση, δεδομένου ότι η ακεραιότητα της ίδιας της Ευρωζώνης μπορεί
να διακυβευθεί μόνο εάν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ιταλίας καταρρεύσουν. «Μια διάσπαση της
\
Ευρωζώνης ή ένας κλονισμός των τραπεζών συνιστούν μείζονες κινδύνους και δεν θα αφεθούν ανεξέλεγκτοι»,
προσθέτει. Ο Ζιλ Γκιμπού στοιχηματίζει στις τράπεζες σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, εκτιμώντας πως θα
υποχρεωθούν
να
συγχωνευθούν
σταδιακά
και
θα
βελτιώσουν
την
κερδοφορία
τους.
Τέλος, αναφορικά με τα ιταλικά ομόλογα, οι αναλυτές αναμένουν το σπρεντ προς τα ασφαλέστερα γερμανικά
ομόλογα να διευρυνθεί 30-50 μονάδες βάσης, ενώ σήμερα βρίσκεται στις 180 μ.β., είναι το μεγαλύτερο της
διετίας, αλλά απέχει πάρα πολύ από το αντίστοιχο του 2011 και του 2012.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
The Russell 2000 has closed higher for... ready? 13 CONSECUTVE
days
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