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Moody’s: Πιστωτικά θετικοί για Eurobank οι νέοι στόχοι στα «κόκκινα δάνεια»
Η αναθεώρηση προς τα κάτω από την Eurobank του στόχου για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (non-performing
exposures, NPEs) είναι θετική για την πιστοληπτική αξιολόγησή της, αναφέρει ο οίκος Moody's σε σημερινή έκθεσή του
(Credit Outlook).
Στις 16 Νοεμβρίου, η Eurobank ανακοίνωσε τα αποτελέσματα 9μήνου 2017 και μία μεγαλύτερη μείωση των NPEs, όπως
συμφωνήθηκε με τις ρυθμιστικές Αρχές. «Το χαμηλότερο επίπεδο των NPEs, που πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτύχει η
τράπεζα, είναι θετικό για την πιστοληπτική αξιολόγησή της (credit positive), επειδή θα μειώσει τους καθοδικούς κινδύνους
για το αξιόχρεο και θα εντείνει τις προσπάθειες να ομαλοποιήσει τον ισολογισμό της με περαιτέρω βελτιώσεις της
ποιότητας του ενεργητικού της και τον εξορθολογισμό του με πωλήσεις δανείων και ρευστοποιήσεις», αναφέρει ο οίκος,
προσθέτοντας: «Η μείωση των NPEs της Eurobank, όπως και των άλλων ελληνικών τραπεζών, παραμένει βασική
προτεραιότητα στην προσπάθειά της να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των εγχώριων καταθετών και την αξιοπιστία της
στις διεθνείς κεφαλαιαγορές».
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο σχέδιο της Eurobank, τα NPEs θα μειωθούν κατά 400 εκατ. ευρώ επιπλέον στο τέλος της
φετινής χρονιάς και στο τέλος του 2019 σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο της, περιορίζοντας το απόθεμα των NPEs στα 12,1
δισ. ευρώ. Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Eurobank ανακοίνωσε ένα υπόλοιπο NPEs ύψους 19,4 δισ. ευρώ έναντι 20,6 δισ.
ευρώ τον Ιούνιο του 2016.
Σύμφωνα με τους αναθεωρημένους στόχους, η τράπεζα στοχεύει σε μία περαιτέρω μείωση των NPEs της κατά 1 δισ. ευρώ
έως το τέλος του 2017, κυρίως με την πώληση που έκανε τον Οκτώβριο μη εξυπηρετούμενων ακάλυπτων καταναλωτικών
δανείων, αλλά και με διαγραφές και θεραπεία (σ.σ. ρύθμιση) δανείων της και σε (μικρότερη έκταση) με ρευστοποιήσεις
ενεχύρων.
«Αναμένουμε ότι η Eurobank θα υπεραποδώσει οριακά σε σχέση με τους στόχους της για το 2017, λόγω της πώλησης
χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ακάλυπτων καταναλωτικών δανείων τον Οκτώβριο του 2017, ύψους 1,5 δισ. ευρώ,
στην Intrum Justitia, που είναι μία κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία αγοράς χρέους», σημειώνει ο Moody's. «Η Eurobank
στοχεύει σε μία παραπλήσια συναλλαγή το 2018 για να μειώσει το υπόλοιπο των NPEs της, ενώ η βελτίωση των
οικονομικών συνθηκών της χώρας θα επιτρέψει την περαιτέρω θεραπεία δανείων μέσω αναδιαρθρώσεων», προσθέτει ο
οίκος.
Ο οίκος αναφέρει ότι σήμερα τα NPEs της Eurobank βρίσκονται στο ανώτερο άκρο των αξιολογούμενων τραπεζών σε
παγκόσμιο επίπεδο, «αλλά είναι τα χαμηλότερα μεταξύ των τοπικών τραπεζών». Σημειώνει, επίσης, ότι «τα νομοθετικά
μέρα που εφαρμόσθηκαν νωρίτερα το 2017, όπως οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για κατασχεμένες περιουσίες και η
εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών για μικρές επιχειρήσεις, πρέπει να υλοποιηθούν πλήρως και να παράγουν σημαντικά
αποτελέσματα, αν και η δυναμική είναι πιθανόν να αυξηθεί το 2018.
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Σ. Φιλάρετος: Με τριετή ορίζοντα ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Alpha Bank
Η Alpha Bank σχεδίασε και υλοποιεί την στρατηγική της για τον ψηφιακό της μετασχηματισμό με τριετή ορίζοντα που θα την οδηγήσει
στη νέα εποχή που ξεκινάει για τον χρηματοπιστωτικό τομέα λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων
σύμβουλος και COO της τράπεζας Σπύρος Φιλάρετος, σε χαιρετισμό του στην έναρξη του διαγωνισμού «Fintech Challenge ΄17» που
διοργανώνει η Τράπεζα.
Στη διάρκεια της διαδικασίας του μετασχηματισμού μας θα ενσωματωθούν στις λειτουργίες της τράπεζας όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις
ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας, διατηρώντας ταυτόχρονα την βασική μας κουλτούρα, ανέφερε ο κ.
Φιλάρετος, απευθυνόμενος στους νέους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό της Alpha Bank που έχει ως βασικό στόχο να δώσει την
ευκαιρία σε αυτούς να διαμορφώσουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες του μέλλοντος με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Όπως τονίζουν στελέχη της Alpha Bank, στο πλαίσιο του «Fintech Challenge ΄17», που ολοκληρώνεται την Κυριακή το βράδυ, η Alpha
Bank, ενισχύει τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση πραγματικών προκλήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα, μέσα από τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και εφαρμογών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας, υποστηρίζοντας τη δημιουργικότητα των νέων.
Ιδέες που παρουσιάζουν οι νέοι Οι διαγωνιζόμενοι, φυσικά πρόσωπα και νεοφυείς επιχειρήσεις (Fintech Startups), παρουσιάζουν τις
ιδέες τους που εστιάζονται σε εφαρμογές χρηματοοικονομικής διαχείρισης για ιδιώτες και επιχειρήσεις καθώς και για επαγγελματίες
και μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, ιδέες που αφορούν εφαρμογές βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη κατά την εγγραφή του σε νέες
τραπεζικές υπηρεσίες ή κατά τη χρήση τους καθώς και ιδέες από άλλες περιοχές του χρηματοοικονομικού χώρου που θεωρούν ότι
μπορούν να προσφέρουν αξία στους πελάτες.
Σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, εξειδικευμένα στελέχη της Alpha Bank και των συνεργατών της στο διαγωνισμό (ΜΙΤ Enterprise
Forum Greece, EY Ελλάδος, Microsoft και Vodafone), βρίσκονται στον σύγχρονο χώρο συνεργασίας στο Γκάζι. που πραγματοποιείται η
τριήμερη διαγωνιστική διαδικασία παρέχοντας υποστήριξη και καθοδήγηση στους συμμετέχοντες.
Αύριο Κυριακή οι ιδέες και οι εφαρμογές που θα υλοποιηθούν θα αξιολογηθούν με βασικά κριτήρια την ανταπόκρισή τους στις
απαιτήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα και των πελατών, τον βαθμό καινοτομίας και τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής τους.
Οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν χρηματικά έπαθλα από την Alpha Bank, καθώς και σημαντικά βραβεία υποστηρικτικού, εκπαιδευτικού
και συμβουλευτικού χαρακτήρα από τους συνεργάτες της Alpha Bank στο «Fintech Challenge '17», προκειμένου να εξελίξουν την
αρχική ιδέα τους σε μία πλήρως λειτουργική και «ζωντανή» εφαρμογή και να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση.
Συμπερασματικά όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη με την ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στις δομές και στην
καθημερινή λειτουργία των τραπεζών, με την συμβολή και των ιδεών των νέων, το τραπεζικό σύστημα διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα
θα καταφέρει να ανταποκριθεί γενικότερα στην μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει αναφορικά με την διατήρηση της πελατειάκης του
βάσης λόγω της εισόδου νέων «παικτών» στη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
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Fox News:Η Ελλάδα με οδηγό τον τουρισμό αλλάζει κατεύθυνση μετά την κρίση χρέους
Δεν είναι όλα ρόδινα στην Ελλάδα, αλλά ο τουρισμός της φέτος γνώρισε μεγάλη άνθηση, όπως γράφει στην ιστοσελίδα του
Fox News η Έιμι Κέλογκ.
"Το 2017 ήταν η χρονιά που άφησε πίσω της την κρίση", λέει στην αμερικανίδα δημοσιογράφο ο ταξιδιωτικός πράκτορας
Δίκαιος Καλαβρυτινός που εργάζεται στην Αθήνα. "Αυτή τη χρονιά, η κατάσταση στην Αθήνα και στην Ελλάδα
γενικότερα βελτιώνεται μέρα με τη μέρα", προσθέτει ο ίδιος.
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Ο τουρισμός γνώρισε αύξηση 7% μέσα στο 2017, εξέλιξη πολύ σημαντική για τον ζωτικό αυτό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Μια
στις πέντε νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα δημιουργήθηκε στον τομέα του τουρισμού και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις κάθε 30
τουρίστες δημιουργούν μια νέα θέση εργασίας για κάθε Έλληνα πολίτη.
Ο κ. Καλαβρυτινός χαρακτηρίζει την Αθήνα μια από τις ασφαλέστερες πόλεις στον κόσμο και υποστηρίζει ότι η είναι η πόλη με τις
καλύτερες υπηρεσίες. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν κρατήσει τους τουρίστες μακριά. Η Τουρκία, που
είναι μια ανταγωνιστική αγορά, έχει επίσης βιώσει ταραχές, γεγονός που στρέφει το ενδιαφέρον των τουριστών στην Ελλάδα, αναφέρει
η δημοσιογράφος του Fox News και προσθέτει ότι δεν υπάρχουν πια οι ογκώδεις εκείνες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που οργανώνονταν
στη διάρκεια της κρίσης.
Ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρωνικού κ. Αλέξανδρος Βασιλικός δήλωσε στο Fox News: "Δεν
έχουμε πλέον ταραχές. Βλέπουμε ότι οι πελάτες μας δεν ανησυχούν πια. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ζήτημα για εμάς μέχρι το 2015".
Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι στη βιομηχανία του τουρισμού που παραπονιούνται ότι οι υψηλότεροι φόροι που έχουν επιβληθεί στην
Ελλάδα στο πλαίσιο των πακέτων διάσωσης και τα αυστηρότερα εισπρακτικά μέτρα έχουν περιορίσει τα καθαρά κέρδη, αλλά
μολαταύτα ο κλάδος σημειώνει πρόοδο.
Οικονομολόγοι επισημαίνουν και άλλες θετικές ενδείξεις: η Ελλάδα βγήκε το καλοκαίρι στις αγορές. Τα ελληνικά ομόλογα κατέγραψαν
χαμηλή απόδοση και οι διαρθρωτικές αλλαγές οδήγησαν σε μικρότερες κρατικές παρεμβάσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων καθιστώντας
πολλές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές.
Για πρώτη φορά σημειώθηκε ανάπτυξη το 2017 παρότι χαμηλή.
Αλλά με το χρέος να παραμένει στο 180% του ΑΕΠ υπάρχει ακόμη μακρύς δρόμος. Το ποσοστό της ανεργίας έχει μειωθεί, αλλά ακόμη
ένας στους πέντε είναι άνεργος, ενώ σχεδόν οι μισοί νέοι είναι άνεργοι. Εξάλλου έχει σημειωθεί σε μεγάλο βαθμό και το φαινόμενο που
αποκαλείται brain drain (ή αλλιώς η φυγή μυαλών).
Ωστόσο ο κ.Βασιλικός επισημαίνει ότι οι Έλληνες θα πρέπει να αναζητήσουν τις ευκαιρίες στις προκλήσεις που παρουσιάζονται.
"Δεν μπορούμε να βλέπουμε αρνητικά τα πράγματα. Πρέπει να τα βλέπουμε με δημιουργικό τρόπο. Αν δεν βρεις σήμερα δουλειά όπως
έβρισκες πριν από πέντε ή δέκα χρόνια, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξεις και την οπτική σου".
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Πλειστηριασμοί: Το απόλυτο κριτήριο για επιτυχία των Stress Tests
Η έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν, το μεγαλύτερο τεστ στο επιχειρούμενο
από κυβέρνηση και θεσμούς «σπριντ» την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να κλείσει η τεχνική συμφωνία για την τρίτη
αξιολόγηση σε πέντε ημέρες, από την Τρίτη ώς το Σάββατο.
Οπως επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σε δήλωσή του στην «Κ», διαμηνύοντας
προφανώς και τους ανάλογους προβληματισμούς της ΕΚΤ, «η επιτάχυνση των πλειστηριασμών είναι σήμερα ίσως η
κρισιμότερη παράμετρος για την επιτυχία των στρες τεστ των ελληνικών τραπεζών. Είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν
άμεσα οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, για να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα ανακτήσεων κεφαλαίων εκ μέρους των τραπεζών
όταν αρχίσουν τα στρες τεστ στις αρχές του 2018. Ετσι, οι υποθήκες που έχουν οι τράπεζες θα φανεί ότι είναι
αξιοποιήσιμες και οι στόχοι της τριετίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα δείχνουν εφικτοί».
Αλλωστε, τονίζει ο κ. Στουρνάρας, οι δυνατότητες ανακτήσεων από τους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές είναι
πολύ υψηλές, αρκεί να υπάρχει η απαραίτητη βούληση.
Σημειώνεται ότι από τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι τράπεζες έχουν πάρει προβλέψεις
για περίπου 50 δισ. ευρώ και έχουν εγγράψει υποθήκες για άλλα περίπου 50 δισ. ευρώ, εκ των οποίων, όμως, περίπου 15
δισ. ευρώ θεωρείται ότι έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ανάκτησης, λόγω του νόμου Κατσέλη. Ο στόχος μείωσης των κόκκινων
δανείων μέσω ρευστοποιήσεων είναι λίγο πάνω από 11 δισ. ευρώ στην τριετία 2017-2019.
Από την Τρίτη
Η αξιολόγηση ξεκινά την Τρίτη, με συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου με τους επικεφαλής
των θεσμών και ενώ το κοντέρ των επιδόσεων στα προαπαιτούμενα παραμένει κολλημένο στο 28%. Δεν αναμένεται να
κλείσουν όλα την επόμενη εβδομάδα, αλλά αρκετά, ώστε να επιτρέψουν συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο (staff level
agreement) έως το Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου. Επίσης, θα δρομολογηθούν όσα πρέπει να κλείσουν μέχρι το
Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου, οπότε και επιδιώκεται να ληφθεί η απόφαση για την εκταμίευση της δόσης. Το
οικονομικό επιτελείο ευελπιστεί, επίσης, να μεταφέρει περίπου 12 προαπαιτούμενα από την τρίτη στην τέταρτη και
τελευταία αξιολόγηση, που έχει, βέβαια, ήδη στην ατζέντα της άλλα 18.
Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής πλευράς για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ ελάφρυνε,
την περασμένη εβδομάδα, το φορτίο των σημαντικών εκκρεμοτήτων, στρέφοντας τα μάτια κυρίως στους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς, για τους οποίους στόχος παραμένει να ξεκινήσουν την Τετάρτη, αν και πολλά θα εξαρτηθούν από την απόφαση αύριο
της γενικής συνέλευσης των συμβολαιογράφων. Ανάλογα με τις εξελίξεις εδώ αλλά –ενδεχομένως– και σε άλλα προαπαιτούμενα, δεν
μπορεί να αποκλεισθεί μια παράταση των διαπραγματεύσεων μετά τις 4 Δεκεμβρίου.
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- δύο πλευρών για την αξιολόγηση ενισχύεται μάλλον από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία, καθώς γίνεται αντιληπτό
Η σπουδή των
πως το τοπίο πρέπει να είναι ξεκάθαρο και οι εκκρεμότητες να έχουν κλείσει όταν θα έρθει η ώρα των σημαντικών αποφάσεων για την
εκταμίευση της δόσης, τον Ιανουάριο, και στη συνέχεια για την ελάφρυνση του χρέους. Αποφάσεις, στις οποίες η όποια μελλοντική
γερμανική κυβέρνηση θα παίξει αναπόφευκτα, όπως πάντα, σοβαρό ρόλο. Το ενδεχόμενο να προκηρυχθούν εκλογές στη Γερμανία και να
παραταθεί η αστάθεια θα εισήγε, βεβαίως, ένα νέο στοιχείο αβεβαιότητας στο σενάριο για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την
ελάφρυνση του χρέους.
Το «παράθυρο ευκαιρίας»
Πηγή του οικονομικού επιτελείου μεταφέρει ότι σε μια τέτοια περίπτωση ίσως εκλείψει το «παράθυρο ευκαιρίας», μεταξύ Δεκεμβρίου
και Ιανουαρίου, που εκτιμά η κυβέρνηση πως υπάρχει για διαπραγμάτευση μεταξύ Γερμανίας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
σχετικά με το ελληνικό χρέος.
Σημειώνεται πως στα μέσα Φεβρουαρίου θα αποφασίσει το ΔΝΤ για τη συμμετοχή του ή μη στο ελληνικό πρόγραμμα.
Αλλοι αναλυτές, ωστόσο, αμφισβητούν ότι υπάρχει αυτό το «παράθυρο ευκαιρίας», ακόμη και με το σαφώς ευμενέστερο για τα σχέδια
της ελληνικής κυβέρνησης σενάριο του μεγάλου συνασπισμού. Οι αναλυτές αυτοί εκτιμούν ότι το θέμα του χρέους είναι πιθανό να
διατηρηθεί ανοιχτό ώς το τέλος του ελληνικού προγράμματος.
Φυσικά, αυτό δεν αποκλείει μια ενδεχόμενη θετική δήλωση προθέσεων από το Eurogroup, δίνοντας λαβή στο ΔΝΤ να παρατείνει την
παραμονή του στο ελληνικό πρόγραμμα, χωρίς όμως νέα χρηματοδότηση. Αυτό δείχνει, αυτήν τη στιγμή, να είναι και το πιθανότερο
σενάριο.
Τι θα κάνει το ΔΝΤ
Το οικονομικό επιτελείο ελπίζει ότι σε περίπτωση παραμονής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, το
τελευταίο θα πιέσει τουλάχιστον ώστε το μεταμνημονιακό πλαίσιο να είναι ξεκάθαρο ως προς την ελάφρυνση του χρέους και να μην
εξαρτάται από προϋποθέσεις. Πρόκειται για μια ελπίδα στην οποία κοινοτικές πηγές δίνουν ελάχιστες πιθανότητες.
Το ΔΝΤ ίσως αποφασίσει να αποχαιρετήσει οριστικά την Ελλάδα στο τέλος του προγράμματος, έχοντας εν τω μεταξύ αφήσει
«κληρονομιά» τα μέτρα 2% του ΑΕΠ για τις περικοπές στις συντάξεις και στο αφορολόγητο και ζητώντας πιθανώς να εφαρμοστούν
ταυτόχρονα το 2019.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι κρίσιμες εκλογές το 2018 – και τι θα συμβεί σ’ αυτές
Ηνωμένες Πολιτείες
Οι Δημοκρατικοί θα πάνε καλά στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018, αλλά προβλέπουμε ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό για να πάρουν την πλειοψηφία της
Βουλής των Αντιπροσώπων. Η αστική συγκέντρωση του πληθυσμού ευνοεί τους Ρεπουμπλικάνους τόσο πολύ ώστε ακόμα και η χαμηλή δημοφιλία του
προέδρου, κάτω από το 40%, δεν θα φτάσει για την επικράτηση των Δημοκρατικών. Η Γερουσία, εντωμεταξύ, είναι ένα ακόμα πιο σύνθετο «στοίχημα».
Ηνωμένο Βασίλειο
Ένα ανεξέλεγκτο σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης στο Κοινοβούλιο και οι διχογνωμίες ως προς το Brexit θα συμβάλλουν στην πτώση της κυβέρνησης
της Theresa May. Ο θρίαμβος των Εργατικών θα φέρει στην πρωθυπουργία τον ηγέτη του κόμματος, Jeremy Corbyn, ο οποίος θα προσπαθήσει να
ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για το Brexit με την Eυρ. Ένωση (ελπίζοντας να δημιουργήσει έναν σοσιαλιστικό παράδεισο εκτός της
«νεοφιλελεύθερης» Κοινής Αγοράς της ΕΕ).
Ιταλία
Το πιθανότερο αποτέλεσμα των εκλογών του 2018 στην Ιταλία είναι ένας συνασπισμός μεταξύ του κεντρώου Δημοκρατικού Κόμματος και της Forza Italia.
Αλλά και το ευρωσκεπτικιστικό Κίνημα των Πέντε Αστέρων τα πηγαίνει καλά στις δημοσκοπήσεις. Ο λαϊκιστής ηγέτης του, ο 31χρονος Luigi Di Maio, θέλει
να «ξεφορτωθεί» αρκετούς κανόνες της ΕΕ (ή και να φύγει εντελώς από την Κοινή Αγορά). Φυσικά, αυτό ανησυχεί τον επιχειρηματικό κόσμο.
Μεξικό
Όταν ο Μεξικανός Πρόεδρος Enrique Peña Nieto ολοκληρώσει την εξαετή θητεία του, του χρόνου, ο αντικαταστάτης του ίσως να μην είναι τόσο
διατεθειμένος να τα «βρει» με τις ΗΠΑ. Αυτή την περίοδο, στις δημοσκοπήσεις προηγείται ο λαϊκιστής Andrés Manuel Lopez Obrador, ο οποίος αναμένεται
να θριαμβεύσει τον επόμενο Ιούλιο. Η δημοφιλία του έχει τροφοδοτηθεί, εν μέρει, κι από τον Μεξικανικό εθνικισμό, ο οποίος με τη σειρά του έχει
τροφοδοτηθεί\από τον Donald Trump και την ρητορική του. Κάποιοι οικονομολόγοι φοβούνται ότι η εκλογή του θα σημάνει την απόσυρση κάποιων
μεταρρυθμίσεων υπέρ των εταιρειών και της αγοράς που έχουν θεσπιστεί εδώ και πολλά χρόνια.
Βραζιλία
Κάποιες φορές, τον αποκαλούν «ο Βραζιλιάνος Donald Trump». Σε κάθε περίπτωση, ο αμφιλεγόμενος, λαϊκιστής πρώην αξιωματικός του στρατού Jair
Bolsonaro θα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στις εκλογές που θα έχει το 2018 η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής.
Ρωσία
Αν και ο πρόεδρος της χώρας δεν έχει ανακοινώσει επισήμως την υποψηφιότητά του, εμείς θα τολμήσουμε την πρόβλεψη και θα πούμε ότι ο Vladimir
Putin θα εξασφαλίσει την επανεκλογή του.
Πηγή: Fortune
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ΓΔ: Συνεχίζει να παραμένει χαμηλότερα των 725 – 735 μονάδων…..
Με τη γνωστή μίζερη εικόνα των τελευταίων εβδομάδων ξεκίνησε χθες την εβδομάδα το Χ.Α..
Όπως είχαμε γράψει και την προηγούμενη εβδομάδα, αν υπάρχει ένα ζητούμενο σε αυτή τη
χρονική στιγμή αυτό είναι να επιστρέψει ο ΓΔ τουλάχιστον υψηλότερα των 725 – 735 μονάδων,
ένα πρώτο βήμα για να βελτιωθεί η διαγραμματική εικόνα και πάνω από όλα να αποφευχθούν τα
χειρότερα. Ειδικότερα και όσο η μετοχή μένει χαμηλότερα των προαναφερθέντων επιπέδων,
υπάρχει ανά πάσα στιγμή κίνδυνος να υπάρξει μια πτώση μέχρι τουλάχιστον τις ισχυρές στηρίξεις
στα επίπεδα των 690 – 700 μονάδων, με κίνδυνο να χαθούν και αυτές οι στηρίξεις (σε αυτό το
σενάριο θα μπορούσαμε να έχουμε μια πτώση μέχρι τις ισχυρές στηρίξεις στις 640 – 650
μονάδες).
Relative Strength Index (42.8939)
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