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

Ημερήσια Νέα
29/05/17

kara

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

Τα 5 πιθανά πακέτα του ESM για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
Τα πέντε πιθανά πακέτα για τις ελαφρύνσεις του ελληνικού χρέους τα οποία εξετάζει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας (ESM) δημοσιεύει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Στο έγγραφο του ESM αναφέρεται και η μορφή
που θα μπορούσαν να έχουν οι ελαφρύνσεις για το ελληνικό χρέος. Το πρώτο πακέτο προβλέπει επιμήκυνση αποπληρωμής
των δανείων που έχει εκταμιεύσει ο προσωρινός μηχανισμός στήριξης EFSM κατά 5 χρόνια και πλαφόν στα επιτόκια 2%.
Σε περίπτωση που το ξεπεράσουν, δεν θα καταβάλλονται μέχρι το 2050. Τα επόμενα πακέτα περιλαμβάνουν περισσότερες
ελαφρύνσεις. Έτσι το τρίτο προβλέπει επιμήκυνση αποπληρωμής για 15 χρόνια. Κατά συνέπεια η Ελλάδα θα αποπληρώσει
μέρος των πιστώσεων από το 2080 και πέρα, ενώ στα επιτόκια μπαίνει πλαφόν 1% μέχρι το 2050.
Στο άρθρο της η γερμανική εφημερίδα αναφέρεται επίσης στα σενάρια που εκπόνησε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας γύρω από το μελλοντικό ύψος του ελληνικού χρέους. Το έγγραφο, που προορίζεται "μόνο για υπηρεσιακή
χρήση" δόθηκε αρχές της εβδομάδας στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης και βρίσκεται στη διάθεση της
γερμανικής εφημερίδας. Αναφέρεται σε τρία σενάρια:
Σύμφωνα με το αισιόδοξο Σενάριο Α που βασίζεται σε στοιχεία των ευρωπαϊκών θεσμών, το ελληνικό χρέος ενδέχεται να
μειωθεί μέχρι το 2060 στο 49,1%, ενώ οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες, που αποτελούνται από το πιθανό έλλειμμα συν το
σύνολο των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους, θα βρίσκονται μόλις στο 11% του ΑΕΠ. Θα ήταν συνεπώς λιγότερο από το
όριο 15%-20% που κρίνουν οι δανειστές ως βιώσιμο.
Το Σενάριο Β είναι απαισιόδοξο, θεωρείται ωστόσο πιθανότερο από το ΔΝΤ. Το έγγραφο κάνει λόγο για "έκρηξη" του
χρέους τα επόμενα 40 χρόνια, φθάνοντας το 2060 στο 226% του ΑΕΠ, ενώ οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες στο γιγαντιαίο
52,1%.

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

Tο ΔΝΤ επιμένει στην ελάφρυνση του χρέους
«Δεν προκύπτει από κάπου ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει από την κρίση χωρίς αισθητή ελάφρυνση τους χρέους της. Η άποψη
αυτή του ΔΝΤ δεν έχει αλλάξει» δήλωσε ο διευθυντής του Τομέα Χρηματοπιστωτικών Ερευνών του ΔΝΤ Τομπίας Άντριαν,
στο γερμανικό περιοδικό Focus. Παράλληλα, επεσήμανε την ελλιπή συμμόρφωση των χωρών τού Συμφώνου Σταθερότητας
και ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική πειρθαρχία. «Είναι ένα θεμελιώδες πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το γεγονός
ότι δεν μπορούν να πιεσθούν τα κράτη-μέλη να τηρούν τους κανόνες του κρατικού προϋπολογισμού» πρόσθεσε. Ο κ.
Αντριαν τόνισε, επίσης, ότι οι οικονομικές ανισορροπίες για μεγάλο διάστημα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «δοκιμασία
την ευρωζώνη. Επομένως, θα ήταν επιθυμητό να τηρούν από μόνες τους οι χώρες -μέλη τους κανόνες του Μάαστριχτ».
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Όχι της Bundesbank σε παρεμβάσεις στο ελληνικό χρέος
Κάθετα ενάντια σε νέα απομείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους τάσσεται η γερμανική ομοσπονδιακή τράπεζα (Βundesbank). Όπως
αναφέρει το Capital.gr, σε πρόσφατη έκθεση της, η Bundesbank κάνει εκτεταμένη αναφορά στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας πως οι
υπάρχοντες δημοσιονομικοί στόχοι "δεν είναι πολύ απαιτητικοί”, αλλά εφόσον επιτευχθούν μπορούν να μειώσουν το ποσοστό του
δημοσίου χρέους, χωρίς άλλη παρέμβαση όπως ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Πιο συγκεκριμένα, η Bundesbank εκφράζει την απορία "γιατί ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ δεν μπορεί διατηρείται για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα” .
"Αμέσως μετά την επιτυχή εφαρμογή μιας διαδικασίας εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων θα μπορεί ο στόχος αυτός να είναι δυνατός”,
υποστηρίζει η Bundesbank.
Σαν απόδειξη της άποψης αυτής, η γερμανική ομοσπονδιακή τράπεζα υπενθυμίζει πως "στο παρελθόν, επίσης, ορισμένες χώρες , είχαν
πετύχει τα ίδια ή παρόμοια πρωτογενή πλεονάσματα (Βέλγιο, Φινλανδία και Ιταλία)".
Ουσιαστικά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Γερμανίας συντάσσεται εμμέσως πλην σαφώς με το σενάριο του ESM για πρωτογενή
πλεονάσματα στο 3,5% του ΑΕΠ που διέρρευσε χθες.
Ο λόγος για το πρώτο εκ των τριών συνολιά σεναρίων που προβλέπει ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί ελάφρυνση του χρέους της, εάν
διατηρήσει το πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από το 3% του ΑΕΠ για 20 χρόνια και προκύπτει από ρεπορτάζ του Reuters το οποίο
επικαλείται εμπιστευτικό έγγραφο του ESM.
Η εν λόγω έκθεση της Bundesbank επισημαίνει επίσης πως " οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, οι οποίοι ισχύουν μετά το τέλος
του προγράμματος προσαρμοηής, προβλέπουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς".
" Οι υφιστάμενοι στόχοι του προγράμματος για το πρωτογενές πλεόνασμα για την Ελλάδα , στα πλαίσια αυτά, δεν είναι σε καμία
περίπτωση πολύ απαιτητικοί, ενώ μία χαλάρωση δεν είναι προφανής”,σημειώνεται.
Η Bundesbank υποστηρίζει πως "η άποψη ότι οι δημοσιονομικές απαιτήσεις του προγράμματος θα μειωθούν, πρέπει να αποφευχθεί”
και πως " η ελάφρυνση του χρέους θα αποδυναμώσει την αξιοπιστία των προγραμμάτων προσαρμογής, την ιδιοκτησία του
προγράμματος και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων".
Εξάλλου στην ίδια έκθεση σημειώνεται πως "το σκεπτικό, σύμφωνα με το οποίο χωρίς ελάφρυνση χρέους δεν μπορεί να διασφαλιστεί η
βιωσιμότητα του χρέους, δεν πείθει”. Αντίθετα, "όταν τηρείται πλήρως το πρόγραμμα και επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι ,
πέφτει το ποσοστό του χρέους και έτσι η βιωσιμότητα μπορεί να επιτεθχεί και πάλι".
Σύμφωνα με την Bundesbank , "το ΔΝΤ υποστηρίζει πως Ελλάδα δεν είναι σε θέση θέση να πετύχει το στόχο του πρωτογενούς
πλεονάσματος 3,5% μετά το 2021. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει ότι αν έμπαινε στόχος για ένα χαμηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα δεν θα
ήταν βιώσιμος. Γι΄αυτό ζητά μία ουσιαστική παραπέρα μείωση του χρέους προς τους επίσημους Ευρωπαίους πιστωτές, πριν
συμμετάσχει οικονομικά στο τρέχον πρόγραμμα”.
Ωστόσο, υπενθυμίζεται πως "το Eurogroup , το Μάιο του 2016, έχει θέσει την προοπτική μίας δυνατότητας για ελάφρυνση του χρέους
μέσω της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής και της μείωσης των επιτοκίων μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου
προγράμματος. - κανένα κούρεμα χρέους".
Από την Bundesbank επισημαίνεται πως "η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ευρωζώνης που εξακολουθεί να βρίσκεται σε πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) " και έτσι " η δημοσιονομική εξέλιξη" της χώρας " ως εκ τούτου, δεν κινείται στα
πλαίσια των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων , αλλά στη βάση των στόχων του προγράμματος στήριξης".
Σημειώνεται επίσης πως " ο στόχος που έχει συμφωνήσει η Ελλάδα με τους θεσμούς (ΕΜΣ, ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο ) για πρωτογενές πλεόναμσα 0,5% του ΑΕΠ έχει επιτευχθεί και με το παραπάνω φτάνοντας στο 3,5% του ΑΕΠ".
"Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής έχουν ληφθεί και προγραμματισθεί επαρκή μέτραπροκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του
πρωτογενούς πλεονάσματος 1,75% το 2017 και 3,5% το 2018" σημειώνεται.
Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται πως "σχετικά με τις προοπτικές της συμμόρφωσης της Ελλάδας προς τους στόχους, υπάρχουν διαφορές
μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ως εκ τούτου, και καθώς υπάρχει ανάγκη για βελτίωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
παρατηρήθηκεκαθυστέρηση στην δεύτερη αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος στήριξης.
Αν μη τι άλλο στις θεμελιακές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν σημειωθεί στο παρελθόν σημαντικά ελλείμματα.
Προκειμένου να μπορέσει να κλείσει επιτυχώς η αξιολόγηση του προγράμματος, έπρεπε να συμφωνηθούν τώρα μέτρα για το 2018 και,
ιδιαίτερα, μέτρα για τους φόρους και τις συντάξεις για το 2019 και το 2020”.
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SΖ: Μεμονωμένα συμφέροντα των δανειστών καθυστερούν την επιστροφή της Ελλάδας στην
κανονικότητα
Πολλοί οι έπαινοι στο Eurogroup για την Ελλάδα και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο από τον Πιερ Μοσκοβισί και τον Μάριο Ντράγκι- αλλά
η δόση δεν αποδεσμεύτηκε. Η Sueddeutsche Zeitung αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι αυτό οφείλεται στην
διαμάχη των δανειστών. "Η Ελλάδα πρέπει να περιμένει επειδή εκείνοι συνεχίζουν να διαφωνούν", γράφει χαρακτηριστικά η έγκυρη
εφημερίδα του Μονάχου. "Τα πρακτικά των συζητήσεων είναι από τα καλύτερα φυλασσόμενα μυστικά στις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και
άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Για να αποφευχθούν διπλωματικές αναταράξεις πρέπει να παραμείνει εμπιστευτικό το πως
εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους οι διαπραγματευόμενοι. Στους πολίτες σερβίρονται συμφωνημένες ειδήσεις οι οποίες αποσκοπούν
στο να αποκρύψουν επιμελώς τις διαμάχες. Στα 7 χρόνια της διαρκούς διαμάχης η πρακτική αυτή αγγίζει το δημοκρατικά όρια",
γράφει η Sueddeutsche Zeitung. "Ηδη από το Μάιο του 2015 ο τότε υπουργός Οικονομικών Γιάννης Bαρουφάκης είχε απειλήσει να
αποκαλύψει τις συζητήσεις για να αποδείξει πως κατά τη γνώμη του εκβιαζόταν στην πράξη η Αθήνα. Δύο χρόνια αργότερα τα
εμπιστευτικά πρακτικά επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι οπωσδήποτε η Αθήνα υπαίτια για το γεγονός ότι δεν μπορεί να σταθεί ακόμα στα
πόδια της. Μεμονωμένα συμφέροντα καθυστερούν την καταβολή των δόσεων, προκαλούν αναταραχή στις αγορές και εμποδίζουν την
επιστροφή της Ελλάδας στην κανονικότητα. Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λε Μέρ κατονομάζει (στα πρακτικά) το
δίλημμα: Oσο συνεχίζεται η διαμάχη για τις ελαφρύνσεις του χρέους και δεν είναι σαφές εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα
παραμείνει, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να αγοράσει ελληνικά κρατικά ή εταιρικά ομόλογα ώστε να αναθερμάνει, όπως
άλλες χώρες της ευρωζώνης, την οικονομία της. Eξ αιτίας της διαμάχης η Ελλάδα εξαρτάται από την οικονομική βοήθεια, όπως
καταγράφεται στα πρακτικά" , αναφέρει η γερμανική εφημερίδα. "Σχεδιάστηκε μεν ένα χρονοδιάγραμμα για την καταβολή της
επόμενης δόσης, αλλά μετά συγκρούστηκαν τα συμφέροντα της Γερμανίας και του ΔΝΤ. Ο Σόιμπλε επέμεινε ότι "όπως και κάθε άλλος
Γερμανός υπουργός Οικονομικών" δεν έχει την εντολή του κοινοβουλίου ώστε να συμφωνηθούν συγκεκριμένες ελαφρύνσεις του χρέους.
Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Πολ Τόμσεν τόνισε ότι χρειάζεται ρεαλιστικές, αξιόπιστες δηλώσεις. Ο αυστριακός υπουργός Οικονομικών
Χανς-Γιοργκ Σέλινγκ έβαλε στοίχημα (με το ΔΝΤ) : Εάν μεν αποδειχτεί ότι έχει δίκιο η Κομισιόν σε ότι αφορά στην ανάπτυξη και τα
πρωτογενή πλεονάσματα θα πρέπει το ΔΝΤ να πληρώσει διπλάσια δάνεια και αν έχει δίκιο το ΔΝΤ, τότε δεν πρέπει να πληρώσει τίποτα.
"Θα χάσετε το στοίχημα" είπε ο Σέλιγνγκ. Το στοίχημα απορρίφθηκε και αναζητήθηκε ένας συμβιβασμός. Σύμφωνα με αυτόν το ΔΝΤ
παραμένει στο πρόγραμμα, αλλά θα πληρώσει όταν συμφωνηθούν οι ελαφρύνσεις , δηλαδή το 2018, αν υποτεθεί πως θα το κάνει. Στις
15 Ιουνίου θα ληφθεί η απόφαση επ΄αυτού . Η Αθήνα θα πρέπει να παραιτηθεί στην περίπτωση αυτή από την συμπαράσταση της ΕΚΤ,
αλλά ο Σόιμπλε θα έχει διασώσει το γόητρό του", καταλήγει η γερμανική εφημερίδα.
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Τραμπ: "Oι Γερμανοί είναι κακοί, πολύ κακοί"
"The Germans are bad, very bad", οι Γερμανοί είναι κακοί, πολύ κακοί, φέρεται να είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη
συνάντησή του με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες αναφερόμενος στο γερμανικό εμπορικό πλεόνασμα,
σύμφωνα με πληροφορίες του Spiegel. "Κοιτάξτε τα εκατομμύρια των αυτοκινήτων τα οποία πουλάνε στις ΗΠΑ. Είναι
τρομερό. Αυτό θα το σταματήσουμε" συνέχισε ο κ. Τραμπ. Επίσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της "Süddeutsche Zeitung" η
πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε την κατάπληξή της για το πόσο λίγο κατανοούν οι Αμερικανοί την εμπορική
πολιτική. Προφανώς οι φιλοξενούμενοι αγνοούν ότι οι εμπορικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνάπτονται από
κοινού, γράφει η εφημερίδα του Μονάχου, η οποία αναφέρει επίσης ότι ο Γκάρι Κον, ο οικονομικός σύμβουλος

του Ντόναλτν Τραμπ, φέρεται να είπε σε συζήτηση ότι ισχύουν διαφορετικοί δασμοί μεταξύ ΗΠΑ και
Γερμανίας και μεταξύ ΗΠΑ και Βελγίου...
Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ
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Νέοι πρωταγωνιστές στο G7
Δύσκολες διαπραγματεύσεις με νέους πρωταγωνιστές σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό: στην Ταορμίνα της Ιταλίας αρχίζει
σήμερα η σύνοδος κορυφής των επτά ισχυρότερων βιομηχανικών χωρων της Δύσης (G7).
"Αστακός" γίνεται η Ταορμίνα για τη διήμερη σύνοδο του G7: 7.000 αστυνομικοί και στρατιώτες βρίσκονται επί ποδός,
ένω έχουν επανέλθει προσωρινά οι έλεγχοι σε όλα τα χερσαία σύνορα, λιμάνια και αεροδρόμια της Ιταλίας. Ο πληθυσμός
της ειδυλλιακής πόλης υπερτριπλασιάζεται, καθώς έχουν εκδοθεί 30.000 διαπιστεύσεις για τις εθνικές αντιπροσωπείες,
τους δημοσιογράφους, τις δυνάμεις ασφαλείας και το ιατρικό προσωπικό, που περιλαμβάνει ακόμη και ειδικούς για την
αντιμετώπιση χημικού και βιολογικού πολέμου. Το "παρών" θα δώσουν και οι διαδηλωτές κατά της παγκοσμιοποίησης,
αν και η μορφολογία του εδάφους δεν ευνοεί κινητοποιήσεις. Πάντως 4.000 διαδηλωτές έδωσαν ήδη ραντεβού για το
απόγευμα του Σαββάτου στις ακτές του Ιονίου, στην τοποθεσία Giardini Naxos. Η ονομασία αποτελεί υπενθύμιση της
"Μεγάλης Ελλάδας", καθώς την Ταορμίνα είχαν ιδρύσει στην αρχαιότητα έποικοι από τη Νάξο.
Η συνάντηση των πλουσιότερων βιομηχανικών χωρών της Δύσης φαίνεται ότι εξάπτει την φαντασία των ξενοδόχων,
πολλοί από τους οποίους ζητούν έως και 1.000 ευρώ την ημέρα για ένα δωμάτιο. Τα πολλά χρήματα όμως πρέπει να πάνε
αλλού, προειδοποιούν οι διεθνείς ΜΚΟ. "Στην Υεμένη, το Νότιο Σουδάν, τη Σομαλία και τη Νιγηρία περισσότεροι από 30

εκατομμύρια άνθρωποι
απειλούνται με υποσιτισμό. Οι ηγέτες του G7 δεν πρέπει να φύγουν από την Ταορμίνα πριν
αποφασίσουν να εκπληρώσουν επιτέλους τις υποσχέσεις τους για παροχή βοήθειας" προειδοποιεί ο Γιερν Καλίνσκι από
την Oxfam. "Το G7 δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και πάλι με ευχολόγια" λέει ο Μάρβιν Μάιερ από την οργάνωση World
Vision. Επιπλέον, η Oxfam επισημαίνει ότι πολλές από τις σημερινές ανθρωπιστικές κρίσεις προκαλούνται από τις
πολεμικές συγκρούσεις ανά τον κόσμο και γι αυτό οι ισχυροί "θα πρέπει να επιστρατεύσουν όλη την πολιτική και
διπλωματικη ισχύ τους προκειμένου να τερματιστούν αυτές οι συγκρούσεις". Για να μην πούμε, συμπληρώνει, ότι έξι από
τις επτά χώρες που απαρτίζουν το G7 εξάγουν και οι ίδιες όπλα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Τέσσερις "καινούριοι" στο τραπέζι
Είναι ασυνήθιστο ότι από τους επτά ηγέτες που συμμετέχουν στη συνάντηση της Ταορμίνα οι τέσσερις είναι καινούριοι
στην ομάδα του G7. Πρόκειται για τον νέο αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Γαλλίας
Εμανουέλ Μακρόν, τον 62χρονο Πάολο Τζεντιλόνι που ορίστηκε πρωθυπουργός της Ιταλίας εν μέσω κρίσης, αλλά και την
πρωθυπουργό της Βρετανίας (και του Brexit) Τερέζα Μέι. Τα περισσότερα "ένσημα" σε G7 διαθέτει βέβαια η
καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ. Σε εκείνη υπολογίζουν και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, προκειμένου να
αρθρώσουν και να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά η Μέρκελ δεν έχει κανέναν
λόγο να επιδιώξει την ανοιχτή αντιπαράθεση, καθώς μάλιστα σε λίγες εβδομάδες φιλοξενεί και εκείνη στο Αμβούργο μία
εξίσου σημαντική διεθνή συνάντηση: τη σύνοδο κορυφής του G20.
Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσία του νέου αμερικανού προέδρου στην Ταορμίνα. Πολλοί πιστεύουν ότι το
κλειστό κλαμπ του G7 προσφέρει την ιδανική αφορμή για να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στον Τραμπ και
στους Ευρωπαίους σχετικά με το διεθνές εμπόριο, μετά την πρώτη διερευνητική επαφή της Πέμπτης στις Βρυξέλλες.
Προς το παρόν οι διαφορές παραμένουν: ενώ η ΕΕ διαπραγματεύεται ή και επικυρώνει ήδη νέες συμφωνίες ελεύθερων
συναλλαγών με σημαντικούς εταίρους, όπως ο Καναδάς και το Μεξικό, οι ΗΠΑ επιστρέφουν στον προστατευτισμό,
εξετάζουν την καθιέρωση εμπορικών φραγμών και προκρίνουν τη σύναψη διμερών συμφωνιών με όλους τους
ενδιαφερόμενους.
Η ατζέντα των επτά ισχυρών
Επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αντιμετωπίσει πολλά ερωτήματα για το προσφυγικό ζήτημα, τις εστίες κρίσης
ανά τον κόσμο, την προστασία του κλίματος. Σε αυτό το σημείο θα επιμείνει ιδιαίτερα και ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας
Εμανουέλ Μακρόν, καθώς η σχετική συμφωνία είχε υπογραφεί στο Παρίσι. Από την πλευρά της η πρωθυπουργός της
Βρετανίας \Τερέζα Μέι αναμένεται να θέσει επιτακτικά το θέμα της συνεργασίας για την καταπολέμηση της διεθνούς
τρομοκρατίας, ιδιαίτερα μετά την πολύνεκρη επίθεση στο Μάντσεστερ. Ο πρωθυπουργος της Ιαπωνίας Σένζο Άμπε, ένας
ακόμη βετεράνος της πολιτικής δίπλα στην Άνγκελα Μερκελ, θα ζητήσει μία ξεκάθαρη τοποθέτηση του G7 στην
επαπειλούμενη διπλωματική κρίση με τη Βόρεια Κορέα.
Deutsche Welle
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 από 01/01
Εταιρείες - Μετοχές του FTSE 25
Alpha Bank
Aegean Airlines
Γεκτερνα
Grivalia
ΔΕΗ
Ελλάκτωρ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
Σαράντης
Eurobank
EXAE
Μέτκα
Βιοχάλκο
Motor Oil
Jumbo
Μυτιληναίος
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
Πειραιώς Τράπεζα
Τέρνα Ενεργειακή
Τιτάν
Folli - Follie
Coca Cola
Lamda Development

Απόδοση από 01/01
14.21%
22.75%
43.42%
15.01%
51.56%
30.28%
50.00%
29.03%
10.18%
34.88%
9.00%
15.05%
61.60%
29.77%
5.84%
18.05%
5.26%
15.71%
15.90%
4.78%
19.22%
15.83%
2.13%
25.52%
3.96%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

20.93%
19.34%
20.32%
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