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Μέσα σε 11 μήνες ρυθμίστηκαν 252.529 δάνεια 12,3 δισ. ευρώ
Δάνεια συνολικού ύψους 12,3 δισ. ευρώ ρυθμίστηκαν από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης από πέρυσι τον Ιούλιο
έως και τον Μάιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση προόδου που
δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών. Οι ρυθμίσεις αφορούν 252.529 δάνεια από όλες τις κατηγορίες, δηλαδή
στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά.
Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ρυθμίσεων έγινε από τις τράπεζες, οι οποίες διευθέτησαν την επίμαχη περίοδο
200.638 δάνεια, συνολικής αξίας 10,2 δισ. ευρώ, ενώ οι ρυθμίσεις στις οποίες προχώρησαν οι εταιρείες διαχείρισης αφορούν
51.891 δάνεια ύψους 2,15 δισ. ευρώ.
Εκτεταμένες ήταν οι ρυθμίσεις δανείων τον Μάρτιο, μήνα κορύφωσης της πανδημικής κρίσης, καθώς σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι τράπεζες προχώρησαν σε 10.148 ρυθμίσεις δανείων ύψους 601,8 εκατ. ευρώ. Από
αυτές:
• 4.188 (41,27%) αφορούσαν στεγαστικά δάνεια, ύψους 288,88 εκατ. ευρώ.
• 5.018 (49,45%) καταναλωτικά δάνεια, ύψους 64,91 εκατ. ευρώ.
• 932 (9,18%) δάνεια πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 214,32 εκατ. ευρώ και
• 10 (0,10%) δάνεια μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ύψους 33,79 εκατ. ευρώ.
Την ίδια περίοδο από τις εταιρείες διαχείρισης ρυθμίστηκαν 3.217 δάνεια, συνολικού ύψους 88,1 εκατ. ευρώ, από τα οποία
3.211 αφορούσαν στεγαστικά, καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια (δηλ. δάνεια προς ατομικές επιχειρήσεις –
ελεύθερους επαγγελματίες), συνολικού ύψους 82 εκατ. ευρώ και 6 αφορούσαν δάνεια μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων,
συνολικού ύψους 6,2 εκατ. ευρώ.
Οπως σημειώνει στη σχετική έκθεση το υπουργείο Οικονομικών, η κυβέρνηση προωθεί πρόγραμμα για την προστασία της
πρώτης κατοικίας (πρόγραμμα «γέφυρα»), μέσω του οποίου το κράτος θα επιδοτεί, για ορισμένο χρονικό διάστημα,
σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται από τις συνέπειες του κορωνοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη
στην κύρια κατοικία. Το πρόγραμμα αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς και αναμένεται να
οριστικοποιηθεί εντός του Ιουλίου προκειμένου να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.
Στο μεσοδιάστημα, σε ισχύ παραμένει η δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το
υπουργείο Οικονομικών, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τα μέσα Ιουνίου του τρέχοντος έτους υποβλήθηκαν πάνω από 4.500
αιτήσεις, καταγράφοντας συνεχή αύξηση κάθε μήνα, ακόμη και τους μήνες του lockdown. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε
σημαντικές νομοθετικές και λειτουργικές βελτιώσεις για να διευκολύνει την υποβολή αιτήσεων, ενώ έχει προβεί στην άμεση
ενεργοποίηση της κρατικής επιδότησης.
Συνολικά, 4.596 αιτήσεις έχουν υποβληθεί από τους πολίτες και έχουν διαβιβαστεί στις τράπεζες και στους διαχειριστές
δανείων. Συγκριτικά με ένα μήνα πριν 477 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτησή τους, ήτοι αύξηση κατά 11,58%, ενώ
συγκριτικά με τις 31/12/2019 υπέβαλαν αίτηση 3.228 νέοι χρήστες, ήτοι αύξηση κατά 235,96%. Τα στεγαστικά δάνεια με
υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία που ρυθμίστηκαν συνολικά ανέρχονται σε 67,6 εκατ. ευρώ, για τα οποία έχει
πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών ύψους 11,9 εκατ. ευρώ.
Η κρατική επιδότηση για τα δάνεια που ρυθμίστηκαν ανέρχεται σε 25,6 εκατ. ευρώ και το μέσο ποσοστό της κρατικής
επιδότησης είναι στο 37,9% της μηνιαίας δόσης. Η μέση αξία κύριας κατοικίας που προστατεύεται ανέρχεται στις 79,6 χιλ.
ευρώ. Το μέσο ποσοστό διαγραφής οφειλών ανέρχεται στο 15% των δανειακών απαιτήσεων που ρυθμίστηκαν.
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Στην τελική φάση της επανεκκίνησης εισέρχεται η ελληνική τουριστική
βιομηχανία
Στην τελική φάση της επανεκκίνησης εισέρχεται η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας από την 1η Ιουλίου, όπου πλέον ανοίγουν τις πύλες τους και τα
περιφερειακά αεροδρόμια προκειμένου να υποδεχτούν τους επισκέπτες από τις χώρες του εξωτερικού. Ωστόσο, τα όποια μοντέλα προβλέψεων των
φετινών αφίξεων επηρεάζονται από την καινοφανή κατάσταση που βιώνει η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία εξαιτίας του Covid 19. Αυτό, όπως
τονίζουν οι εμπειρογνώμονες του κλάδου, έχει επίπτωση και στη συμπεριφορά των δυνητικών ταξιδιωτών, καθιστώντας κάθε εκτίμηση δυσεπίλυτο
γρίφο.
Στο μεταξύ, θετικό σήμα για τις ροές τουριστών προς την Ελλάδα εκπέμπει ο μεγαλύτερος διοργανωτής ταξιδιών του κόσμου. Η ΤUI, όπως πληροφορεί
το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της στην Ελλάδα, Γιώργος Δήμας, όλες σχεδόν οι αγορές-δεξαμενές για την Ελλάδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, θα διοχετεύουν
μέσω αυτής επισκέπτες στην χώρα μας. Από την 1η Ιουλίου - αν δεν αλλάξει κάτι σε σχέση με τα μέτρα για τον κορονοϊό - ξεκινούν πτήσεις από
Γερμανία, Σουηδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία και σταδιακά "ανοίγουν" και άλλες αγορές. Από 11 Ιουλίου αναμένονται και πτήσεις της TUI
από την Αγγλία προς την Ελλάδα, ενώ τελευταία και πολύ σημαντική εξέλιξη είναι και το άνοιγμα των πτήσεων από την Σουηδία προς την Ελλάδα στις 2
Ιουλίου, πάντα με όχημα την TUI.
Σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα της φετινής χρονιάς στο σκέλος των αφίξεων για την Ελλάδα, η απάντηση αυτή περνάει από την "εξίσωση" που
φέρει τις μεταβλητές του συνολικού αριθμού των πτήσεων προς την Ελλάδα και τις πληρότητες αυτών. Στο σημείο αυτό ο κ. Δήμας, μιλώντας πάντα για
την TUI, κάνει λόγο για ένα τόσο δυναμικό πεδίο, που τα δεδομένα αλλάζουν κάθε μέρα. Ακόμα και στις κρατήσεις αεροπορικών θέσεων, μέχρι και την
τελευταία στιγμή υπάρχουν ακυρώσεις ή ακόμα και νέες κρατήσεις. Ο κ. Δήμας, μιλώντας πάντα για την Ελλάδα, αναφέρει ότι αρχικά οι πτήσεις της
TUI θα είναι λίγες σε σχέση με πέρυσι και οι πληρότητες χαμηλές. Ωστόσο υπογραμμίζει ότι μπαίνουν κρατήσεις στα συστήματα της TUI για Ελλάδα και
τα πράγματα είναι καλύτερα από την προηγούμενη εβδομάδα.
Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα, Κως, Ζάκυνθος είναι οι προορισμοί που παραδοσιακά θα έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο των επισκεπτών της TUI, καθώς όπως
τονίζει ο κ. Δήμας, αν και η TUI πετάει σε όλους τους ελληνικούς προορισμούς, τα μικρότερα νησιά για φέτος έχουν το μειονέκτημα ότι σε αυτά δεν έχουν
ανοίξει τα περισσότερα ξενοδοχεία. Την ίδια στιγμή ο κ. Δήμας στέλνει μήνυμα στήριξης στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι
δυνατόν να μην στηρίξουμε τα ξενοδοχεία που συνεργαζόμαστε. Υπάρχει χώρος για όλους».
Στοίχημα για το ΞΕΕ η διατήρηση της θετικής εικόνας της Ελλάδας στο σκέλος της αντιμετώπισης της πανδημίας.
Τελικά οι φετινές τουριστικές ροές θα σώσουν την παρτίδα για τα ξενοδοχεία; Την απάντηση δίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου Ελλάδας Αλέξανδρος Βασιλικός, ο οποίος σημειώνει: «Το ότι θα έρθει ο κόσμος από το εξωτερικό δεν σημαίνει ότι τα ξενοδοχεία θα
σωθούν. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη και τίποτα δεν είναι συγκρίσιμο με καμία χρονιά του παρελθόντος». Το στοίχημα για τον πρόεδρο του
ΞΕΕ είναι να διατηρηθεί η σοβαρή εικόνα αντιμετώπισης της πανδημίας που έχει χτιστεί το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να κεφαλαιοποιηθεί στο
μέλλον.
Στο σημείο αυτό ο κ. Βασιλικός απευθυνόμενος στα μέλη του ΞΕΕ, επανέλαβε τη ρήση «ανοίγουμε και προσέχουμε», εκφράζοντας ταυτόχρονα την
ικανοποίησή του από το γεγονός ότι οι ξενοδόχοι αξιοποίησαν την πλατφόρμα εξειδίκευσης για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των ξενοδοχείων, που
ανήρτησε το ΞΕΕ το προηγούμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση πυξίδα των επαγγελματιών του κλάδου για φέτος είναι η διασφάλιση της υγείας
επισκεπτών και προσωπικού των μονάδων. «Ο κάθε ξενοδόχος ανοίγει με δυσκολίες και επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας, αλλά με αίσθηση και του
χρέους που έχει. Γύρω από ένα ξενοδοχείο κινείται μια κοινωνία, συμπληρώνει ο κ. Βασιλικός.
Προς επίρρωση των παραπάνω ο Γιάννης Οικονόμου, αντιπρόεδρος του ΞΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της Economou Hotels, σημειώνει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ανοίγει την 1η Ιουλίου την ξενοδοχειακή μονάδα στο Ηράκλειο (Galaxy), με γνώμονα την απασχόληση του προσωπικού, αφού οι
πληρότητες είναι μονοψήφιες και στην καλύτερη περίπτωση να φτάσουν το 30% τον Αύγουστο. Για τον κ. Οικονόμου, κομβικό είναι το άνοιγμα της
αμερικανικής αγοράς, αλλά και η "απελευθέρωση" της Αγγλίας από την Καραντίνα.
Στο ζήτημα των πληροτήτων των ξενοδοχείων στα αστικά κέντρα εστιάζει και ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και
Αργοσαρωνικού Ευγένιος Βασιλικός. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνει ότι το πρώτο βήμα της επανεκκίνησης στις 15 Ιουνίου δεν είχε τα
αποτελέσματα που επιθυμούσαν οι ξενοδόχοι της Αθήνας σημειώνοντας ότι οι πληρότητες στα ξενοδοχεία κινήθηκαν μεταξύ 10% και 20%. Ο Ευγένιος
Βασιλικός εκτιμά ότι όποιες κρατήσεις εισέλθουν στα συστήματα των ξενοδόχων θα είναι της τελευταίας στιγμής, καθώς ακόμα και τώρα τα μηνύματα
για Ιούλιο και Αύγουστο δεν είναι ενθαρρυντικά. Τονίζεται ότι στην Αθήνα έχει ανοίξει το 25% του ξενοδοχειακού δυναμικού της και πολλά αναμένουν
να ανοίξουν τον Σεπτέμβριο ανάλογα των βοηθητικών μέτρων που τυχόν υπάρξουν από την κεντρική διοίκηση. Με μια φωνή οι φορείς του κλάδου
κάνουν λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα, ειδικά για τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας και ζητούν επιπλέον μέτρα στήριξης.
(Πηγή: ΑΜΠΕ)
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Το σχέδιο της Lamda Development για τις κατοικίες στο Ελληνικό
Σε ανταγωνιστικές, σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, τιμές θα διαθέτει η Lamda Development τις κατοικίες
που θα αναπτύξει στην έκταση του Ελληνικού, όπου οι πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες με την
κατεδάφιση κτισμάτων ξεκινούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με παρουσίαση της εισηγμένης στο
9ο ελληνικό επενδυτικό φόρουμ στη Νέα Υόρκη, οι τιμές των κατοικιών στην περιοχή κυμαίνονται από 4.166
ευρώ ανά τ.μ. για ισόγειο διαμέρισμα 240 τ.μ. στο Ελληνικό έως 8.533 τ.μ. για κατοικία 246 τ.μ. στο Γκολφ
Γλυφάδας, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων ακινήτων Algean Property που καταρτίστηκαν προ
Covid-19.
Ένα νεόδμητο διαμέρισμα 90 τ.μ., 1ου ορόφου, στη Γλυφάδα, με περιορισμένη θέα στη θάλασσα πωλήθηκε το
2018 προς 3.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αντίστοιχα, η τιμή στην οποία πωλήθηκε διαμέρισμα 150 τ.μ.
στο γκολφ Γλυφάδας, που βρίσκεται στον τρίτο όροφο και διαθέτει θέα στη θάλασσα πωλήθηκε προς 4.900
ευρώ/τ.μ.
Η εισηγμένη έχει ορίσει τον πήχη των ζητούμενων τιμών για τις μη παραθαλάσσιες κατοικίες που θα
κατασκευάσει στο Ελληνικό σε 3.500 έως 4.000 ευρώ. Το σχέδιό της προβλέπει, κατά την πρώτη πενταετία
ανάπτυξης του Ελληνικού, τη διάθεση 800 κατοικιών, αριθμός που θα αυξηθεί σε 10.000 από τον έκτο χρόνο
ανάπτυξης και ύστερα.
Βασική πηγή εσόδων
Η οικιστική ανάπτυξη του Ελληνικού αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων της Lamda Development, καθώς οι
πωλήσεις αντικατοπτρίζουν, συνολικά σε όλες τις φάσεις, το 58% του συνόλου της εύλογης αξίας του έργου. Η
δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων προέρχεται από τα δύο σχεδιαζόμενα εμπορικά κέντρα Marina mall και
Vouliagmenis mall (28%), ενώ τρίτο, κατά σειρά από πλευράς συμβολής στα έσοδα (8%), είναι το
ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με καζίνο (Integrated Casino Resort - IRC) στο Ελληνικό.
Η πρώτη φάση του έργου, διάρκειας πέντε ετών, περιλαμβάνει την κατασκευή του παραλιακού μετώπου και
τμήματος του μητροπολιτικού πάρκου, όπως και σειρά κρίσιμων αναπτύξεων, προκειμένου να ενισχύσει την
ελκυστικότητα του έργου, αλλά και να δημιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον για επισκέπτες, κατοίκους και
τουρίστες, όπως αναφέρει η εισηγμένη στην παρουσίασή της.
Εκτός από το κατοικείν, διακριτή θέση θα έχουν στην ανάπτυξη του έργου οι χρήσεις φιλοξενίας, με τα σχέδια
να προβλέπουν την κατασκευή δύο ξενοδοχείων χωρητικότητας χιλίων κλινών (εξαιρουμένου του ξενοδοχείου
του IRC), όπως κι ενός συνεδριακού κέντρου.
(Πηγή: capital.gr)
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Κίνδυνος για ανεξέλεγκτο ράλι εξαιτίας των… Κεντρικών τραπεζών
Καθώς οι κεντρικές τράπεζες τοποθετούν τρισεκατομμύρια στην παγκόσμια οικονομία, οι επενδυτές βλέπουν ποιο θα
μπορούσε να είναι το next big thing της παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής: Ο έλεγχος της καμπύλης αποδόσεων.
Η στρατηγική, που περιλαμβάνει τη χρήση αγορών ομολόγων για να καθοριστούν τα yields συγκεκριμένων λήξεων σε έναν
συγκεκριμένο στόχο, θεωρήθηκε κάποτε ακραίο και ασυνήθιστο μέτρο, που αναπτύχθηκε μόνο από την Τράπεζα της
Ιαπωνίας, πριν από 4 χρόνια, αφότου έγινε σαφές ότι ένα αποπληθωριστικό σπιράλ δύο δεκαετιών δεν έφευγε.

Οχι, πια. Φέτος, η κεντρική τράπεζα Αυστραλίας υιοθέτησε τη δική της εκδοχή. Εντονες είναι και οι εικασίες που θέλουν
την Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας να ακολουθούν αργότερα φέτος.
Εάν ο έλεγχος της καμπύλης απόδοσης γίνει παγκόσμιος, θα ενισχύσει την αντίληψη των αγορών για τις κεντρικές
τράπεζες ως αγοραστές ύστατης λύσης, αυξάνοντας την όρεξη για ρίσκο, μειώνοντας τη μεταβλητότητα και εντείνοντας
ένα ευρύτερο κυνήγι για αποδόσεις. Ενώ οι διαχειριστές χρημάτων προειδοποιούν ότι ένα τέτοιο περιβάλλον θα μπορούσε
να τροφοδοτήσει απερίσκεπτες επενδύσεις που προκαλούνται ήδη από μια πλημμύρα δημοσιονομικών και νομισματικών
κινήτρων, παρόλα αυτά βλέπουν οφέλη σε πιστώσεις, μετοχές, χρυσό και αναδυόμενες αγορές.
Παρ’ όλο που η Τράπεζα της Αγγλίας δεν συζήτησε τον έλεγχο της καμπύλης αποδόσεων την Πέμπτη, κάποιοι αναλυτές
πιστεύουν ότι θα μπορούσε τελικά να στοχεύσει σε πενταετείς τίτλους με απόδοση 0,1%, μειώνοντας την κλίση της καμπύλης
αποδόσεων μέχρι αυτή τη λήξη.
Αυτό θα μπορούσε να στείλει χρήματα να ρέουν σε ομόλογα με πιο βραχυπρόθεσμη λήξη. Η ζήτηση για τίτλους με πιο βραχυπρόθεσμη
ωρίμανση θα μπορούσε να αυξήσει τις αποδόσεις σε μακροπρόθεσμους τίτλους - όπου τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι ασφάλειες ζωής
θα μπορούσαν να δουν τις υπάρχουσες θέσεις τους υποτιμημένες, αλλά θα μπορούσαν να αγοράσουν νέα περιουσιακά στοιχεία με
λιγότερα.
O πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ δήλωσε στις 10 Ιουνίου ότι η χρησιμότητα της
πολιτικής «παραμένει ανοιχτό ερώτημα». Ενώ οι περισσότεροι αναμένουν έναν στόχο χαμηλής απόδοσης για ομόλογα με
βραχυπρόθεσμη ωρίμανση, πιθανώς ακόμη και τον Σεπτέμβριο, η Société Générale βλέπει το επίκεντρο περισσότερο στην καμπύλη. Τα
5ετή και 7ετή Treasuries μπορεί να κάνουν ράλι, αν η Fed δείξει να περνά στον έλεγχο πιο μακροπρόθεσμων τίτλων.
Οπου οι κεντρικές τράπεζες ορίζουν τον στόχο τους θα είναι καθοριστικής σημασίας και θα μπορούσαν να στέλνουν τα assets σε
διακυμάνσεις, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ενας στόχος 50 μονάδων βάσης για την απόδοση του 10ετούς Treasury θα πυροδοτούσε
ένα ράλι ομολόγων και θα έκανε πιο επίπεδη την καμπύλη, παράλληλα με την πιθανή άνοδο των μετοχών. Ωστόσο, μία ολόκληρη
ποσοστιαία μονάδα θα μπορούσε να οδηγήσει σε sell off τις μετοχές, σημειώνει αναλυτής από την Aberdeen Standard.
Ο περιορισμός των επιτοκίων θα βοηθούσε, εξασφαλίζοντας ότι οι εταιρικοί δανειολήπτες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από
ελκυστικά επιτόκια χρηματοδότησης. Οι χαμηλότερες αποδόσεις σε μεγαλύτερες λήξεις θα βοηθούσαν εταιρείες επενδυτικής βαθμίδας,
οι οποίες τείνουν να εκδίδουν χρέη μεγαλύτερης διάρκειας από τους δανειολήπτες χαμηλότερης αξιολόγησης. Εν τω μεταξύ, οι junk
δανειολήπτες θα αποκομίσουν τα οφέλη της γενικής ώθησης στο κλίμα της αγοράς.
Εταιρείες με υψηλό φορτίο χρέους, όπως αεροπορικές εταιρείες και Ενέργειας, θα μπορούσαν να πάρουν ώθηση, δήλωσε ο Charles
Diebel, ο οποίος διαχειρίζεται 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην Mediolanum, στο Δουβλίνο. Οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου θα
μπορούσαν επίσης να είναι κερδισμένες, καθώς οι δανειστές θα είχαν ξεφύγει από τη συντριπτική επίδραση των αρνητικών επιτοκίων.
«Θα επιτρέψει
\ σε ολόκληρο το φάσμα αξιολόγησης των πιστώσεων σταθερού εισοδήματος να δανειστεί σε απίστευτα φθηνά επίπεδα σε
μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας και σίγουρα θα ήταν πολύ bullish», δήλωσε ο Azhar Hussain, επικεφαλής παγκόσμιας πίστωσης
της Royal London Asset Management.
Oι χαμηλότερες αποδόσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν το δολάριο και να βοηθήσουν τα νομίσματα με
μεγαλύτερο ρίσκο, όπως το ραντ Νότιας Αφρικής και το πέσο Μεξικού. Θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει το carry trade στο οποίο
περιλαμβάνονται η ρουπία Ινδονησίας και το ρωσικό ρούβλι, καθώς και το δολάριο Αυστραλίας, η κορώνα Νορβηγίας, σύμφωνα με τον
Βασίλη Γκιωνάκη, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος στην Banque Lombard Odier & Cie SA, στη Γενεύη.
(Πηγή: euro2day.gr)
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Προβληματισμός από τους χαμηλούς τζίρους και την τελευταία εικόνα του
Χ.Α., αλλά και των διεθνών αγορών, με νέα μεγάλη πτώση στη Wall Street
την Παρασκευή …. Τα βλέμματα και πάλι στρέφονται στις στηρίξεις του
ΓΔ στα επίπεδα των 635 – 645 μονάδων, στα όρια των οποίων έκλεισε το
Χ.Α. την Παρασκευή. Αυτά τα επίπεδα δεν πρέπει να χαθούνε αφού τότε
θα έχουμε μεγάλη επιδείνωση της διαγραμματικής εικόνας ….
ΓΔ
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