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Μέρκελ: Οι δεσμεύσεις της Ελλάδας θα είναι τώρα πιο εύκολες
Την εκτίμηση ότι η υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ελλάδας θα είναι τώρα πιο εύκολη εξέφρασε κατά τις κοινές
της δηλώσεις με τον Ελληνα πρωθυπουργό η Αγκελα Μέρκελ.
«Το κλίμα έχει βελτιωθεί. Μιλήσαμε για την οικονομική πολιτική του πρωθυπουργού που μου την παρουσίασε
και μιλήσαμε επίσης για τις διμερείς μας σχέσεις που μπορούν περαιτέρω να βελτιωθούν. Αναφερθήκαμε επίσης
στο ζήτημα το μεταναστευτικό. Είμαστε και οι δύο υπέρ της άποψης εφαρμόζεται η συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας.
Χρειάζεται να τεθεί σε λειτουργία όλος ο μηχανισμός αυτής τη συμφωνίας. Πιστεύω ότι οι δεσμεύσεις της
Ελλάδας θα είναι τώρα πιο εύκολες, καθώς το 50% της οικονομίας είναι ψυχολογία», είπε κατά την εισαγωγική
της τοποθέτηση η Γερμανίδα Καγκελάριος.
«Οι αλλαγές στην οικονομία θα γίνουν από εμάς γιατί αφορούν εμάς», είπε από την πλευρά του ο Έλληνας
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τη Γερμανίδα
καγκελάριο.
«Θέλω να αλλαξω το πλαίσιο στις ελληνογερμανικές σχέσεις τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε:
«Ετοιμάζουμε με τη Γερμανία ένα πράσινο σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα παρουσιάσουμε με την καγκελάριο τον
Δεκέμβριο», είπε ο κ. Μητσοτάκης που επανέλαβε, σχετικά ερωτηθείς, ότι ένας από τους στόχους του είναι να
αλλάξει το αφήγημα για την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Μητσοτάκης: Κοινό σχέδιο επενδύσεων
Η χώρα μας μπορεί να επιλέξει την οικονομική ανάπτυξη και να καταδικάσει τον λαϊκισμό τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη νίκη της ΝΔ, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τη Γερμανίδα
καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, στο πλαίσιο της συνάντησης που είχαν οι δύο ηγέτες στο Βερολίνο. Εξάλλου ο Κυρ.
Μητσοτάκης επανέλαβε τη διαφωνία του με τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Συζητήθηκε, όπως προσέθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, το προσφυγικό όπου τόνισε πως η Ελλάδα θα κάνει ό,τι
πρέπει για επιστροφή των προσφύγων στην Τουρκία ώστε να απολαμβάνουν όσοι μείνουν στην Ελλάδα καλές
συνθήκες διαβίωσης. Επέκρινε δε και την προκλητική, όπως είπε, στάση της Τουρκίας. Εξάλλου, απαντώντας σε
ερώτηση αναφορικά με τη συνεργασία στην πράσινη ενέργεια και τις επενδύσεις, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως
υπάρχει ένας οδικός άξονας οικονομικής συνεργασίας.
Τόνισε πως η Ελλάδα θέλει γερμανικές επενδύσεις και ο ίδιος να αλλάξει το αφήγημα για τη χώρα καθώς πλέον
«δεν είναι προβληματική χώρα». Υπογράμμισε δε πως η κυβέρνηση κάνει δραματικές κινήσεις για την
εξυγίανση της ΔΕΗ και πως η πράσινη ενέργεια θα μπορούσε να είναι πεδίο για βιώσιμη ανάπτυξη. Σε ένα
ανοικτό Συνέδριο τον Ιανουάριο θα συζητηθούν όλα αυτά, είπε ο πρωθυπουργός «Θέλω να αλλαξω το πλαίσιο
στις ελληνογερμανικές σχέσεις τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Ετοιμάζουμε με τη Γερμανία ένα
πράσινο σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα παρουσιάσουμε με την καγκελάριο τον Δεκέμβριο».
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Moody’s για άρση capital controls : Θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταθετών
Η πλήρης άρση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) από την 1η Σεπτεμβρίου, την οποία
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 26 Αυγούστου, είναι θετική για το αξιόχρεο (credit
positive) των τραπεζών, αναφέρει σε έκθεσή του ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s. «Αναμένουμε ότι
η άρση των capital controls θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταθετών και θα βοηθήσει τις τράπεζες να
βελτιώσουν τα χρηματοδοτικά προφίλ και τα έσοδά τους, κάτι που είναι credit positive», σημειώνει.
Η άρση των capital controls σημαίνει ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της Ελλάδας δεν θα αντιμετωπίζουν
πλέον περιορισμούς για τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό. «Αυτό θα ενθαρρύνει πιθανότατα τα
νοικοκυριά και τις εταιρείες να επαναφέρουν στις εγχώριες τράπεζες χρήματα που έχουν εκτός του τραπεζικού
συστήματος και είναι πιθανόν να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών με την
ευκολότερη πρόσβασή τους στις διεθνείς κεφαλαιαγορές», εξηγεί ο Moody’s.
Η αύξηση των καταθέσεων τα τελευταία χρόνια και η πρόσβασή τους στη διατραπεζική αγορά ρέπος βοήθησε
τις ελληνικές τράπεζες να μηδενίσουν τον Μάρτιο του 2019 το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων τους από τον
μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης (ELA), το οποίο είχε φθάσει τα 87 δις. ευρώ ή περίπου το 22% του
συνολικού ενεργητικού των τραπεζών τον Ιούνιο του 2015, αναφέρει ο οίκος.
Οι ιδιωτικές καταθέσεις στην Ελλάδα ήταν αυξημένες κατά περίπου 12% ή 15 δις. ευρώ τον Ιούνιο του 2019 σε
σχέση με τον Ιούνιο του 2015, «ενισχυμένες από τη σταδιακή βελτίωση του κλίματος της αγοράς, της
οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης. Καθώς επανήλθε η διάθεση των διεθνών επενδυτών για
τον ελληνικό κίνδυνο και αυτοί αποδέχονταν ένα ευρύτερο φάσμα ελληνικών στοιχείων ενεργητικού ως ενέχυρο
για διατραπεζικές συναλλαγές ρέπος, οι τράπεζες μείωναν τη χρηματοδότησή τους από τον ELA. Η
αποπληρωμή του ELA στηρίζει τα καθαρά περιθώρια επιτοκίων των τραπεζών, καθώς τόσο οι συναλλαγές
ρέπος όσο και οι νέες καταθέσεις έχουν χαμηλότερο κόστος από τον ακριβότερο ELΑ. Η επιτυχής ολοκλήρωση
του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, που ολοκληρώθηκε πέρυσι τον Αύγουστο, και η
σταδιακή επάνοδος στην οικονομική ανάπτυξη καθοδηγούν την αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων, οι οποίες
αυξήθηκαν κατά 5,8% στα 137 δις. ευρώ τον Ιούνιο του 2019 από 129 δις. ευρώ τον Ιούνιο του 2018».
Ο Moody’s σημειώνει ότι η νέα κυβέρνηση στήριξε την προεκλογική της καμπάνια σε μία πλατφόρμα φιλικών
για επιχειρήσεις οικονομικών πολιτικών, με επίκεντρο την προσέλκυση νέων επενδύσεων μέσω της βελτίωσης
του επενδυτικού κλίματος, τη μείωση του φορολογικού βάρους των επιχειρήσεων και την επιτάχυνση των
ιδιωτικοποιήσεων. Αναφέρει, επίσης, ότι το πρόγραμμα της κυβέρνησης περιλαμβάνει μειώσεις της φορολογίας
για τα νοικοκυριά, με παράλληλη δέσμευση για διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Ο οίκος εκτιμά ότι η κατάργηση των capital controls θα ενισχύσει τις επενδύσεις, ιδιαίτερα τις ξένες. «Η
έλλειψη επενδύσεων έως τώρα, αποτελεί μία βασική πρόκληση για τις προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος», αναφέρει, προσθέτοντας: «Η άρση των capital controls θα προκαλέσει πιθανόν
περισσότερες επενδύσεις στη χώρα, ιδιαίτερα από ξένους επενδυτές, οι οποίοι θα προσφέρουν επίσης
περισσότερες ευκαιρίες ποιοτικού δανεισμού στις τράπεζες, βελτιώνοντας τα βασικά έσοδα και κέρδη τους. Θα
χαλαρώσει, επίσης, τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρηματικών συναλλαγών, ιδιαίτερα για τις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές και το εμπόριο, κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την
οικονομική δραστηριότητα στη χώρα».
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Μεγάλη βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Αύγουστο
Νέα μεγάλη βελτίωση σημείωσε ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, ενώ ο αντίστοιχος
δείκτης της Ευρωζώνης κατέγραψε μικρή βελτίωση και αυτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδεινώθηκε.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος (Economic Sentiment Indicator, ESI) στην Ελλάδα
εκτινάχθηκε στις 108,4 μονάδες από 105,3 τον Ιούλιο και 101,0 τον Ιούνιο. Ο ESI της Ευρωζώνης αυξήθηκε
στις 103,1 μονάδες από 102,7 τον Ιούνιο και ο ESI της ΕΕ υποχώρησε στις 101,4 μονάδες από 102,0, αντίστοιχα.
Στην εκτίναξη του δείκτη της Ελλάδας συνέβαλε η μεγάλη βελτίωση της εμπιστοσύνης στο λιανικό εμπόριο
(στις 22,6 μονάδες από 13,7 τον Ιούλιο), στον τομέα των υπηρεσιών (στις 28,8 μονάδες από 22,1) καθώς και της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης (στις -8,2 μονάδες από -20,2 τον Ιούλιο). Η εμπιστοσύνη στη βιομηχανία
επιδεινώθηκε ελαφρά (στις 0,6 μονάδες από 1,7), ενώ επιδείνωση σημείωσε και η εμπιστοσύνη στον
κατασκευαστικό τομέα (στις -52,3 μονάδες από -48,1).
Η μικρή βελτίωση του ESI της Ευρωζώνης προέκυψε από τη σημαντικά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη
βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο, ενώ η εμπιστοσύνη επιδεινώθηκε σημαντικά στις υπηρεσίες και τις
κατασκευές και, σε μικρότερο βαθμό, μεταξύ των καταναλωτών. Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της
Ευρωζώνη, ο ESI αυξήθηκε πολύ στην Ισπανία (+1,9) και λιγότερο στη Γερμανία (+0,4), ενώ παρέμεινε σε
γενικές γραμμές σταθερός στη Γαλλία (+0,1) και την Ολλανδία (+0,2) και μειώθηκε μόνο στην Ιταλία (-0,9).
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Η UBS & Ο μεγάλος μετασχηματισμός ….
Όπως έγραψε το Bloomberg, η UBS προχωρά σε έναν σαρωτικό ανασχηματισμό στο διοικητικό της συμβούλιο,
προσλαμβάνοντας τον πρώην τραπεζίτη της Credit Suisse, Iqbal Khan, ως πιθανό διάδοχο του Διευθύνοντος
Συμβούλου Sergio Ermotti. Ο Khan γίνεται συν-επικεφαλής της επιχείρησης διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων με τον Tom Naratil, αντικαθιστώντας τον πρώην διευθυντή της Commerzbank Martin Blessing, 56
ετών, ο οποίος αναχωρεί στο τέλος του έτους.
Σύμφωνα με το Bloomberg, στο πλαίσιο των αλλαγών, ο Ulrich Koerner – ο οποίος ήταν πρόεδρος της
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική – θα παραιτηθεί. Οι
αρμοδιότητές του θα διαχωριστούν μεταξύ του Suni Harford, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση
περιουσιακών στοιχείων, και της Sabine Keller-Busse, που γίνεται πρόεδρος του EMEA.
Συνέχεια..
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Οι αλλαγές αυτές φέρνουν στο διοικητικό συμβούλιο νεότερα σε ηλικία στελέχη, τοποθετώντας τον
Khan , 43 ετών, ως μελλοντικό υποψήφιο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η UBS επιδιώκει να αναμορφώσει
το διοικητικό της συμβούλιο μετά την αποχώρηση του επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής Andrea
Orcel και του πρώην επικεφαλής, Juerg Zeltner.
Ο διορισμός του Khan βάζει τέλος σε εικασίες για το μέλλον του, μετά από μια ρήξη με τον CEO της
Credit Suisse, Tidjane Thiam, που προκάλεσε την παραίτησή του. Εργάστηκε στην τράπεζα στα τέλη
όταν ήταν ακόμα κάτω από 40 ετών, μετά από ταχεία άνοδο στις τάξεις τμημάτων της Ernst & Young
της Ζυρίχης. Εντάχθηκε στην Credit Suisse το 2013 και διορίστηκε επικεφαλής της διεθνούς μονάδας
διαχείρισης περιουσίας της τράπεζας όταν δημιουργήθηκε.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ιταλία: Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Τζουζέπε Κόντε
Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα ανέθεσε την εντολή σχηματισμού νέας
ιταλικής κυβέρνησης συνασπισμού του Κινήματος των 5 Αστέρων και του Δημοκρατικού Κόμματος
στον απερχόμενο πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, ανακοίνωσε πηγή της προεδρίας.
Τόσο το Κίνημα των 5 Αστέρων, όσο και το Δημοκρατικό Κόμμα διαβεβαίωσαν χθες τον πρόεδρο
Ματαρέλα ότι θα βάλουν στην άκρη την πολιτική τους αντιπαλότητα και θα προσπαθήσουν να
σχηματίσουν την νέα ιταλική κυβέρνηση.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Οι αποδόσεις των μετοχών του ΓΔ από 01/01/19…..
Μετοχή
CENER
ΒΙΟ
ΕΕΕ
ΠΕΙΡ
ΕΥΡΩΒ
ΟΤΕ
ΠΑΠ
ΠΛΑΘ
ΣΑΡ
ΚΕΚΡ
TITC
ΑΒΑΞ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΟΛΥΜΠ
ΦΡΛΚ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΙΑΤΡ
ΕΚΤΕΡ
ΜΙΓ
ΜΥΤΙΛ
ΝΗΡ
ΛΑΜΔΑ
ΦΛΕΞΟ
ΙΝΤΚΑ
ΕΥΠΙΚ
ΜΠΕΛΑ
ΕΛΠΕ
ΚΟΥΕΣ
ΠΛΑΙΣ
ΠΛΑΚΡ
ΟΤΟΕΛ
ΙΝΛΟΤ
ΠΕΤΡΟ
ΕΥΔΑΠ
ΙΚΤΙΝ
ΙΑΣΩ
ΕΛΤΟΝ
ΕΧΑΕ
ΚΑΡΤΖ
ΣΠΕΙΣ
ΑΣΚΟ
ΟΠΑΠ
ΜΛΣ
ΜΟΗ
ΟΛΘ
ΕΥΑΠΣ
ΙΝΚΑΤ
ΔΕΗ
ΟΛΠ
ΚΡΙ
ΠΡΟΦ
ΑΡΑΙΓ
ΤΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΜΟΣ
ΙΝΤΕΡΚΟ
ΕΤΕ
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΤΤ

Απόδοση %
11,99%
59,06%
10,84%
255,95%
44,69%
27,31%
64,37%
17,15%
18,19%
145,24%
-5,47%
96,82%
76,06%
55,63%
29,92%
30,62%
114,00%
53,75%
102,82%
37,86%
26,64%
62,28%
-4,29%
59,38%
29,03%
33,96%
27,10%
52,38%
7,67%
4,42%
5,45%
7,71%
12,95%
54,20%
-7,25%
18,51%
56,79%
29,61%
19,69%
-7,89%
23,77%
25,87%
0,85%
2,86%
14,51%
16,67%
99,47%
116,38%
57,23%
22,35%
243,08%
6,10%
43,86%
70,76%
12,73%
135,00%
40,36%
47,18%
280,38%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

39,97%
23,99%
74,20%
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