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Fitch: Το ενδιαφέρον για καλυμμένα ομόλογα της Ελλάδας έχει ανανεωθει
Οι βελτιωμένες προοπτικές για την οικονομική ανάκαμψη στην Πορτογαλία και την Ελλάδα, σε συνδυασμό με
την αναζήτηση των επενδυτών για αποδόσεις, έχoυν ανανεώσει το ενδιαφέρον για καλυμμένα ομόλογα από τις
χώρες αυτές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch. «Οι ελληνικές και οι
πορτογαλικές τράπεζες εκμεταλλεύθηκαν τη θετική δυναμική της αγοράς και χρηματοδοτήθηκαν από τις
κεφαλαιαγορές με δημόσιες εκδόσεις, που διευκολύνθηκαν από τη διπλή φύση των καλυμμένων ομολόγων»,
σημειώνει ο οίκος.
Τα τέσσερα ελληνικά προγράμματα αξιολογούνται από τον Fitch στο επίπεδο της οροφής του αξιόχρεου για την
Ελλάδα "Β" και τα τρία από αυτά έχουν θετικές προοπτικές. Αυτό αντανακλά τις θετικές προοπτικές για το
μακροπρόθεσμο αξιόχρεο "B-" της Ελλάδας και την ισχυρή προστασία που προσφέρεται από την ελάχιστη
συμβατική υπερενεχυρίαση 25%. Τα τέσσερα πορτογαλικά προγράμματα αξιολογούνται από τον Fitch μεταξύ
"BBB+" και "A", χαμηλότερα από την οροφή του αξιόχρεου "A+" της Πορτογαλίας.
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Eurobank: Στην τελική φάση η αναδιοργάνωση της τράπεζες
Στην τελική φάση εισέρχεται η αναδιοργάνωση της Eurobank. Ειδικότερα, μόνο οι ανακοινώσεις οι οποίες
αναμένεται να γίνουν στα μέσα Νοεμβρίου απομένουν για την ολοκλήρωση της πώλησης της Bancpost SA, και
των θυγατρικών της ERB Retail Services IFN SA και ERB Leasing IFN SA στην Banca Transilvania (θα γίνει η
δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρουμανία).
Σύμφωνα με τα όσα λένε τα ίδια τα στελέχη της τράπεζας, με την πώληση της Bancpost
SA, η Eurobank ξεπερνάει το στόχο που έχει τεθεί για τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της εκτός Ελλάδος,
καθώς ο στόχος ήταν το ενεργητικό των θυγατρικών της στο εξωτερικό να μην ξεπερνά τα 8,8 δισ. ευρώ, και με
την πώληση της Bancpost αυτό θα περιοριστεί σε κάτω από 8,5 δισ. ευρώ. Πάντως πέραν της Ρουμανίας, η
τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να διατηρήσει τις θυγατρικές της σε Κύπρο, Σερβία, Βουλγαρία,
Βρετανία και Λουξεμβούργο.
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Citi: Τα capital controls συνεχίζουν να πλήττουν τις καταθέσεις και τη ρευστότητα
Στην πορεία των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες αλλά και στην εκταμίευση των 800 εκατ. ευρώ του
ESM, σε σημερινό της note.
Όπως σημειώνει, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα παρέμειναν σταθερές μηνιαίως τον Σεπτέμβριο, αφού
σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά τους τρεις προηγούμενους μήνες (σε μέσο όρο κατά 0,9% μηνιαίως),
σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 0,2% το Σεπτέμβριο, αφού αυξήθηκαν σε μέσο όρο κατά
0,6% κατά τους τρεις προηγούμενους μήνες, ενώ οι ιδιωτικές καταθέσεις μειώθηκαν η κατά 0,7% σε ετήσια
βάση.
Όπως σχολιάζει η Citigroup, παρά τις κάποιες ενδείξεις βελτίωσης των καταθέσεων μετά την ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης, οι τραπεζικές καταθέσεις εξακολουθούν να παλεύουν, καθώς τα capital controls δεν
έχουν ακόμα αρθεί και η εγχώρια ρευστότητα παραμένει φτωχή.
Σε ότι αφορά την υποδόση των 800 εκατ. ευρώ που ενέκρινε χθες ο ESM, η Citi σημειώνει ότι η Ελλάδα
σημείωσε πρόοδο στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τον ιδιωτικό τομέα. Σημαντική
βελτίωση των καθυστερήσεων καταγράφηκε το Σεπτέμβριο και τα νέα κονδύλια θα διατεθούν για περαιτέρω
αποπληρωμές καθυστερούμενων οφειλών μέχρι τον Ιανουάριο του 2018. Όπως είχε επισημάνει τον Ιούλιο ο
ESM, η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών
προβλημάτων που οδήγησαν στη συσσώρευση νέων καθυστερούμενων οφειλών.
Όπως σχολιάζει η Citi, η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι ένα βασικό μέσο για την εισροή της
απαιτούμενης ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, εν μέσω των αμετάβλητων τραπεζικών καταθέσεων και
της πτώσης των τραπεζικών δανείων και των σχετικά περιορισμένων εισροών ιδιωτικών κεφαλαίων από το
εξωτερικό.
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Bloomberg: Στον J. Powell προσανατολίζεται ο Trump για την ηγεσία της Fed
Ο πρόεδρος Donald Trump κλίνει προς στον διορισμό του κυβερνήτη της Federal Reserve, Jerome Powell, ως
επόμενο πρόεδρο της αμερικανικής ομοσπονδιακής τράπεζας, σύμφωνα με τρεις πηγές εξοικειωμένες με το
ζήτημα, τις οποίες επικαλείται το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg.

Συνέχεια…
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Η απόφαση δεν είναι ακόμα τελική, προειδοποίησαν οι πηγές και ο Trump θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη ανά
πάσα στιγμή. Ωστόσο, η προτίμησή του στο πρόσωπο του Powell μειώνει τις πιθανότητες της επικεφαλής της
Fed Janet Yellen για μια δεύτερη θητεία στην ηγεσία της μεγαλύτερης κεντρικής τράπεζας στον κόσμο.
Η πρώτη θητεία της Yellen λήγει τον Φεβρουάριο και ο Trump επεξεργάζεται μία λίστα πέντε υποψηφίων που
συνέταξαν οι σύμβουλοί του, η οποία περιλαμβάνει τόσο τη Yellen όσο και τον Powell. Άλλοι υποψήφιοι που
εξετάζει είναι ο οικονομολόγος του πανεπιστημίου Stanford John Taylor, ο πρώην κυβερνήτης της Fed Kevin
Warsh και ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Gary Cohn.
Ο πρόεδρος έχει υποσχεθεί ότι θα λάβει σύντομα απόφαση και οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν πει ότι
θα αποκαλύψει την επιλογή του πριν από το ταξίδι του στην Ασία, στις 3 Νοεμβρίου.
Οι σύμβουλοι του Trump τον κατευθύνουν προς την επιλογή του Powell ή του Taylor για την ηγεσία της Fed,
σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συζητήσεις.

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

ΕΚΤ: Προς τα πάνω οι προβλέψεις για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
Σε αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεών τους για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρωζώνης
στην περίοδο 2017-2019 προχώρησαν οι αναλυτές (professional forecasters), σύμφωνα με τα αποτελέσματα
έρευνας της ΕΚΤ για το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Οι προβλέψεις για την ανεργία της Ευρωζώνης
αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω, ενώ οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό παρέμειναν σταθερές.
Οι αναλυτές προβλέπουν κατά μέσο όρο ρυθμούς αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ 2,2% φέτος, 1,9% το 2018
και 1,7% το 2019, που συνιστούν μία αναθεώρηση προς τα πάνω κατά 0,3 της ποσοστιαίας μονάδας για φέτος
και κατά 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας για το 2018 και το 2019, σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Η
μέση μακροπρόθεσμη πρόβλεψη (για το 2022) παρέμεινε αμετάβλητη στο 1,6%.
Οι προσδοκίες για το ποσοστό ανεργίας αναθεωρήθηκαν και πάλι πτωτικά στο 9,1% για φέτος, στο 8,6% για
το 2018 και το 8,2% για το 2019 έναντι 9,2% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη για το 2017, 8,8% για το 2018
και 8,4% για το 2019. Η μέση πρόβλεψη για το ποσοστό ανεργίας το 2022 αναθεωρήθηκε επίσης πτωτικά κατά
0,2 της ποσοστιαίας μονάδας στο 7,9%.
Όσον αφορά στον πληθωρισμό, οι προβλέψεις παρέμειναν κατά μέσο όρο σταθερές στο 1,5% για φέτος, στο
1,4% για το 2018 και στο 1,6% για το 2019. Η μέση πρόβλεψη για το 2022 αναθεωρήθηκε ανοδικά στο 1,9%
από 1,8%.
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Γερμανία: Διαφωνίες για την Ελλάδα στις διερευνητικές
Το ελληνικό ζήτημα φαίνεται να προκαλεί διαφωνίες στις διαπραγματεύσεις για τον κυβερνητικό συνασπισμό
στο Βερολίνο και δύο κλεμμένα ελληνικά αγγεία παρ' ολίγον να πωληθούν σε έκθεση τέχνης στο Λονδίνο.
Το κλίμα διαφωνίας που καταγράφηκε σε σειρά ζητημάτων στις διερευνητικές επαφές για τον σχηματισμό
κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταφέρει η Handelsblatt στην ηλεκτρονική της έκδοση. Σύμφωνα με την
οικονομική εφημερίδα του Ντύσελντορφ, «η Ελλάδα γίνεται σημείο διαμάχης» στις συνομιλίες που έχουν
ξεκινήσει ανάμεσα στα χριστιανικά κόμματα (CDU/CSU), τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους (FDP), που
επιδιώκουν να σχηματίσουν τον λεγόμενο κυβερνητικό συνασπισμό "Τζαμάικα".
Η Handelsblatt σχολιάζει: «Πριν καλά-καλά ξεκινήσουν οι συνομιλίες στον διαπραγματευτικό κύκλο
'Τζαμάικα' οδηγήθηκαν κιόλας σε στασιμότητα. Κυρίως ο τρόπος διαχείρισης των χρεών άλλων κρατών της

ΕΕ, όπως η Ελλάδα,
αποτελεί σημείο διαμάχης».
Η εφημερίδα επισημαίνει ότι «αυτό είναι μόνο η αρχή», δεδομένου ότι τα κόμματα που συμμετέχουν στις
διερευνητικές διαφωνούν σε σειρά κομβικών ζητημάτων, όπως για παράδειγμα το προσφυγικό και η πολιτική
για το κλίμα.
Το δημοσίευμα σημειώνει ότι «ενώ η CDU (Χριστιανοδημοκράτες) και η CSU (Χριστιανοκοινωνιστές)
απορρίπτουν κατηγορηματικά μια 'ένωση χρέους', οι Πράσινοι έχουν ταχθεί ήδη στο προεκλογικό τους
πρόγραμμα υπέρ της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους και υπέρ των λεγόμενων ευρωομολόγων, δηλαδή
κρατικών ομολόγων για υπερχρεωμένα κράτη». Σύμφωνα με την Handelsblatt, οι διαπραγματευτικές ομάδες
της "Τζαμάικα" είχαν συζητήσει ήδη την Τρίτη σχετικά με μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, ωστόσο επειδή δεν
κατέστη δυνατό να συμφωνήσουν, το θέμα συζητείται εκ νέου.
Deutsche Welle
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Τα Διαγράμματα της Ημέρα

Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 από 01/01
Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 από
01/01
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΑΤΤ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΦΡΛΚ
ΦΦΓΚΡΠ

Απόδοση %
-14,15%
-12,11%
24,33%
79,31%
134%
73.25%
13,58%
-35,29%
37,75%
45,87%
60,63%
6,05%
-2,33%
-0,72%
32,50%
53,44%
-10,23%
43,43%
16,32%
12,26%
16,46%
-43,78%
9,46%
-8,34%
35,69%
-9,00%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

14,85%
11,56%
-12,02%
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