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ΘΕΜΑ1
Ισχνά σημάδια ανάκαμψης στην Ευρωζώνη βλέπει η ΕΚΤ, η οποία εν μέσω των δυσοίωνων εκτιμήσεων για 

την ανεργία προχωρεί τελικά και αυτή σε μια μάλλον πιο συγκρατημένη πολιτική χαλάρωσης σε σχέση με άλλες 
τράπεζες. «Βρισκόμασταν σε ελεύθερη πτώση, αλλά τώρα βλέπουμε σταθεροποίηση», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΚΤ.

ΤΡΙΣΕ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Στο 1% το βαοικό 
επιτόκιο της ERT
ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΔΑΦΝΗ

Σ το 1%, στο χαμηλότερο ιστο
ρικά επίπεδο, μείωσε χθες η 
ΕΚΤ το βασικό επιτόκιο του 

ευρώ -όπως ήταν εξάλλου αναμενό
μενο- ενώ τελικά ανακοίνωσε πως 
θα αγοράσει καλυμμένες ομολογίες 
συνολικής αξίας 60 δισ. ευρώ -ακο
λουθώντας ουσιαστικά (αν και συ
γκρατημένα) το μονοπάτι της ποσο
τικής νομισματικής χαλάρωσης (<2Ε), 
που έχουν ήδη πάρει οι μεγαλύτερες 
κεντρικές τράπεζες του κόσμου.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Ζαν Κλοντ 
Τρισέ, επιχείρησε, ωστόσο, να ρίξει 
τους τόνους σχετικά με την υιοθέτηση 
πολιτικής (}Ε καθότι το προσφερό- 
μενο ποσό είναι μικρό σε σχέση με 
τα ποσά που έχουν εξαγγείλει οι υ
πόλοιπες τράπεζες. Ο κ. Τρισέ δήλω
σε πω ς τα τελευταία οικονομικά 
στοιχεία αποτελούν ισχνές ενδείξεις 
σταθεροποίησης ύστερα από το α'τρί- 
μηνο, που ήταν πολύ ασθενέστερο 
του αρχικώς αναμενόμενου.

«Βρισκόμασταν σε ελεύθερη πτώ
ση, αλλά τώρα βλέπουμε σταθεροποί
ηση. Πρόκειται (όμως) για μια στα
θεροποίηση σε χαμηλά επίπεδα, και 
συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε αρ
νητικό πεδίο», είπε χαρακτηριστικά 
ο κ. Τρισέ. Παράλληλα, ανακοίνωσε 
την επέκταση των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της τράπεζας από 6 
σε 12 μήνες, για να ενθαρρύνει τις 
τράπεζες να δανείζουν σε μακροπρό
θεσμο ορίζοντα.

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητο στο 
0,25% το επιτόκιο καταθέσεών της, 
που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για 
να «παρκάρουν» κεφάλαια overnight, 
και αποτελεί όλο και περισσότερο 
σημανηκό σημείο αναφοράς για τις 
αγορές. Η πολιτική μηδενικών επι- 
τοκίωνθα στρεβλώσει την οικονομία, 
πιστεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ QE » Τ ο  ευρωπαϊκό 
σχέδιο QE, που είχε διχάσει τα στε
λέχη της ΕΚΤ -με τις ανηκρουόμενες 
απόψεις να εκφράζονται από την μια 
πλευρά από τον Γερμανό Αξελ Βέ- 
μπερ, τους Υ. Μερς και Γ. Σταρκ, και 
από την άλλη τους Γ. Προβόπουλο, 
Α.Ορφανίδη και Νιουτ Ουέλινκ- θα 
ανακοινωθεί στις λεπτομέρειές του 
στη σύνοδο του Ιουνίου.

Λίγο νωρίτερα, η Τράπεζα της 
Αγγλίας προκαλούσε έκπληξη με την 
απόφασή της να επεκτείνει κατά 50 
δισ. στερλίνες το δικό της πρόγραμμα 
QE, διατηρώντας το επιτόκιό της στο 
0,50%. Τα καλυμμένα ομόλογα, τα ο
ποία ανακοίνωσε πως θα αγοράσει η 
ΕΚΤ, είναι από τα ασφαλέστερα εται- 
ρικά χρεόγραφα στην αγορά, καθώς 
υποστηρίζονται από τον ισολογισμό 
της εκδούσας αρχής, και συνήθως 
φέρουν τον υψηλότερο βαθμό πιστο- 
ληπηκής αξιολόγησης (ΑΑΑ). Μεγα
λύτερες χώρες έκδοσής τους είναι η 
Γερμανία, η Ισπανία και η Γαλλία, οι 
οποίες αναμένεται να προσελκύσουν 

το ενδιαφέροντων επενδυτών. Τ ο 
ευρώ αρχικά υποχώρησε, αλλά 
στη συνέχεια ενισχύθηκε στο υ
ψηλότερο επίπεδο του μήνα ένα- 
νητου δολαρίου, πάνω από τα 1,34 
δολάρια, εν μέσω αισιόδοξων 
προβλέψεων πως τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τις κεντρικές 

τράπεζες θα τονώσουν την παγκόσμια 
οικονομία. «Η ΕΚΤ αποφεύγει σαφέ
στατα τον κίνδυνο, καθώς αγοράζει 
υψηλής ποιότητας χαρτιά», σχολίασε 
ο Αλαν Ράσκιν της RBS.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Η Κομισιόν 
προβλέπει συρρίκνωση 4% φέτος στην 
Ευρωζώνη, με την ανάκαμψη να μην 
αναμένεται πριν από το 2010.

Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές ενδεί
ξεις πως οι ρυθμοί συρρίκνωσης επι
βραδύνονται. Τα στοιχεία για τις βιο
μηχανικές παραγγελίες στη Γερμανία 
(+3,3% σε μηνιαία βάση τον Μάρτιο) 
προστέθηκαν στα «πράσινα βλαστά
ρια» που ξεπροβάλλουν παντού.

Πλην όμως, οι βιομηχανικές πα
ραγγελίες παραμένουν μειωμένες 
κατά 26,7% σε ετήσια βάση. Ταυτο- 
χρόνως, η ανεργία στην Ευρωζώνη 
αυξάνεται ανησυχητικά.

0 Ζαν Κλοντ Τρισέ ανακοίνωσε την 

επέκταση των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων 

της τράπεζας από 6 σε 12 μήνες, για να ενθαρρύνει 

τις τράπεζες να δανείζουν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Βιομηχανία

Ο Αλμα κατέγρα
ψαν τον Μάρτιο 
οι βιομηχανικές 
παραγγελίες στη 
Γερμανία, χάρη 
στη ζήτηση από 
το εξωτερικό. 
Αυτήν την φορά, 
στην αύξηση δεν 
συνέβαλαν μόνον 
οι αυτοκινητοβιο
μηχανίες.

Είναι νωρίς...

Ο Είναι ακόμη πο
λύ νωρίς να πούμε 
πως τα χειρότερα 
έχουν περάσει, 
δήλωσε χθες το 
μέλος του Δ.Σ. της 
ΕΚΤ Αξελ Βέμπερ.

Πρόβλεψη

Ο Συρρίκνωση
των αναδυόμενων 
ευρωπαϊκών οικο
νομιών κατά 5,2% 
φέτος βλέπει η Ευ
ρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανοικοδόμησης και 
Ανάπτυξης, έναντι 
πρόβλεψης για α
νάπτυξη 0,1% τον 
Ιανουάριο.

Ενδείξεις

Ο Ο κ. Τρισέ
δήλωσε πως 
τα τελευταία 
οικονομικά στοι
χεία αποτελούν 
ισχνές ενδείξεις 
σταθεροποίησης 
ύστερα από το 
α'τρίμηνο.

Ανοιξε τον χορό της νέας 
μείωσης επιτοκίων η Eurobank

ο Σε ανάλογες κινήσεις 

πρόκειται να προχωρήσουν και 

οι υπόλοιπες τράπεζες

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Νέο γύρο μειώσεων επιτοκίων 
σε χορηγήσεις και καταθέσεις 
ξεκίνησαν από χθες οι ελληνικές 
εμπορικές τράπεζες και αναμέ
νεται να ολοκληρωθεί την επό
μενη εβδομάδα. Το έναυσμα έ
δωσε η απόφαση της ΕΚΤ να 
προχωρήσει από τις 13 Μαΐου σε 
μείωση του βασικού επιτοκίου 
παρέμβασης κατά 25 μονάδες 
βάσης, το οποίο πλέον διαμορ
φώνεται στο 1%. Πρώτη τον «χο
ρό» άνοιξε η ΕυπΛοηΙτ, η οποία 
ανακοίνωσε τα βασικά της επιτό
κια χορηγήσεων σε ιδιώτες και 
επιχειρήσεις που φτάνουν έως 
και 50 μονάδες βάσης, ενώ αντί
θετα διατήρησε σταθερά τα επιτό
κια καταθέσεων. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, σε ανάλογες κινή
σεις πρόκειται να προχωρήσουν 
και οι υπόλοιπες εμπορικές τρά
πεζες. Οι κινήσεις αυτές αναμέ
νεται να ολοκληρωθούν μέσα 
στην επόμενη εβδομάδα. Η Τρά
πεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τις ί
διες πληροφορίες, θα προχωρή
σει σε σχετικές ανακοινώσεις 
την επόμενη εβδομάδα.
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»  Ν. Νανόπουλος

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Σε ό,π αφο
ρά την Eurobank ανακοίνωσε:
Ο Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτό
κια καταθέσεων.
©Μ ειώνει έως και 0,50 της μο
νάδας, το επιτόκια χορηγήσεων 
ιδιωτών και μικρών επιχειρή
σεων.
© Μειώνει κατά 0,50 της μονά
δας τα βασικά επιτόκια στεγαση- 
κών δανείων για απόκτηση κύρι
ας, δευτερεύουσας ή εξοχικής 
κατοικίας καθώς και των δανεί
ων της επαγγελματικής στέγης.
© Προχωρεί στη χορήγηση δα
νείων για την απόκτηση κατοικί
ας μέχρι και το 100% της εμπορι
κής αξίας του ακινήτου, αξιοποι- 
ώντας τις σχετικές ρυθμίσεις της 
πολιτείας.
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ΤΟ ΘΕΜΑ 2
Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν, χθες, οι τιμές των μετοχών στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές αγωνιούσαν για 
τα αποτελέσματα των στρες τεστ, που αναμενόταν να δημοσιοποιηθούν μετά το «κλείσιμο» της αγοράς. Ο υπουργός Οικο

νομικών, Τ. Γκάιτνερ, έσπευσε, πάντως, να ξεκαθαρίσει ότι καμία από τις 19 τράπεζες δεν κινδυνεύει με χρεοκοπία.

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΧΛΙΑΡΟ» ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΜ ΕΡΙΚΑΝ ΙΚΩ Ν  ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Σημαντικές απώλειες
ατη Wall ενόψει των οτρες τεοτ

Ο Οι τράπεζες θα πρέπει στα τέλη του 2010 να έχουν δείκτη επάρκειας 
κεφαλαίων Tier -1 τουλάχιστον 6% (συνήθως απαιτείται 4%), με τα δύο 
τρίτα των κεφαλαίων αυτών να αφορούν απτά περιουσιακά στοιχεία

Ο Μέχρι τις 8 Ιουνίου θα πρέπει κάθε τράπεζα να παρουσιάσει λεπτομερές 
σχέδιο άντλησης κεφαλαίων και μέχρι τις 9 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν 
εφαρμόσει το σχέδιο αυτό

Ο Η έμφαση στην προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων θα πρέπει να δοθεί στον 
ιδιωτικό τομέα. Τα σχετικά σχέδια μπορούν να περιλαμβάνουν την εκποίηση 
περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, την αναβολή προγραμμάτων 
επαναγοράς μετοχών και την έκδοση νέων τίτλων (ομολόγων ή μετοχών)

Ο Οι τράπεζες θα πρέπει, επίσης, να παρουσιάσουν σαφές σχέδιο επιστροφής 
των κεφαλαίων που έχουν λάβει από το Δημόσιο και απεξάρτησης από τις 
εγγυήσεις που σήμερα προσφέρει στα ομόλογά τους η Ομοσπονδιακή 
Υπηρεσία Εγγύησης Καταθέσεων (FDIC).

Ο Όποια από τις 19 τράπεζες επιθυμεί να επιστρέφει τα κεφάλαια που έχει 
λάβει από την κυβέρνηση, θα πρέπει να αποδείξει την υγιή κατάσταση του 
ισολογισμού της,την επάρκεια κεφαλαίων και την ικανότητά της να αντλεί 
κεφάλαια για τουλάχιστον δετή ορίζοντα

ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ
hsav@pegasus.gr

αμία από τις 19 τράπεζες που 
υποβάλλονται στα στρες τεστ 
δεν κινδυνεύει να χρεοκοπή

σει» διαβεβαίωσε χθες το μεσημέρι ο Αμερι
κανός υπουργός Οικονομικών, Τίμοθι Γκά- 
ιτνερ. Τα αποτελέσματα των ελέγχων στις 
τράπεζες αναμενόταν να ανακοινωθούν χθες 
τα μεσάνυχτα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
των συναλλαγών στη Wall Street. Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες που τις τελευταίες ημέρες 
έχουν διαρρεύσει στον Τύπο, περισσότερες 
από τις μισές τράπεζες θα χρειαστεί να ενι
σχύουν τα κεφάλαιά τους αλλά, όπως έσπευ
σε να ξεκαθαρίσει και ο κ. Γκάιτνερ, καμία 
δεν βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής.

Οι επενδυτές στο χρηματιστήριο, πάντως, 
έσπευσαν χθες να «κλειδώσουν» τα κέρδη 
των προηγούμενων ημερών, με αποτέλεσμα 
οι τιμές των μετοχών να υποχωρήσουν. Στο 
μέσο της χθεσινής συνεδρίασης στη Wall, ο 

Dow Jones και o S&P-500 υ
ποχωρούσαν κατά 1% και ο 
Nasdaq κατά 2%. Οι μετοχές 
των μεγαλύτερων τραπεζών 
συνέχισαν το ράλι των προη
γούμενων ημερών αν και με 
μικρότερη ένταση: Η μετοχή 
της Citigroup διαπραγματευό
ταν περί τα 4 δολάρια, προσθέ
τοντας κέρδη 1%-2% στην ά
νοδο 16,6% της Τετάρτης. Η 
μετοχή της Bank of America 
βρέθηκε ακόμα και πάνω από 
τα 15 δολάρια, ενώ μόλις την 
περασμένη Παρασκευή βρι
σκόταν στα 8,5 δολάρια! Αντί
θετα, ημετοχή της Wells Fargo 
έχανε, χθες, περίπου τα μισά 
από τα κέρδη 15,6% που κατέ

γραψε κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης. Ο 
δείκτης S&P των εταιρειών του χρηματοοι
κονομικού κλάδου υποχωρούσε, χθες, κατά 
4,5%, μετά από κέρδη 8,1% στη συνεδρίαση 
της Τετάρτης.

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕ Η ΑΓΟΡΑ Η υποχώρηση 
αυτή τωντιμών στο χρηματιστήριο προφανώς 
συνδέεται και με την αγωνία των επενδυτών 
για το τελικό αποτέλεσμα των στρες τεστ, 
παρά τις εκτεταμένες διαρροές των προη
γούμενων ημερών. Η αγορά ουσιαστικά έχει 
προεξοφλήσει ότι περίπου 10 από τις 19 
τράπεζες θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια,

τα οποία συνολικά δεν θα υπερβούν κατά 
πολύ τα 100 δισ. δολ. Οι τράπεζες θα επιχει
ρήσουν να αντλήσουν το μεγαλύτερο μέρος 
των κεφαλαίων αυτών από ιδιώτες, είτε 
πουλώντας μετοχές στο κοινό ή σε θεσμικούς 
επενδυτές είτε ρευστοποιώντας περιουσιακά 
τους στοιχεία.

Αν τελικά αποδειχθεί ότι οι ιδιώτες δεν 
προτίθενται να καλύψουν το σύνολο των α- 
παιτούμενων κεφαλαίων, τότε θα παρέμβει 
η κυβέρνηση, πιθανότατα μετατρέποντας τις 
προνομιούχες μετοχές που διαθέτει στις 
περισσότερες τράπεζες σε κοινές. Τις μετοχές 
αυτές τις απέκτησε το Δημόσιο στα τέλη του 
φθινοπώρου, όταν διέθεσε στις τράπεζες 
κεφάλαια ̂ ιέσω του ΤΑΚΡ. Ως αποτέλεσμα 
της μετατροπής των μετοχών σε κοινές, το 
Δημόσιο θα γίνει βασικός μέτοχος στις τρά
πεζες αυτές αλλά δεν θα χρειαστεί να διαθέ
σει πρόσθετα χρήματα των φορολογούμενων.

Οι ρευστοποιήσεις στη Wall Street εντάθηκαν 
τις δύο τελευταίες ώρες της χθεσινής συνε
δρίασης, καθώς δημοπρασία 30ετών ομολό- 
γωντου αμερικανικού Δημοσίου δεν είχε την 
προσδοκούμενη ανταπόκριση από τους επεν
δυτές. Η τιμή των τίτλων υποχώρησε σημα
ντικά και το επιτόκιο που αντιστοιχεί (yield) 
διαμορφώθηκε στο 4,29% - περίπου 0,1 πο
σοστιαία μονάδα υψηλότερα από τις προσδο
κίες στην αγορά. Μία ώρα πριν την ολοκλή
ρωση των συναλλαγών στη Wall, ο Dow υ
ποχωρούσε κατά 1,5% και διαπραγματευόταν 
χαμηλότερα από τις 8.400 μονάδες.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ »  Πριν από το σημερινό ά
νοιγμα της Wall, οι επενδυτές θα γνωρίζουν 
και τα νεότερα στοιχεία για την κατάσταση 
στην αμερικανική αγορά εργασίας -  ουσια
στικά το μόνο «μέτωπο» της οικονομίας όπου 
δεν έχουν εμφανιστεί τα... βλαστάρια της

ΤΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ 
ΝΑ ΑΝΤΛΗΣΟΥΝ 0119 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΤΡΕΣ ΤΕΣΤ, ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Bank of America 34

Wells Fargo 15
GMAC 11,5
Citigroup 5

Morgan Stanley 1,5
American Express 0
Bank of New York Mellon 0
Capital One 0
Goldman Sachs 0

JPMorgan 0

MetLife 0

BB&T *

Fifth Third *

KeyCorp *

PNC Financial *

Regions *

State Street *

SunTrust Banks *

US Bancorp *

Ποσά σε δισ. δολ.
* (άγνωστο) Πηγή: Reuters

ανάκαμψης. Προχθές, η ιδιωτική ADP ανα
κοίνωσε όη σύμφωνα με τα δικά της στοιχεία, 
τον Απρίλιο χάθηκαν στις ΗΠΑ 491.000 θέ
σεις εργασίας, ενώ οι αναλυτές έκαναν λόγο 
για απώλεια 645.000 θέσεων. Χθες ανακοι
νώθηκε ότι την προηγούμενη εβδομάδα οι 
νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας περιορί
στηκαν κατά 34.000, σας 601.000 αιτήσεις -το 
χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιανουάριου. 
Ενθαρρυντικές είναι και οι τελευταίες ενδεί
ξεις από το λιανεμπόριο, με τις πωλήσεις τον 
Απρίλιο να αποδεικνύονται καλύτερες των 
προσδοκιών, ενισχυόμενες κατά 1,2% ενώ 
οι αναλυτές προέβλεπαν υποχώρηση 0,2%. 
Αν τα αποτελέσματα των στρες τεστ δεν 
κρύβουν εκπλήξεις και τα στοιχεία για την 
απασχόληση καταγράψουν βελτίωση της 
εικόνας, στην αγορά θα αυξηθεί κατακόρυφα 
ο αριθμός όσων πιστεύουν όη το τέλος της 
κρίσης πλησιάζει.

Ο Μπεν 
Μπερνάνκε
υποστήριξε, σε χθε

σινή ομιλία του, ότι 

πρέπει να υπάρξει 

ένα νέο θεσμικό 

πλαίσιο για τις αμοι

βές των στελεχών, 

αλλά και τον κίνδυνο 

που αναλαμβάνουν 

οι τράπεζες στα χαρ

τοφυλάκιά τους.

mailto:hsav@pegasus.gr
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Στα 316,99 εκατ. ευρώ οι εκροές από τους Ελληνες επενδυτές

Σια 521 εκατ. ευρώ οι ειοροές 
των ξένων οχο Χ.Α. τον Απρίλιο

Συμμετοχή επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.
Μερίδες με υπόλοιπα για το σύνολο των εισηγμένων (σε χιλιάδες)

Απρ. Μάι. Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Ιεπ. Οκτ. Νοε. Δεκ. 2009 Φεβ. Μαρ. Απρ.

»  Η συμμετοχή των ξένων δια
μορφώθηκε τον Απρίλιο στο 

47,2%, από 46,8% τον Μάρτιο. Η 
ενίσχυση των επενδύσεων αφορά 

κυρίως τη μεσαία κεφαλαιοποίηση

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

Κ αθαρή εισροή ύψους 321 εκατ. 
ευρώ παρουσίασαν στ ξένοι 
θεσμικοί επενδυτές τον Απρί

λιο για πρώτη φορά μετά από τον Ιούλιο 
του 2008, όπως προκύπτει από τα στοι
χεία για τη συμμετοχή Ελλήνων και 
ξένων που δημοσιοποιείτο Χρηματιστή
ριο Αθηνών. Αξίζει, μάλιστα, να ανα
φερθεί ότι οι εισροές αυτές ανακύπτουν 
κυρίως από επενδύσεις όχι στον FTSE 
20 αλλά στον FTSE Liquid Mid.

Συγκεκριμένα, οι εισροές προέρ
χονται από ξένους θεσμικούς σε ύψος 
171,73 εκατ. ευρώ και ξένα νομικά 
πρόσωπα241,99 εκατ. ευρώ, ενώ αντί
θετα εμφανίζουν εκροές κεφαλαίων 
τα ξένα φυσικά πρόσωπα 8,6 εκατ. 
ευρώ και οι υπεράκπες εταιρείες 83,68 
εκατ. ευρώ (πολλές εκ των οποίων 
ανήκουν σε μεγάλους Ελληνες ιδιώτες 
επενδυτές).

Οσον αφορά τους Ελληνες επενδυ
τές, είναι πωλητές και οι εκροές τους 
στο υπό εξέταση χρονικό διάστημα α- 
νήλθαν σε 316,99 εκατ. ευρώ. Από τδτ- 
ώτες επενδυτές το ύψος των εκροών

είναι 208,4 εκατ. ευρώ, ιδιωτικές χρη
ματοοικονομικές εταιρείες 89,05 εκατ. 
ευρώ και ιδιωτικές μη χρηματοοικονο
μικές εταιρείες 31,1 εκατ. ευρώ, ενώ 
εισροές υπάρχουν απότοδημόσιοτομέα 
ύψους 11,57 εκατ. ευρώ.

ΑΗΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η συνολι
κή συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη 
συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρημα- 
ηστηρίου διαμορφώθηκε τον Απρίλιο 
στο 47,2%, από 46,8% τον 
Μάρηο.

Οι ξένοι επενδυτές σε 
ποσοστό 47% προέρχονται 
από η ς  ΗΠΑ, ενώ αξίζει να 
σημειωθεί ότι ένα 8% των 
επενδεδυμένων κεφαλαίων 
από το εξωτερικό προέρχε
ται από την Ελβετία.

Στον δείκτη FTSE/Athex 
20 οι ξένοι συμμετέχουν με 
53,92%, ένανη 44,72% των 
Ελλήνων, ενώτα αντίστοιχα 
ποσοστά τον Μάρτιο ήταν 
54,04% και 44,76%.

Στον FTSE/Athex Liquid Mid το 
ποσοστό των Ελλήνων είναι μεγαλύτε
ρο από αυτό των ξένων, με 59,03% ένα
νη  40,64% (από 59,92% και39,76% αντί
στοιχα τον Μάρηο). Οσον αφορά δε το 
FTSE/Athex Small Cap 80 οι Ελληνες 
συμμετέχουν με 77,32%, ένανη 22,41% 
των ξένων και τα αντίστοιχα ποσοστά 
τον Μάρηο ήταν 77,56% και 22,19% α
ντίστοιχα.

Σε περίπου 70.000 διαμορφώθηκαν 
οι ενεργές μερίδες των επενδυτών, ενώ 
άνοιξαν και 3.500 νέες μερίδες. Τον 
Μάρηο είχαν ανοίξει 4.500 μερίδες και 
το σύνολο των μερίδων στο X. Α. ξεπερ- 
νούσε ελαφρώς η ς 60.000. Σημειωτέον 
όη τον Ιανουάριο του 2009 οι ενεργές 
μερίδες ήταν αρκετά μικρότερες, καθώς 
είχαν διαμορφωθεί μόλις σε 57.000.

Τον Απρίλιο ανοδική τάση καταγρά- 
φηκε σης συνολικές συναλλαγές στο 

Χ.Α. που διαμορφώθηκαν 
στα 3,7 δισ. ευρώ. Η αύξηση 
ήταν 55% σε σχέση με τον 
Μάρηο. Εάν, ωστόσο, η σύ
γκριση συντελεσθεί με τον 
Απρίλιο του 2008 η φεηνή 
αξίασυναλλαγώνυπολείπε- 
ται κατά 55%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ »  Η
κεφαλαιοποίηση του ελλη
νικού χρημαησιηρίου σης 
30 Απριλίου υπολογίστηκε 
σια 75,7 δια  ευρώ, παρουσι

άζοντας άνοδο 19,9% σε σχέση με το 
2008, ενώ σε σύγκριση με την αντίστοι
χη κεφαλαιοποίηση του Απριλίου 2008 
η μείωση είναι 53,7%.

Η κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε σε 
σχέση με τον Μάρηο κατά 21,1% για 
τον FTSE 20 και κατά 27,4% όσον αφο
ρά το Liquid Mid και 19,2% όσον αφορά 
το small cup. Ο Γενικός Δείκτης σε ε
πίπεδο μήνα παρουσίασε άνοδο της 
τάξης του 21,9%.

Οι ξένοι 
επενδυτές σε

ποσοστό 47% προ

έρχονται από τις 

ΗΠΑ, ενώ ένα 8% 

των επενδεδυμένων 

κεφαλαίων από το 

εξωτερικό προέρχε

ται από την Ελβετία

Η συμμετοχή 
των ξένων

Ο  Οι ξένοι επενδυ
τές σε ποσοστό 
47% προέρχονται 
από τις ΗΠΑ, ενώ 
αξίζει να σημειωθεί 
ότι ένα 8% των 
επενδεδυμένων κε
φαλαίων από το 
εξωτερικό προέρχε
ται από την 
Ελβετία.

Ο  Στον δείκτη
ΠΑΕ/Αίύθχ 20 οι 
ξένοι συμμετέχουν 
με 53,92%, έναντι 
44,72% των Ελλή
νων, ενώ τα 
αντίστοιχα ποσοστά 
τον Μάρτιο ήταν 
54,04% και 
44,76%.

Ο  Στον FTSE/ 
Athex Liquid Mid 
το ποσοστό των Ελ
λήνων είναι 
μεγαλύτερο από 
αυτό των ξένων, με 
59,03% έναντι 
40,64% (από 
59,92% και 39,76% 
αντίστοιχα τον 
Μάρτιο).

Ο  Στον FTSE/ 
Athex Small Cap
80 οι Ελληνες συμ
μετέχουν με 
77,32%, έναντι 
22,41% των ξένων 
και τα αντίστοιχα 
ποσοστά τον Μάρ
τιο ήταν 77,56% 
και 22,19% αντί
στοιχα.

Διακύμανση 
6% για τον 
Γενικό Δείκτη

ο  Τα δύο σενάρια για το εύρος 

και την ένταση της διόρθωσης

Μεγάλη ήταν η διακύμανση του Γ ε
νικού Δείκτη ημών χθες ο οποίος 
άγγιξε την κορυφή του +3,32%, για 
να υποχωρήσει στο -2,83% και να 
κλείσει στο -2,28%.
Είναι σαφές πως η εικόνα της αγο
ράς διαμορφώθηκε από την ενεργο
ποίηση αυτόματων προγραμμάτων 
τα οποία είχαν δώσει εντολές που ε
νεργοποιήθηκαν όταν οι ημές των 
μετοχών έφτασαν συγκεκριμένα ε
πίπεδα.
Οι αισιόδοξοι πάντως επισημαίνουν 
πως η βία της διόρθωσης δημιουρ
γεί προϋποθέσεις προκειμένου η δι
όρθωση αυιή να είναι σύντομη κα
θώς πολλοί ήταν οι τίτλοι όπως ΒΙΟ- 
ΧΑΛΚΟ, ΔΕΗ, Ελ. Πετρέλαια, Μυ- 
ηληναίος, Τιτάν, Αγροτική, Εθνική 
και Ταχ. Ταμιευτήριο, που έκλεισαν 
στο χαμηλό ημέρας.
Οι ειδικοί της αγοράς είναι σαφώς 
χωρισμένοι σε δύο κατηγορίες: Σε 
αυτούς που μιλούν για πεπερασμέ
νη χρονικά διόρθωση και σε εκεί
νους που εκημούν όη η διόρθωση 
θα κρατήσει σαφώς περισσότερο ε
νώ η έντασή της θα περιοριστεί. Αυ
τή η δεύτερη μερίδα αναλυτών κά
νει λόγο ακόμη και για υποχώρηση 
του Γ ενικού Δείκτη κάτω από ης 
2.000 μονάδες- σε βάθος χρόνου. 
Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί όη 
η πλειονότητα δεν έσπευσε να τοπο
θετηθεί όταν είδαν η ς  ημές των με
τοχών να διορθώνουν χθες θεωρώ
ντας πως θα έχουν την ευκαιρία να 
το πράξουν ούτως ή άλλως.
Το βέβαιο είναι πως το Χρημαηστή- 
ριο θα περάσει και πάλι σε φάση αυ
ξημένης μεταβλητότητας.
Όμως η νέα πτώση των επιτοκίων 
με βάση την οποία οι τράπεζες σπεύ
δουν να συντονιστούν, μοιραία θα ο
δηγήσει και πάλι νέα κεφάλαια στο 
Χρημαηστήριο καθώς οι κοινές ε
ναλλακτικές πλατφόρμες δίδουν ε
λάχιστες, πλέον, έως αρνητικές α
ποδόσεις.
Ο Γ ενικός Δείκτης κινήθηκε στο εύ
ρος 2.263,84 έως 2.127,25 για να 
κλείσει σης 2.141,23 με απώλειες 
2,28%, ενώ ο τζίρος έφθασε τα 346 ε
κατ. από τα οποία τα 13,2 αφορού
σαν «πακέτα».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΣΕΕ

Απεργία για την 
κρίοη μετά τις... 
ευρωεκλογές

Μετά τις ευρωεκλογές θα α
ποφασίσει η ΓΣΕΕ νέες απερ- 
γιακές κινητοποιήσεις για 
την προστασία των θέσεων 
εργασίας και των δικαιωμά
των των εργαζομένων από 
την κρίση και την ακολου
θούμενη πολιτική της κυβέρ
νησης (μεταρρυθμίσεις στις 
ΔΕΚΟ, εισοδηματική πολιτι
κή, επιβολή νέων φορολογι
κών μέτρων κ.α.). Ό πως και 
για την ενίσχυση της θέσης 
των χαμηλόμισθων και των 
ανέργων. Η διοίκηση της 
ΓΣΕΕ, που συνεδρίασε χθες, 
αποφάσισε να στηρίξει τις α- 
περγιακές κινητοποιήσεις 
που θα κηρύξουν, στο μεσοδι
άστημα, τα Εργατικά Κέντρα 
και οι Ομοσπονδίες σε ένδει
ξη διαμαρτυρίας για εργοδο- 
τικές αυθαιρεσίες, καταστρα
τηγήσεις της εργατικής νομο
θεσίας και των συλλογικών 
συμβάσεων, απολύσεις, δια
θεσιμότητες και για τα τετρα
ήμερα. Η ΓΣΕΕ θα προσφύγει 
στη Δικαιοσύνη για να ακυ
ρώσει την απόφαση του ΟΑ- 
ΕΔ για τη χρησιμοποίηση πό
ρων από τις εισφορές των ερ
γοδοτών και των εργαζομέ
νων που αποδίδονται υπέρ 
του ΛΑΕΚ για προγράμματα 
προσλήψεων ανέργων σε δή
μους και στο Δημόσιο.
- Να «τονωθούν» τα μέτρα 
στήριξης των ανέργων, ώστε 
να διασφαλιστεί ένα αξιοπρε
πές επίπεδο διαβίωσης ιδιαί
τερα μέσα στις συνθήκες της 
διεθνούς οικονομικής κρί
σης, ζήτησε, χθες, ο πρόε
δρος της Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής Χρ. 
Πολυζωγόπουλος σε διεθνή 
συνάντηση της ευρωπαϊκής 
ΟΚΕ στην Πράγα. Ο Χρ. Πο
λυζωγόπουλος υπογράμμισε 
ότι χρειάζεται ένα νέο οικο
νομικό μοντέλο ανάπτυξης 
με έμφαση στην απασχόληση 
αλλά και η κατάργηση των 
φορολογικών παραδείσων.

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 41 χρόνων βρέθηκε ο πληθωρισμός 
τον μήνα Απρίλιο, και η συνέχεια προβλέπεται περισσότερο καθοδική... 

Συγκεκριμένα έφτασε στο 1%, τιμή που έχει να δει από το 1968.

ΣΤΟ 1% ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

Προβλέπουν πληθωρισμό 
μόλις 0,7% τον Μάιο

ΤΟΥ ΘΑΗΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Σε ακόμη πια χαμηλά επίπε
δα, όχι πάνω από το 0,7%, 
αναμένεται να διαμορφω

θεί ο πληθωρισμός για τον τρέχο
ντα μήνα Μάιο, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της Εθνικής Στατιστι
κής Υπηρεσίας.

Χθες ανακοινώθηκε ο πληθω
ρισμός του μηνός Απριλίου ο οποί
ος και ήταν στο 1%, επίπεδα που 
έχει να δει από το 1968.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη 
την περίοδο ο δείκτης τιμών κατα
ναλωτή είχε δει ακόμη και αρνη
τικά πρόσημα, κάτι που δεν συνέ
βη εκ νέου μετέπειτα.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ Σύμφωνα με την ΕΣ ΥΕ 
ο πληθωρισμός ανήλθε τον Απρί
λιο στο 1% από 1,3% που ήταν τον 
Μάρτιο και 4,4% που ήταν τον Α
πρίλιο του 2008. Η πτώση αυτή ο
φείλεται στην πτώση των τιμών 
των αυτοκινήτων κατά 7,6%, που 
είχε επίπτωση -  0,3% και ήταν και 
η βασική αιτία για την πτώση του 
πληθωρισμού κατά ανάλογο πο
σοστό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
αύξηση που παρατηρήθηκε στις 
τιμές των καυσίμων, το πετρέλαιο 
θέρμανσης κατά 6,5% και οι βεν
ζίνη κατά 3,6%, αντισταθμίστηκε 
από την πτώση των τιμών σε είδη

Εξέλιξη πληθωρισμού '08 * Ό9

Μέσος πληθωριομός 2008: 4,16%  j

Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάι. Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκι. Νοε. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ.
20092008

σούπερ μάρκετ και ιδιαίτερα στα 
είδη διατροφής. Το πρώτο 4μηνο 
του 2009 ο πληθωρισμός σε μέσα 
επίπεδα είναι 1,43% έναντι 4,25% 
που ήταν την αντίστοιχη περίοδο 
του 2008.

Ο δομικός δείκτης τιμών κατα
ναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,1% 
τον Απρίλιο, έναντι 2,7% τον Μάρ- 
ττο και 3,7% τον Απρίλιο του 2008. 
Η πτώση των τιμών στα αυτοκίνητα 
και στα είδη σούπερ μάρκετ είναι 
οι βασικοί λόγοι που συντέλεσαν 
στην πτώση του δείκτη κατά 0,6%.

Το πρώτο 4μηνο του 2009 ο 
σχετικός δείκτης σε μέσα επίπεδα 
είναι στο 2,73%, έναντι 3,35% που

ήταν την αντίστοιχη χρονική πε
ρίοδο του 2008.

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Με βάση τα 
σημερινά δεδομένα και όπως εκτι
μά η ΕΣΥΕ τον Μάιο ο πληθωρι
σμός αναμένεται να είναι πτωτι
κός, τουλάχιστον κατά 0,3%, εξαι- 
τίας της πτώσης της τιμής του γά 
λακτος και των υπολοίπων ειδών 
διατροφής, όπως επίσης και εξαι- 
τίας του γεγονότος ότι τον περυσι- 
νό Μάιο υπήρξαν σημαντικές αυ
ξήσεις στην τιμή της βενζίνης κατά 
6,5% και των αστικών συγκοινω
νιών κατά 19,1%, κάτι που δεν α
ναμένεται να συμβεί φέτος.

"άποψη
Κίνδυνος!
Στο 1% υποχώρησε ο πλη
θωρισμός τον Απρίλιο και 
όλα δείχνουν ότι αυτό τον 
μήνα θα κινηθεί σε χαμη
λότερα επίπεδα. Θεωρητικά 
είναι θετικό να μην αυξάνο
νται οι τιμές. Οταν, όμως, 
αυτό συμβαίνει σε περίοδο 
ύφεσης είνα ι ενδεικτικό 
της απουσίας ζήτησης και 
π ρ ο ά γ γελ ο ς  περ α ιτέρ ω  
συρρίκνωσης του ΑΕΠ και 
υποχώρησης της απασχό
λησης, μέσω του λεγάμενου 
«σπιράλαποπληθωρισμού»: 
Οταν οι καταναλωτές αντι- 
ληφθοόν ότι οι τιμές μειώ
νονται, αναβάλλουν για το 
μ έλλον αγορές δ ιαρκώ ν 
αγαθών, η ζήτηση εξασθε
νεί και οι τιμές υποχωρούν. 
Οι εταιρείες αναβάλλουν 
τις επενδύσεις και απολύ
ουν. Το εισόδημα των κα
ταναλωτών μειώνεται πε
ραιτέρω και η οικονομία 
διολισθαίνει βαθύτερα στην 

ύφεση.
Χ.Σ.

11111111Μ1111111111111111111111111111111111111II1111 lf III1111111111111111111111II1111111111.111111111111111111114111111111111111111Μ111.111II111111111111Μ111II111111111II111III111111111IJI

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ για τον Απρίλιο

Πτωχικές οι αποδόοεις των ομολόγων
Σ ημαντική κάμψη κατέγρα

ψαν οι αποδόσεις των ελ
ληνικώ ν ομολόγων στην 

Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά 
Τίτλων (ΗΔΑΤ), τον μήνα Απρίλιο, 
ακολουθώντας την τάση που κα
τέγραψαν και οι άλλες περιφερει
ακές αγορές της Ευρωζώνης. Να 
σημειωθεί ότι η τάση αυτή παρου
σιάστηκε για  όλες τις διάρκειες 
που έχουν εκδοθεί ομόλογα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έ
δωσε χθες στη δημοσιότητα η Τρά
πεζα της Ελλάδας,'  ανττκά επί

σης υποχώρησαν οι διαφορές των 
αποδόσεων με τους γερμανικούς 
τίτλους αντίστοιχης διάρκειας.

ΒΟΥΤΙΑ Ειδικοί ερα. η απόδοση 
του 30ετούς ομολόγου αναφοράς 
σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση 
κατά 41 μονάδες βάσης σε 5,65% 
στα τέλη Απριλίου από 6,06% στα 
τέλη Μαρτίου, η απόδοση του θε
τούς ομολόγου αναφοράς υποχώ
ρησε κατά 33 μονάδες βάσης σε 
3,48% από 3,81% και η απόδοση 
του δεκαετούς ομολόγου αναφο

ράς μειώθηκε κατά 40 μ.β. (αποτέ
λεσμα σ τρογγυλοποίησης) σε 
5,35% από 5,74%.

Ως εκ τούτου, η μέση μηνιαία 
διαφορά απόδοσης μεταξύ του 
ελληνικού 1 θετούς ομολόγου ανα
φοράς και του αντίστοιχου γερμα
νικού υποχώρησε σημαντικά στα 
232 μονάδες τον Απρίλιο από 280 
μονάδες το Μάρτιο.

Τέλος, η κλίση της καμπύλης 
τω ν αποδόσεω ν μειώ θηκε στα 
τέλη του μήνα, καθώς η διαφορά 
α ίσης μεταξύ του τριανταετούς

και του τριετούς τίτλου αναφοράς 
μειώθηκε στις 217 μονάδες από 
225 στα τέλη του προηγούμενου 
μήνα.

ΣΤΑ 12,31 ΔΙΣ. ΕΥΡΟ Η αξία των 
συναλλαγών στην ΗΔΑΤ το μήνα 
αυτό διαμορφώθηκε σε 12,31 δισ. 
ευρώ από 16,24 το Μάρτιο και 17,68 
δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2008,

Η μέση ημερήσια αξία συναλ
λαγών διαμορφώθηκε σε 616 εκατ. 
ευρώ από 812 εκατ. ευρώ τον προ
ηγούμενο μήνα.


