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Reuters: Η Ελλάδα χρειάζεται σοβαρούς επενδυτές για να σφραγίσει την επιστροφή της στις
αγορές
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Reuters σε ανάλυση του, την ώρα που η Ελλάδα προετοιμάζεται για την
επόμενη έξοδό της στις αγορές ομολόγων, προσβλέπει στην προσέλκυση επενδυτών μακροπρόθεσμου ορίζοντα
και mainstream διαχειριστών κεφαλαίων, αντί για τα hedge funds που τα τελευταία χρόνια ήταν οι βασικοί
αγοραστές ελληνικού κρατικού χρέους. Σύμφωνα πάντα με τους αρθρογράφους του πρακτορείου ειδήσεων, από
τότε που εξήλθε του τρίτου μνημονίου, το καλοκαίρι του 2018, η Ελλάδα προσπαθεί να αφήσει πίσω της τα εννέα
χρόνια της κρίσης. Πριν από λίγες ημέρες υπέβαλε επίσημο αίτημα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης(ESM)
για την πρόωρη αποπληρωμή υψηλότοκου χρέους, ύψους 3,7 δισ. ευρώ, που οφείλει στο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, αντικαθιστώντας τα ακριβά δάνεια του ΔΝΤ με φθηνότερο, μέσω αγορών δανεισμό.
Παράλληλα, η Αθήνα βγήκε στις αγορές με δύο νέες ομολογιακές εκδόσεις τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, ενώ
σχεδιάζει νέα έξοδο έως τον Ιούνιο. Για να διατηρήσει όμως την πρόσβασή της στις αγορές, θα χρειασθεί
επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, όπως η BlackRock και η Amundi, επισημαίνει το Reuters. Και εδώ
εντοπίζονται ακόμη σημαντικά εμπόδια, η πιστοληπτική κατάταξη της χώρα που παραμένει στη βαθμίδα
υψηλού ρίσκου(junk), γεγονός που σημαίνει ότι το ελληνικό χρέος μένει εκτός σημαντικών δεικτών που οι
μεγάλες εταιρείες διαχείρισης ενεργητικού χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς.
Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι χάρη στις πρόσφατες αναβαθμίσεις, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη εικόνα της
ελληνικής οικονομίας, τα ελληνικά ομόλογα επιστρέφουν στο ραντάρ των επενδυτών.
«Επενδύουμε στην Ελλάδα εδώ και ένα περίπου χρόνο και βλέπουμε αξία στα ελληνικά κρατικά ομόλογα, όπως
και στις καλυμμένες ομολογίες που εκδίδουν οι ελληνικές τράπεζες», αναφέρει ο Ιαν Στίλεϊ της JP Morgan Asset
Management, που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 369 δισ. δολαρίων.
Η συνολική αξία του ελληνικού χρέους ανέρχεται στα 350 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 60 δισ. ευρώ είναι
υπό ελεύθερη διαπραγμάτευση στην αγορά, καθώς τα υπόλοιπα είναι χρέος προς τους επίσημους πιστωτές -Ε.Ε.
και ΔΝΤ. H επέκταση της αγοράς ομολόγων θεωρείται κρίσιμο βήμα για τη μετάβαση της Ελλάδας στην εποχή
μετά την κρίση.
Στην έκδοση του 2014, το 50% των επενδυτών ήταν hedge funds, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΔΔΗΧ.Αλλά στις
φετινές εκδόσεις του νέου πενταετούς και 10ετούς ομολόγου, τα hedge funds αντιπροσώπευαν μόλις το 11% και
το υπόλοιπο 70% αφορούσε τοποθετήσεις από σοβαρούς επενδυτές(real money investors).
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Σημαντική αύξηση (1,28δις ευρώ) των καταθέσεων τον Μάρτιο
Κατά 519 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και ιδιωτών τον Μάρτιο αγγίζοντας τα 110,3 δισ.
ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα οι καταθέσεις
αυξήθηκαν κατά κατά 1,282 δισ. ευρώ έναντι μείωσης κατά 789 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 5,6% από 5,5% τον προηγούμενο μήνα. Αύξηση κατά 762 εκατ.
ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2019, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 1,065 δισ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,5% από 3,7% τον προηγούμενο
μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 958 εκατ. ευρώ,
έναντι μείωσης κατά 1.070 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οσον αφορά στις χορηγήσεις ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας διαμορφώθηκε σε -0,5% από -1,2% τον
προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 601 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής
ροής 694 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του
ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -0,6%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία
καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 221 εκατ. ευρώ, έναντι
θετικής καθαρής ροής 456 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης
προς τις επιχειρήσεις, το Μάρτιο του 2019, ήταν θετική κατά 373 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 601
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 1%, αμετάβλητος σε
σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το Μάρτιο του 2019, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους
ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 28 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής
καθαρής ροής 2 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους
διαμορφώθηκε σε -1,4% από -1,6% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, αρνητική κατά 180 εκατ. ευρώ ήταν η
μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το
Μάρτιο του 2019, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 147 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

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

II

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

Ημερήσια Νέα

--

S&P: Εξασφαλισμένη για τους επόμενους 12 μήνες η ρευστότητα της ΔΕΗ αλλά και
αστερίσκοι
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P πιστεύει ότι οι υφιστάμενες σήμερα πιστωτικές γραμμές της εταιρείας θα
στηρίξουν τις ανάγκες ρευστότητάς της για τους επόμενους 12 μήνες, «αν και τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για
το 2018 ήταν ασθενέστερα του αναμενόμενου». Αυτό αναφέρει ο οίκος σε ανακοίνωσή του, με τίτλο: Η θέση ρευστότητας
της ΔΕΗ περιορίζει τις συνέπειες από τα αδύναμα αποτελέσματα του 2018».
«Λαμβάνουμε ήδη υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ΔΕΗ, δεδομένων των
συνεχιζόμενων δύσκολων συνθηκών της αγοράς, καθώς και της πολύ μοχλευμένης κεφαλαιακής διάρθρωσής της και του
σχετικά βραχυπρόθεσμου χρέος ", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος.
Ο S&P αξιολογεί το αξιόχρεο της ΔΕΗ στη βαθμίδα CCC+ με θετική προοπτική, η οποία, όπως σημειώνει, αντανακλά τη
θετική προοπτική του αξιόχρεου της Ελλάδας (B+) και την προσδοκία του ότι η εταιρεία θα λάβει έκτακτη στήριξη από
την κυβέρνηση σε περίπτωση μεγαλύτερης οικονομικής πίεσης.
Ο οίκος αναφέρει ότι στο τέλος του 2018 το καθαρό χρέος της ΔΕΗ ανερχόταν σε 3,7 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του
οποίου αποτελείτο από δάνεια από εγχώριες τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, καθώς και δάνειο από
κοινοπραξία ξένων τραπεζών για την κατασκευή της μονάδας της Πτολεμαΐδας.
Υπολογίζει ότι το πρώτο τρίμηνο του 2019 η ΔΕΗ είχε ρευστότητα περίπου 435 εκατ. ευρώ και επιπλέον 702 εκατ. ευρώ
σε διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές, οι οποίες "ωριμάζουν" μετά το 2022. Αυτό συγκρίνεται με το 1,1 δισ. ευρώ χρέους που
"ωριμάζει" τους επόμενους 24 μήνες, περιλαμβανομένων 350 εκατ. ευρώ την 1η Μαΐου, για τα οποία ο οίκος εκτιμά ότι
είναι ήδη προχρηματοδοτημένα με μετρητά και πιστωτικές γραμμές από ελληνικές τράπεζες. Η επόμενη σημαντική
ωρίμανση χρέους, άνω των 100 εκατ. ευρώ, είναι μετά το 2020.
Ο οίκος δεν αναμένει σημαντική βελτίωση στη λειτουργική και οικονομική επίδοση της εταιρείας το 2019. Ωστόσο εκτιμά
ότι θα υπάρξει κάποια βελτίωση στα EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) φέτος, χάρη στην κατάργηση
της επιβάρυνσής της για την κάλυψη του Λογαριασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (που ανήλθαν σε 196,3 εκατ.
ευρώ το 2018), της μείωσης της έκπτωσης συνέπειας στους καταναλωτές που πληρώνουν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς
τους (στο 10% από το 15%) και της λειτουργικής αποδοτικότητας.

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

Ιταλία, ο ασθενής της Ευρώπης
Στον δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης προσπαθεί να επιστρέψει η Ιταλία, όμως βρίσκεται ακόμη πολύ πίσω
σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ποιά είναι τα πραγματικά αίτια της "ιταλικής ασθένειας";
Εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια η Ιταλία χαρακτηρίζεται "ο ασθενής της Ευρώπης". Η τρίτη μεγαλύτερη
οικονομία της ευρωζώνης παραμένει εύθραυστη και εγκυμονεί κινδύνους για τη δημοσιονομική σταθερότητα
της ΕΕ στο σύνολό της. Μόλις πρόσφατα η ιταλική κυβέρνηση αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις για
την ανάπτυξη από 1% σε 0,2%, ενώ η Eurostat εκτιμά ότι η παλαιότερη τάση μείωσης του δημοσίου χρέους
έχει αντιστραφεί, με αποτέλεσμα το χρέος να αυξάνεται κατά 1% μέσα στο 2018 και να φτάνει πλέον το 132,2%
του ιταλικού ΑΕΠ. Σε απόλυτα μεγέθη το ιταλικό χρέος είναι ήδη το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη και
αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.
Συνέχεια…
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Άλλωστε αυτή τη στιγμή η Ιταλία είναι η μόνη χώρα της ΕΕ σε ύφεση. Αλλά ποια είναι τα αίτια αυτής της
κακοδαιμονίας; "Οι εξαγωγές μας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αλλά αυτό είναι το μόνο θετικό στοιχείο του
ΑΕΠ και από μόνο του δεν μπορεί να επωμιστεί το βάρος της οικονομικής ανάπτυξης", λέει ο Κάρλο Αλμπέρτο
Καρνεβάλε Μαφέ, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Μποκόνι του Μιλάνου. "Εάν κάποιος θέλει να κατανοήσει τα
αίτια της σημερινής στασιμότητας, θα πρέπει να ανατρέξει στο παρελθόν", εκτιμά από την πλευρά του ο
Αντρέα Καπουσέλα, συγγραφέας του βιβλίου "Η πολιτική οικονομία της ιταλικής παρακμής".
Λάθη δεκαετιών συσσωρεύονται
Σύμφωνα με τον Καπουσέλα μία μόνιμη κακοδαιμονία των τελευταίων δεκαετιών είναι η κακή λειτουργία των
θεσμών και ιδιαίτερα η ελλειπής λειτουργία του κράτους δικαίου, αλλά και η ανεπαρκής απόδοση ατομικής
ευθύνης- φαινόμενα που δυσχεραίνουν την παραγωγικότητα, την καινοτομία, κατά συνέπεια και την ανάπτυξη.
Μετά τον Β' Παγκοσμιο Πόλεμο, λέει ο Καπουσέλα στην DW, το "οικονομικό θαύμα" της Ιταλίας στηρίχθηκε
κυρίως στην εισαγωγή σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού από το εξωτερικό, ιδιαίτερα από της ΗΠΑ. Σε
αυτό το στάδιο οι υπολειτουργούντες θεσμοί του ιταλικού κράτους δεν είχαν ρόλο, άρα δεν εμπόδιζαν την
οικονομική αναπτυξη. Τα πράγματα άλλαξαν στις δεκαετίες του '70 και του '80, όταν η Ιταλία μετεξελίχθηκε
σε μία βιομηχανική δύναμη, αγγίζοντας ωστόσο τα όρια του δυναμικού της οσον αφορά τις παραγωγικές
δυνατότητές της.
Σε αυτή την κρίσιμη καμπή η Ιταλία θα χρειαζόταν ισχυρούς θεσμούς, οι οποίοι θα απογείωναν την καινοτομία
και την ανταγωνιστικότητα. "Αλλά αυτό ακριβώς εξέλειπε την εποχή εκείνη", λέει ο Καπουσέλα. "Αντ' αυτού
ακολουθήσαμε μία επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, την οποία χρηματοδοτήσαμε μέσω του δημοσίου
χρέους. Έτσι κρατήσαμε την οικονομική ανάπτυξη σε υψηλά επίπεδα, αλλά την ίδια στιγμή κρύψαμε κάτω απ'
το χαλί προβλήματα
όπως η έλλειψη καινοτομίας". Με την καθιέρωση του ευρώ το 1992 το παλαιό μοντέλο

ανάπτυξης περιέπεσε σε αχρηστία και η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορούσε να βασιστεί παρά μόνο σε άνοδο
της παραγωγικότητας. "Εκεί η επιβράδυνση έγινε πλέον εμφανής" λέει ο Καπουσέλα, για να προσθέσει ότι η
διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέφερε ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα στην ιταλική οικονομία.
Αποτέλεσμα όλων αυτών: η Ιταλία είναι σήμερα η μόνη ευρωπαϊκή χώρα με βιοτικό επίπεδο στα επίπεδα του
...1995. "Είναι σαν να έχουμε χάσει έναν αιώνα...", λέει ο Καπουσέλα.
Καμία αλλαγή στον ορίζοντα
Ο ίδιος πιστεύει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει από τα χρόνια της κρίσης. Η πρόσφατη διαμάχη με τις Βρυξέλλες
για το έλλειμμα του ιταλικού προϋπολογισμού γεφυρώθηκε με συμβιβασμό κατευνάζει όλους τους
εμπλεκόμενους και προβλέπει ότι το έλλειμμα δεν θα είναι 2,4% του ΑΕΠ, όπως αρχικά είχε ανακοινώσει η
Ρώμη, αλλά 2,04%. Το κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι το ύψος του προϋπολογισμού, αλλά η κατανομή
δαπανών στον προϋπολογισμό. Τόσο ο Αντρέα Καπουσέλα, όσο και ο Κάρλο Αλμπέρτο Καρνεβάλε- Μαφέ
συμφωνούν ότι αυτή η κατανομή δεν γίνεται με υγιή κριτήρια. "Το ζήτημα δεν είναι ότι η κυβέρνηση δεν
επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά ανάπτυξης, το ζήτημα είναι ότι δεν αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια των
προβλημάτων", λέει ο Καπουσελα. "Και αυτά είναι: βραχυπρόθεσμα η έλλειψη αποτελεσματικότητας στις
δημόσιες δαπάνες και μακροπρόθεσμα οι ανεπαρκείς θεσμοί του ιταλικού κράτους".
Από την πλευρά του ο Κανεβάλε-Μαφέ υπενθυμίζει ότι "με τη νέα συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση οι δαπάνες
για τις συντάξεις αυξήθηκαν κατά δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ και η Ιταλία όχι μόνο δεν επιταχύνει, αλλά
αντίθετα μειώνει την οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα περιορίζει την απασχόληση και προκαλεί νέες
επιβαρύνσεις για τις επόμενες γενιές..."
Πηγή: Deutsche Welle
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 το μήνα Απρίλιο & Από
01/01/2019
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
Ελλάκτωρ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Απριλίου
-0,58%
11,99%
1,93%
2,76%
4,47%
5,39%
-18,76%
4,79%
5,80%
-3,51%
25,58%
4,93%
4,43%
6,24%
9,86%
8,72%
7,27%
22,92%
4,35%
3,69%
48,19%
4,97%
0,52%
7,60%
6,93%

Απόδοση από 01/01/19
11,00%
25,64%
14,23%
32,09%
7,08%
42,66%
-2,63%
17,74%
37,78%
11,79%
77,64%
37,96%
21,08%
19,47%
8,29%
27,36%
32,58%
41,20%
26,40%
30,04%
114,88%
5,87%
-0,10%
30,85%
31,71%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

7,19%
6,72%
15,64%

26,08%
19,81%
45,25%

V

