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Bloomberg: Οι Ευρωπαίοι δύσκολα θα προσφέρουν καλύτερη πρόταση για το χρέος
Οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να προσφέρουν στην Ελλάδα ιδιαίτερα βελτιωμένη πρόταση
για ελάφρυνση του χρέους στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου
Bloomberg, παρά τις ελπίδες της κυβέρνησης για καλύτερη συμφωνία που θα δρομολογήσει επιστροφή στις
αγορές. Αξιωματούχοι που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις διέρρευσαν πως τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης
κατά πάσα πιθανότητα θα αποφύγουν να συζητήσουν συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης πέρα από τη δυνατότητα
15ετούς επέκτασης των δανείων στήριξης, η οποία τέθηκε επί τάπητος και στην προηγούμενη συνεδρίαση της
ευρω-ομάδας. Η επιμήκυνση που πρότειναν οι Ευρωπαίοι κρίθηκε ανεπαρκής από το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, ενώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμήνυσε χθες, δια στόματος του Μπενουά Κερέ, ότι θα ήταν
καλό για την ελληνική οικονομία να υπάρξει άμεσα «καθαρότητα» όσον αφορά τις προοπτικές του χρέους. Στην
πράξη, η τοποθέτηση Κερέ σημαίνει πως η ΕΚΤ δεν έχει πειστεί ότι το πακέτο ελάφρυνσης που προσφέρουν οι
εταίροι επαρκεί ώστε να ενταχθούν τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που αποτελεί
κύριο στόχο της ελληνικής κυβέρνησης. Ο κ. Κερέ διευκρίνισε πως η ΕΚΤ θα προβεί σε δική της, ανεξάρτητη
ανάλυση όσον αφορά την επίδραση τυχόν μέτρων ελάφρυνσης στη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά θα λάβει
σοβαρά υπόψη τις εκτιμήσεις του Ταμείου. Παρά τις εκκλήσεις της ΕΚΤ και του ΔΝΤ όμως, οι εταίροι δεν
φαντάζουν διατεθειμένοι να υποχωρήσουν από τη γραμμή ότι οι ουσιαστικές αποφάσεις για το ελληνικό χρέος θα
ληφθούν το νωρίτερο μετά την ολοκλήρωση του Μνημονίου, το καλοκαίρι 2018. Αυτό φάνηκε στις χθεσινές
δηλώσεις δύο ανώτερων στελεχών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του επικεφαλής οικονομολόγου
Ρολφ Στράουχ και του εκπροσώπου του Μηχανισμού στο ελληνικό πρόγραμμα, Νίκολα Τζιαμαριόλι. Αμφότεροι
διαμήνυσαν ότι είναι λάθος να δίνεται έμφαση στο θέμα του χρέους, καθώς το πρώτο ζητούμενο είναι η
«ιδιοκτησία» και η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων από την Αθήνα. Η μαγική λέξη είναι «εμπιστοσύνη», είπε
από την πλευρά του ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, προσθέτοντας ότι «η εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί είναι ο καλύτερος δρόμος προκειμένου η Ελλάδα να σταθεί και
πάλι στα πόδια της».
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Ντομπρόβσκις: Είναι ώρα να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της β' αξιολόγησης
Η Ελλάδα υλοποιεί τις δεσμεύσεις της με βάση της το πρόγραμμα και είναι ώρα να προχωρήσουμε στην
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και την εκταμίευση της επόμενης δόσης, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, σε συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Bloomberg.
Ερωτηθείς, αν θα υπάρξει συμφωνία για την Ελλάδα στο Eurogroup του Ιουνίου, ο Ντομπρόβσκις απάντησε:
«Ελπίζουμε, επειδή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αξιολογήσαμε τη συμμόρφωση της Ελλάδας
στις δεσμεύσεις του προγράμματος και βλέπουμε ότι η Ελλάδα τις υλοποιεί από την πλευρά της. Αναφορικά με
τους δημοσιονομικούς στόχους, η Ελλάδα στην πραγματικότητα τους ξεπέρασε πέρυσι και αναμένεται να
επιτύχει τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα φέτος και το επόμενο έτους, που είναι 1,75% και 3,5%
του ΑΕΠ, αντίστοιχα». Επομένως, πρόσθεσε, είναι ώρα να προχωρήσουμε, και οι εταίροι στο πρόγραμμα, για
να ολοκληρώσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση και να εκταμιεύσουμε την επόμενη δόση.
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Θ. Πανταλάκης: H Attica Bank έχει ξεπράσει τα προβλήματα
"H Attica Bank έχει ξεπράσει τα προβλήματα και βρίσκεται εδώ, προκειμένου να αναπτύξει νέες και αμοιβαίες
σχέσεις με τους πελάτες της που θα τους βοηθήσει να πάνε καλύτερα την επόμενη περίοδο". Αυτό είναι το
μήνυμα που στέλνει στους πελάτες της και συνολικά στον επιχειρηματικό κόσμο, ο διευθύνων σύμβουλος της
τράπεζας κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, σε δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή το δείπνο εργασίας που
πραγματοποίησε χθες στη Λάρισα η διοίκηση της τράπεζας με επιχειρηματίες. Όπως σημείωσε ο κ.
Πανταλάκης η διοίκηση προχωράει σε ένα γενικό κάλεσμα προς το νέο και παλιό της πελατολόγιο, ώστε να
γίνει ένα γόνιμος διάλογος, εκτιμώντας πως η ανταπόκριση των πελατών θα είναι θετική. Σημειώνεται, πως
τόσο ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank, Θεόδωρος Πανταλάκης, όσο και ο πρόεδρος της τράπεζας,
Παναγιώτης Ρουμελιώτης, βρέθηκαν χθες στη Λάρισα, όπου και παρουσίασαν σε στελέχη της τράπεζας το
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης το οποίο υλοποιείται.
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Το ελληνικό χρέος έχει υπολογιστεί με λάθος τρόπο - Είναι μόλις 91% του ΑΕΠ και όχι 180%
«Αυτό το οποίο συζητούν σήμερα οι θεσμοί είναι μια πολιτική επινόηση» τονίζει στην Süddeutsche Zeitung του Μονάχου ο Αμερικανός
επενδυτής Π. Καζάριαν, ο οποίος έλαβε μέρος στο Συνέδριο το οποίο συνδιοργάνωσαν το βρετανικό περιοδικό Economist και το
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο χτες στη Φρανκφούρτη. «Αν το ελληνικό χρέος υπολογιστεί βάσει των διεθνών στάνταρ, τότε δεν
φθάνει το 180, αλλά μόλις το 91% του ΑΕΠ. Ο υπολογισμός δεν πρέπει να γίνεται πλέον με βάση την ονομαστική αξία του δημόσιου
χρέους, αλλά με βάση τη χρονική αξία των δανείων, με την οποία λαμβάνονται υπόψη οι μέχρι τώρα ελαφρύνσεις, δηλαδή τα
χαμηλότερα επιτόκια, η μεγαλύτερη διάρκεια εξόφλησης του χρέους και η μετάθεση του χρόνου έναρξης της αποπληρωμής των
δανείων. Η Ελλάδα μπορεί και σήμερα να τα καταφέρει μόνη» είπε δυνατά στην αίθουσα του Συνεδρίου, μεταδίδει η εφημερίδα του
Μονάχου. Παρόμοια άποψη υποστήριξε στο Συνέδριο και ο οικονομολόγος Λαρς Φελντ, μέλος της επιτροπής των πέντε σοφών της
Γερμανίας. Εάν υπολογιστεί η χρονική αξία των δανείων, τότε η κατάσταση είναι λιγότερο δραματική. «Με το να επικεντρώνουμε στα
υψηλά ποσοστά του χρέους, το πρόβλημα δραματοποιείται στη δημόσια συζήτηση. Η Γερμανία θα επωφελούνταν από έναν τέτοιο
υπολογισμό του ελληνικού χρέους, διότι εάν βρισκόταν σε τόσο πολύ καλύτερη κατάσταση, η πολιτική σωτηρίας της Ελλάδας θα
μπορούσε να μπει σαφώς ταχύτερα στο αρχείο» εκτίμησε.
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ΙΟΒΕ: Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος το Μάιο..
Υποχώρηση της έως τώρα ανοδικής πορείας του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος καταγράφει έρευνα Οικονομικής
Συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για το μήνα τον Μάιο, καθώς υποχωρεί στις
93,2 μονάδες από τις 94,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, σε υψηλότερο πάντως επίπεδο από το αντίστοιχο περυσινό (90,1
μονάδες).
Στους επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς, καταγράφεται σημαντική επιδείνωση προσδοκιών στη Βιομηχανία και στις
Κατασκευές.
Από την άλλη πλευρά, συνεχίζουν να βελτιώνονται οι προσδοκίες στις Υπηρεσίες και ηπιότερα στο Λιανικό Εμπόριο,
καθώς τροφοδοτούνται καθοριστικά από τις σχετικές με τον Τουρισμό δραστηριότητες, Ελαφρά ανοδικά όμως κινείται
για δεύτερο μήνα και η καταναλωτική εμπιστοσύνη.
Συνεχίζονται έτσι οι μικρές διακυμάνσεις του δείκτη κατά τους τελευταίους μήνες, καθώς καθυστερούν οι κομβικές
αποφάσεις που αφορούν τόσο στην ολοκλήρωση της εκκρεμούς αξιολόγησης του προγράμματος, όσο και η χαρτογράφηση
της επόμενης μέρας στη χρηματοδοτική σχέση της Ελλάδας με τους εταίρους – πιστωτές της.
Αναλυτικότερα:
Ø στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες, αλλά και οι εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και
τη ζήτηση εξασθενούν, με το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να μην μεταβάλλεται ουσιαστικά.
Ø στις Κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βαίνουν δυσμενέστερες, όπως και οι
αντίστοιχες προβλέψεις για την απασχόληση.
Ø στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται οριακά, όπως και σε μεγαλύτερο βαθμό,
οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, με τις εκτιμήσεις για το ύψος των αποθεμάτων να παραμένουν
ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα.
Ø στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνονται ελαφρά, όπως και οι
εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης παραμένουν στα ίδια
επίπεδα.
Ø στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, από τις μεταβλητές του δείκτη, σημειώνεται σε όλες άμβλυνση των δυσμενών
προβλέψεων των νοικοκυριών, η οποία είναι οριακή για την οικονομική κατάστασή τους και για την οικονομική
κατάσταση της χώρας και ελαφρώς εντονότερη ως προς τις προβλέψεις για την ανεργία και την ιστορικά χαμηλή πρόθεση
για αποταμίευση.
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Αίτηση για έρευνες υδρογονανθράκων από κολοσσούς
Οι πολυεθνικές ΕxxonMobil και Τotal δεν ενδιαφέρονται απλώς για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, αλλά
βιάζονται κιόλας να εξερευνήσουν τα βαθιά νερά της Κρήτης. Χθες, κοινοπραξία των δύο πολυεθνικών και των
ΕΛΠΕ κατέθεσε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έρευνες
υδρογονανθράκων σε δύο περιοχές της Κρήτης, εξέλιξη που είχε δρομολογηθεί από τις 19 Μαΐου όταν
εκπρόσωποι των ExxonMobil και Total επισκέφτηκαν την Αθήνα και είχαν επαφές με κυβερνητικούς
αξιωματούχους και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αλλά αναμένονταν για το διάστημα Ιουνίου Αυγούστου.
Όπως γράφει η Καθημερινή, οι δύο πολυεθνικές, που βρίσκονταν αυτό το διάστημα σε διαπραγματεύσεις με
βασικά θέματα τα ποσοστά συμμετοχής και τον ρόλο operator, τα βρήκαν πολύ νωρίτερα και αιφνιδίασαν
ακόμη και τη διοίκηση των ΕΛΠΕ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέμενε τους δύο εταίρους για

διαπραγματεύσεις
και αντ’ αυτού ήρθαν με υπογεγραμμένη τη συμφωνία. Στις 9.30 το πρωί, χθες, οι
εκπρόσωποι των δύο πολυεθνικών έφτασαν στο γραφείο του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΠΕ Γρηγόρη
Στεργιούλη όχι για διαπραγματεύσεις αλλά για να ζητήσουν την υπογραφή του προς επικύρωση της συμφωνίας
και από πλευράς των ΕΛΠΕ.
Μία ώρα αργότερα, στις 11 το πρωί, εκπρόσωποι της κοινοπραξίας υπέβαλαν την αίτηση στον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη και στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων
(ΕΔΕΥ), ζητώντας να τεθεί σε ισχύ το θεσμικό πλαίσιο της χώρας που προβλέπει τη δυνατότητα διεθνούς
διαγωνισμού με διαδικασίες fast track.
Η διαδικασία προβλέπει δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε διάστημα ενός μήνα
διεθνούς διαγωνισμού για τις συγκεκριμένες περιοχές, όχι όμως απαραίτητα οριοθετημένες όπως αναφέρονται
στην αίτηση της κοινοπραξίας που τις διεκδικεί και ολοκλήρωση του διαγωνισμού σε ένα τρίμηνο. Αυτό
σημαίνει ότι οι πρώτες έρευνες στα μεγάλα βάθη της Κρήτης θα γίνουν το φθινόπωρο του 2017.
Σε σχετική ανακοίνωσή τους οι τρεις εταιρείες εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τις αρμόδιες αρχές για τη
συνάντηση που είχαν μαζί τους και σημειώνουν ότι «πλέον, προσδοκούν από το ελληνικό κράτος να κάνει δεκτή
την αίτηση και να δημοσιοποιήσει τη διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον ισχύοντα
ελληνικό νόμο περί υδρογονανθράκων». Η τεχνική επάρκεια, καθώς και η ισχυρή οικονομική ευρωστία των
εταίρων, ότι όλες οι εργασίες στις εν λόγω θαλάσσιες περιοχές θα πραγματοποιηθούν με τα υψηλότερα
επαγγελματικά πρότυπα και με μέγιστο σεβασμό στη προστασία του περιβάλλοντος και στις τοπικές κοινωνίες.
Ρόλο operator στην κοινοπραξία αναλαμβάνει η Total. Οι τρεις πλευρές φαίνεται ότι κατέληξαν να
αξιοποιήσουν την υπάρχουσα κοινοπραξία ΕΛΠΕ - Total στην οποία έχει παραχωρηθεί το οικόπεδο 2 του
Ιονίου και στην οποία η γαλλική πολυεθνική έχει ρόλο operator, προκειμένου να αποφύγουν πρόσθετο κόστος.
«Εάν όντως αποδειχθεί η ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων υδρογονανθράκων, είναι βέβαιο ότι η χώρα μας θα εισέλθει
σε μια νέα εποχή, με προφανή οφέλη για την εθνική οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και τη γεωπολιτική
και ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδος», δήλωσε ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ, Ευστάθιος Τσοτσορός.
«Μαζί και\ οι τρεις εταιρείες, Total - ExxonMobil - ΕΛΠΕ, συνθέτουν ένα ισχυρότατο επιχειρηματικό σχήμα
που διαθέτει εξειδικευμένη και προηγμένη τεχνογνωσία, αλλά και ισχυρότατα οικονομικά μεγέθη, στοιχεία
απαραίτητα για την επιτυχή έκβαση του πολύπλοκου εγχειρήματος των ερευνών σε μεγάλα βάθη θάλασσας»,
τόνισε ο κ. Στεργιούλης και συμπλήρωσε: «Ευελπιστούμε, ως όμιλος, να συμβάλουμε ουσιαστικά στις
προσπάθειες για να επιστρέψει η χώρα σε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης και να καταστεί ενεργειακός κόμβος
κομβικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου». Θα πρέπει, τέλος, να
σημειωθούν οι χαμηλοί τόνοι για την εξέλιξη που κράτησε το υπουργείο Ενέργειας, ανακοινώνοντας το
ενδιαφέρον της κοινοπραξίας σε δύο μόλις γραμμές.
Πηγή: Καθημερινή
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ΟΠΑΠ: Στόχος η οριστική διάσπαση των αντιστάσεων στα 9,80 –
9,90 ευρώ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τη μετοχή σε επίπεδα
αισθητά υψηλότερα των 10,00 ευρώ. Βέβαια συνεχής αποτυχημένες
προσπάθειες διάσπασης των αντιστάσεων θα οδηγήσει τη μετοχή
στις στηρίξεις στα 9,30 – 9,40 ευρώ ή και ακόμη χαμηλότερα στα
8,90 – 9,00 ευρώ…
Directnl Movement ADX (33.0000), Directnl Movement +DI (26.0000), Directnl Movement -DI (14.0000)
20
MACD (0.17217)
0
Relative Strength Index (63.7975)

70
60
50
40

OPAP(e) (9.72000, 9.90000, 9.49000, 9.90000, +0.20000), Parabolic SAR (9.36384)
10.0

9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

17

24 31 7
14
November

21

28

7 12
December

19

27 2 9
2017

16

23

30

6
13 20
February

28 6
March

13

20

27

3 10 18 24
April

2 9
May

15

22

29

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

V

5
June

12

