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Bloomberg: Η Αθήνα σκέφτεται πρόωρη εξόφληση του ΔΝΤ
Πρόωρη εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ, μια κίνηση που θα της επιτρέψει να υποστηρίξει ότι έκανε ένα ακόμη βήμα
επιστροφής στην κανονικότητα, ενόψει και των εκλογών μελετά η ελληνική κυβέρνηση όπως μεταδίδει το Bloomberg.
Η κυβέρνηση έχει θέσει από καιρό ως στόχο την πρόωρη αποπληρωμή των ακριβών δανείων του Ταμείου καθώς
προσπαθεί να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων, αλλά η συζήτηση έχει φουντώσει καθώς η Ελλάδα πλησιάζει
στην εκπλήρωση της πρώτης δέσμης των μεταμνημονιακών προαπαιτούμενων που θα επιτρέψει την εκταμίευση του ενός
δισ. ευρώ στη συνάντηση του Eurogroup την Παρασκευή.
«Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα δεν έχει υποβάλει μέχρι στιγμής κάποιο επίσημο αίτημα στο ΔΝΤ για
πρόωρη εξόφληση, αλλά η κυβέρνηση μελετά ένα τέτοιο βήμα σύμφωνα με δύο Έλληνες αξιωματούχους, που ζήτησαν να
μην αποκαλυφθεί το όνομά τους καθώς δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα σχέδια», λέει το πρακτορείο.
Μια πρόωρη εξόφληση των δανείων θα μειώσει το φορτίο εξυπηρέτησης των δανείων της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια,
αφού τα δάνεια των ΔΝΤ είναι ακριβότερα από εκείνα που έλαβε η χώρα από την ευρωζώνη και ακόμη και από τις νέο
κόστος δανεισμού από τις αγορές.
«Η κίνηση θα τόνωνε και το πολιτικό κεφάλαιο του Τσίπρα ενόψει των βουλευτικών εκλογών φέτος, καθώς θα ενισχύσει τα
σημάδια ότι η οικονομία είναι ισχυρότερη και ότι η χώρα μπορεί να αρχίσει να απογαλακτίζεται από τους πιστωτές της. Θα
επιτρέψει επίσης στον πρωθυπουργό να ισχυριστεί ότι έχει μειώσει την έκθεση του ΔΝΤ στην Ελλάδα και άρα μείωσε την
ανάγκη εποπτείας του», σημειώνει το Bloomberg.
Θα χρειαστεί πράσινο φως από την ευρωζώνη
Η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ θα χρειαστεί την έγκριση της ευρωωνης, καθώς ως πιστωτές της Ελλάδας
άλλες χώρες της ευρωζώνης θα πρέπει να αποποιηθούν του δικαιώματός τους να εξοφληθούν πρόωρα σε αναλογικό βαθμό.
Πράσινο φως σε τέτοιες περιπτώσεις έχει δοθεί στο παρελθόν σε άλλες χώρες που ήταν υπό πρόγραμμα όπως η Ιρλανδία και
η Πορτογαλία.
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σημειώνουν ότι η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει ακόμη επίσημο αίτημα στο ΔΝΤ, αλλά κι αν ακόμη το
κάνει δεν είναι σίγουρο ότι η ευρωζώνη θα συμφωνήσει. Κι αυτό επειδή, όπως υπογραμμίζει το πρακτορείο «κάποιες χώρες
μπορεί να αντιμετωπίσουν με επιφυλάξεις το κατά πόσον μια πρόωρη εξόφληση θα είναι επωφελής οικονομικά για την
Ελλάδα, να αντικατασταθεί δηλαδή το επίσημο χρέος με τον ακριβό ακόμη δανεισμό από τις αγορές. Κι η Αθήνα εκτός από
το ότι θα πρέπει να δείξει ότι είναι σημαντική η εξοικονόμηση στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους από μια τέτοια κίνηση,
θα πρέπει επίσης να αποδείξει στους πιστωτές της ότι παραμένουν φιλόδοξα τα σχέδιά της για οικονομικές αναθεωρήσεις.
Χώρες όπως η Γερμανία, που επέμεναν στη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας, ίσως διστάσουν να
εγκρίνουν ένα βήμα που θα μειώσει την εμπλοκή του Ταμείου, λένε αξιωματούχοι. Οι χώρες αυτές επιζητούσαν στο
παρελθόν τη συμμετοχή του ΔΝΤ ως σφραγίδα αξιοπιστίας του ελληνικού προγράμματος διάσωσης.
Πέραν τούτου, οι τελευταίες καθυστερήσεις της ελληνικής κυβέρνησης στην εκπλήρωση των μεταμνημονιακών όρων,
περιλαμβανομένης και της κόντρας για το πλαίσιο προστασίας της Α΄κατοικίας, μπορεί να τρομάξουν πιστωτές που
ανησυχούν για τις επιπτώσεις του στις ελληνικές τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και φοβούνται μήπως είναι
προάγγελος σπάταλης συμπεριφοράς ενόψει των φετινών βουλευτικών εκλογών».
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Moody's: Άνοδος στις τιμές των ελληνικών ακινήτων τους επόμενους 18 μήνες
Οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, αν και με ήπιους ρυθμούς, τους επόμενους
12-18.
μήνες, εκτιμά ο οίκος Moody's, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μία αναμφίβολα θετική εξέλιξη για τις
τράπεζες και την αγορά των καλυμμένων ομολογιών. Πάντως εμπόδιο σε μία πιο δυναμική ανάκαμψη
στέκονται η γήρανση του πληθυσμού και η υπερφορολόγηση.
Οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν 1,5% το 2018, καταγράφοντας άνοδο για πρώτη φορά σε διάστημα δέκα ετών,
κυρίως χάρη στη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών και των υψηλών ξένων επενδύσεων στον τομέα
των ακινήτων, όπως αναφέρει ο οίκος.
«Περιμένουμε ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν με μέτριους ρυθμούς σε ορίζοντα 12 έως 18 μηνών, κάτι
που θα είναι θετικό για τις ελληνικές καλυμμμένες ομολογίες, τα RMBS και τις τράπεζες» τονίζει ο Miguel
Lopez Patron, αντιπρόεδρος της Moody's, ο οποίος και συνυπογράφει την έκθεση.
Οι μέτριοι ρυθμοί όπως εξηγεί ο οίκος οφείλονται στους υψηλόυς φόρους ακινήτων, τη συρρίκνωση του
πληθυσμού, τα υψηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων και την περιορισμένη επέκταση των χορηγήσεων
δανείων από τις τράπεζες, οι οποίες εξακολουθούν να εστιάζουν στη μείωση των κόκκινων δανείων.
Ακόμη και έτσι όμως, η άνοδος των τιμών θα περιορίσει τις απώλειες στις καλυμμένες ομολογίες, που
συνδεονται με ενυπόθηκα δάνεια, σε περίπτωση που οι δανειολήπτες κηρύξουν στάση πληρωμής και χρειαστεί
να πωληθεί το ακίνητο.
Ο αντιπρόεδρος και cenior credif officer της Moody's, Νώντας Νικολαΐδης, υπογράμμισε επίσης ότι η αύξηση
στις τιμές των ακινήτων θα ενισχύσει τις προσπάθειες των τραπεζών για μείωση των «κόκκινων» δανείων,
καθιστώντας ευκολότερη την πώληση χαρτοφυλακίων με «κόκκινα» στεγαστικά. Επίσης, θα αυξηθούν τα
κίνητρα για τους δανειολήπτες να ρυθμίσουν και να καταστήσουν ενήμερα τα δάνειά τους, δεδομένης της
υψηλότερης αξίας της ιδιοκτησίας τους.
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Τέρνα Ενεργειακή: Στη βαθμίδα "ΒΒ" η πιστοληπτική διαβάθμιση από την ICAP
Στην βαθμίδα "BB" όρισε εκ νέου την πιστοληπτική διαβάθμιση της "Τέρνα Ενεργειακή" η ICAP Group,
όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.
Σύμφωνα με την "Τέρνα Ενεργειακή", η συγκεκριμένη διαβάθμιση "υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό
κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν αλλά σε πολύ μικρό βαθμό από
δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες".
Αναλυτικά η εταιρεία αναφέρει ότι "βάσει των συμβατικών της υποχρεώσεων που απορρέουν από το από
24.07.2017 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ύψους εξήντα εκατομμυρίων ευρώ
(60.000.000 €), ότι η επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εγγυήτριας εταιρείας "ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.", από την εταιρεία ICAP Group A.E. την κατέταξε εκ νέου στη διαβάθμιση ΒΒ.
Η διαβάθμιση ΒΒ υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες
ενδέχεται να επηρεαστούν αλλά σε πολύ μικρό βαθμό από δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και, επομένως, η
πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σχετικά σταθερή. Οι επιχειρήσεις με διαβάθμιση ΒΒ χαρακτηρίζονται
από τα σημαντικά οικονομικά τους αποτελέσματα, την σταθερή πορεία και την ανταγωνιστική τους θέση στην
αγορά".

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

Γάλλος ΥΠΟΙΚ: Η Βρετανία οδεύει προς ένα Brexit χωρίς συμφωνία
Η Βρετανία οδεύει προς μια αποχώρηση από την ΕΕ χωρίς μια συμφωνία επί των όρων του διαζυγίου μετά την
κατ’ επανάληψη άρνηση των Βρετανών βουλευτών να εγκρίνουν μια συμφωνία, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος
υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ.
"Οι Βρετανοί επέλεξαν να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εναπόκειται σε αυτούς να βρουν τρόπους
για μια συμφωνία. Για την ώρα δεν μπορούν να βρουν αυτή τη συμφωνία, άρα οδεύουμε προς ένα Brexit άνευ
συμφωνίας", δήλωσε ο Λεμέρ σε δημοσιογράφους αφού παρουσίασε το νέο του βιβλίο για την Ευρώπη.
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Handelsblatt: «Δύει το άστρο του Ερντογάν»
Η Süddeutsche Zeitung συνοψίζει στα εξής το βασικό συμπέρασμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης: «[…] Η Τουρκία
έχει άμεση ανάγκη εσωτερικής συμφιλίωσης, διότι και αυτή η κάλπη κατέδειξε πόσο διχασμένη είναι η χώρα. Στη
συντηρητική ανατολίτικη ενδοχώρα το AKP παραμένει ισχυρό. Εκεί έχει τους πιο πιστούς οπαδούς του. Σε όλα τα άκρα
όμως υπάρχει εικόνα αποσύνθεσης. […]. Μέχρι το 2023 δεν θα πραγματοποιηθούν άλλες εκλογές στην Τουρκία. Είναι μια
καλή ευκαιρία για περισυλλογή. Μέχρι σήμερα βέβαια ο Ερντογάν ήξερε μόνον μια συνταγή κάθε φορά που αισθανόταν
 ασκεί όλο και μεγαλύτερες πιέσεις. Ο χρόνος θα δείξει εάν οι χθεσινές εκλογές τού έγιναν μάθημα».
ότι απειλείται: να
Το σχόλιο της οικονομικής Handelsblatt: «[…] Η Τουρκία βρίσκεται μπροστά σε μεγάλη τομή. Παρά τον άνισο
προεκλογικό αγώνα προς όφελος του κυβερνώντος κόμματος, ο υποψήφιος του αντιπολιτευόμενου CHP κατάφερε να
εκδιώξει από το αξίωμά του τον δήμαρχο του AKP στην Άγκυρα. Πιθανότατα να πρέπει να εγκαταλείψει και ο δήμαρχος
του AKP στην Κωνσταντινούπολη. Στις δυο πόλεις ζει πάνω από το 25% των Τούρκων. Το άστρο του Ερντογάν δύει και
γι΄ αυτό ευθύνεται το κόμμα του».
«Οι Τούρκοι ανακαταλαμβάνουν την πατρίδα τους»
Όπως σημειώνει η ΗΒ: «Μπορεί το AKP να αντλεί ψήφους από διαφορετικά πολιτικά στρατόπεδα, «[…] ωστόσο τα
προβλήματα που προκάλεσε πρόσφατα ο Ερντογάν και οι συν αυτώ παρατρεχάμενοι πλήττουν και τους μεγαλύτερους
οπαδούς του. Η οικονομική κρίση καταστρέφει θέσεις εργασίας, ο πληθωρισμός ροκανίζει τους τραπεζικούς λογαριασμούς
της μεσαίας τάξης, η διαμάχη με τους συμμάχους στη Δύση αποκόπτει τους Τούρκους επιχειρηματίες από ξένες
επενδύσεις. Ο Ερντογάν ήθελε να ενώσει την Τουρκία και να συμβάλει στον εκδημοκρατισμό και την οικονομική της
ανάπτυξη. Το εκλογικό αποτέλεσμα δείχνει όμως ότι προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη πόλωση. Αντί να απευθυνθεί πολιτικά
σε όλους τους Τούρκους, αυτός και το περιβάλλον του επικεντρώθηκαν στο πώς θα διευρύνουν την εξουσία τους. Αντί να
είναι ενωτικός μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα και το μπαράζ των φρικτών τρομοκρατικών επιθέσεων, ο Ερντογάν
οδήγησε τη χώρα σε προεκλογικό αγώνα για μια αμφιλεγόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Παράλληλα ξόδευε δις για να
μην χάσει τους ψηφοφόρους του. Τώρα πληρώνει το τίμημα. Φυσικά και θα πρέπει τώρα να προαναγγείλει μεγάλες
μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, ακόμη κι αν καταφέρει να συνεχίσει να κυβερνά μέχρι τις επόμενες εκλογές, είναι σαφές το εξής:
όπως ‘κατέλαβε’ ο Ερντογάν τη χώρα πριν από 25 χρόνια, έτσι και οι πολίτες προχωρούν τώρα σε ανακατάληψη της
πατρίδας τους».
«Ευάλωτος ο Ερντογάν»
Η Frankfurter Rundschau: «Είχε διαφανεί ήδη στις προεδρικές εκλογές της περασμένης χρονιάς: ο Ερντογάν είναι
ευάλωτος και η αντιπολίτευση έχει επιβιώσει παρά την καταστολή, την ‘κάθαρση΄ και τις δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις. Η
αντιπολίτευση κατάφερε να κερδίσει επτά από τις δέκα σημαντικότερες μεγαλουπόλεις παρότι ήταν αντιμέτωπη με τον
απόλυτο σχεδόν κυβερνητικό έλεγχο των ΜΜΕ και τις προσπάθειες χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Το γεγονός ότι το
AKP απώλεσε την εξουσία στη δυτική Τουρκία, συνιστά τομή, διότι οι πόλεις αυτές ενσαρκώνουν το μέλλον της χώρας.
παράγουν τα 2/3 του ΑΕΠ και προσελκύουν τους νέους και όλους εκείνους που αναζητούν δουλειά. Η οικονομική
κατάσταση \ήταν ο κύριος λόγος που οδήγησε σε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα».
Στο ίδιο μήκος κύματος και η Stuttgarter Zeitung: «Η καταστροφική οικονομική κατάσταση ήταν η βασική αιτία για το
ράπισμα στον Ερντογάν. Προφανώς την είχε υποτιμήσει. Ωστόσο, και παρά την ιστορική ήττα, ο πρόεδρος παρέμεινε
σχετικά ήρεμος. Διότι παρά την περί του αντιθέτου αίσθηση, οι εκλογές αυτές δεν αφορούσαν εν τέλει το πρόσωπό του.
Ακόμη συνεχίζει να έχει τον απόλυτο έλεγχο της εξουσίας. Μέχρι τις επόμενες εκλογές έχει τεσσεράμισι χρόνια στη
διάθεσή του για να διασφαλίσει το αυταρχικό σύστημα διακυβέρνησής του».
Πηγή: Deutsche Welle
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Τραπεζικός Δείκτης: Κλειδί για την πορεία της αγοράς η διάσπαση
των ισχυρών αντιστάσεων στα επίπεδα των 600 – 605 μονάδων ….
Μια διάσπαση η οποία μπορεί να βάλει την αγορά σε ένα νέο
ανοδικό trend, με περιθώρια ανόδου για τις τραπεζικές μετοχές
περίπου 30%....
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