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Moody's: Ευνοϊκό το πλαίσιο προστασίας της α' κατοικίας για μελλοντικές τιτλοποιήσεις
κόκκινων δανείων
Θετικοί εμφανίζονται οι αναλυτές της Moody’s για το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, με το
διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης να τονίζει πως συνιστά θετικό πιστωτικό γεγονός (credit positive) για
τις μελλοντικές τιτλοποιήσεις. Σύμφωνα πάντα με την Moody’s, ο νόμος, που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 30
Απριλίου, διασφαλίζει μία πιο απλή, αυτοματοποιημένη διαδικασία αιτήσεων για προστασία και προσφέρει
μεγαλύτερη διαφάνεια για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουνε οι αναλυτές του οίκου σε σημείωμα τους, ο νέος νόμος επιτρέπει πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών, περιορίζει τη γραφειοκρατία και βελτιώνει το
συνολικό πλαίσιο για τις κατασχέσεις. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Moody’s: «Η εξέλιξη αυτή θα
διαδραματίσει επίσης καθοριστικό ρόλο στις μελλοντικές τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων, καθώς θα ενισχύσει
το βάθος των δεδομένων, που είναι διαθέσιμα για ανάκτηση εγγυήσεων». Και η Moody’s προσθέτει πως το νέο
πλαίσιο επιβάλλει πιο αυστηρά κριτήρια για τους οφειλέτες που επιδιώκουν προστασία της πρώτης κατοικίας
τους. Και όπως σημειώνεται, όσοι θέλουν να ενταχθούν σε αυτό μπορούν να ακολουθήσουν μία αποπλοποιημένη
online διαδικασία σε αντίθεση με την προηγούμενη η οποία ήταν χρονοβόρα και δαπανηρή. Βέβαια όπως
σημειώνεται τέλος, η online πλατφόρμα δεν είναι ακόμη πλήρως λειτουργική, κάτι που αναμένεται να συμβεί
μέσα στους επόμενους μήνες.
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Εγκρίθηκε η πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων στο ΔΝΤ
Παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση στον ESM και στο Euro Working Group η πρόταση που είχε αποσταλεί
την προηγούμενη εβδομάδα για πρόωρη αποπληρωμή τμήματος των δανείων του ΔΝΤ, ανέφεραν πηγές του
υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, κανένα από τα κράτη – μέλη δεν εξέφρασε
αντιρρήσεις, παρότι τους δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι θα αρχίσει η διαδικασία,
όπως έγινε και με τις περιπτώσεις της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας και της Κύπρου, ώστε να προσχωρήσει η
αποπληρωμή.
Σημειώνεται ότι η πρόωρη αποπληρωμή αφορά σε περίπου 3,7 δισ. ευρώ, που είναι το «ακριβό» κομμάτι του
συνολικού δανείου από το ΔΝΤ, καθώς έχει επιτόκιο 5,13% (είναι δάνεια που λήγουν το 2019 και το 2020). Από
την κίνηση αυτή, το όφελος ανέρχεται σε περίπου 150 εκατ. ευρώ.
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EFSF: «Πράσινο φως» στα μέτρα για το χρέος
«Πράσινο φως» έδωσε σήμερα το συμβούλιο των διευθυντών του EFSF για τα μέτρα ελάφρυνσης του
ελληνικού χρέους.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή του αποφασίστηκε να επιστραφούν στην Ελλάδα 103 εκατ. ευρώ που πλήρωσε η
χώρα την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 17 Ιουνίου 2018 για την «επιτάχυνση» του επιτοκίου δανείων που έλαβε.
Αποφασίστηκε ακόμα ότι για την περίοδο μεταξύ 17 Ιουνίου 2018 και 17 Ιουνίου 2019 θα μειωθεί στο 0% το
2% της επιτάχυνσης του περιθωρίου το οποίο θα έπρεπε να επιβληθεί κανονικά για συγκεκριμένα δάνεια του
EFSF. Αυτό θα προσφέρει στην χώρα εξοικονόμηση 226 εκατομμυρίων ευρώ. Το συνολικό όφελος από τις δυο
κινήσεις φτάνει τα 329 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα ο ESM θα κάνει την μεταφορά του ποσού από τα κέρδη των ομολόγων SMP/ANFA τα οποία
αντιστοιχούν σε 644,42 εκατ. ευρώ. Η απόφαση ακολουθεί το σχετικό «πράσινο φως» από το EwG στις 26
Απριλίου.
«Μετά το τέλος του προγράμματος του ESM, η Ελλάδα ανέλαβε τη δέσμευση να συνεχίσει την εφαρμογή όλων
των βασικών μεταρρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν υπό το πρόγραμμα. Η σημερινή απόφαση του EFSF να μην
επιβάλει την αύξηση επιτοκίων δείχνει ότι η ελληνική κυβέρνηση τηρεί τις μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις,
δηλώνει ο Κλάους Ρέγκλινγκ.
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Η διάσωση της ΔΕΗ, βαριά κληρονομιά στην επόμενη κυβέρνηση
Η ΔΕΗ θα είναι πιθανώς το πιο δύσκολο πρόβλημα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση,
όποια και αν είναι αυτή. Οσο δε ο καιρός περνάει, οι λύσεις που απαιτούνται καθίστανται πιο δύσκολες, πιο
περίπλοκες, με μεγαλύτερο πολιτικό κόστος. Είναι ενδεικτικό πως ακόμη και εντός της σημερινής κυβέρνησης,
τα στελέχη της οποίας χαρακτήριζαν κάποτε έγκλημα την εκποίηση έστω και κάποιας από τις παλιές λιγνιτικές
μονάδες, σήμερα γίνονται συζητήσεις για μερική πώληση του ΔΕΔΔΗΕ μαζί με το δίκτυο χαμηλής τάσης.
Όπως αναφέρει η Καθημερινή, αλλά και στη Ν.Δ., η οποία βλέπει να παραλαμβάνει την «καυτή πατάτα» από
τη σημερινή κυβέρνηση, οι εναλλακτικές διάσωσης της ΔΕΗ είναι ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων
της. Ο λόγος, προφανής. Πρόκειται για την εταιρεία ηλεκτρισμού, που παράγει το 60% της ηλεκτρικής
ενέργειας που καταναλώνουμε ως χώρα και ηλεκτροδοτεί 7,5 εκατ. καταναλωτές, μεταξύ αυτών και το σύνολο
της ενεργοβόρας βιομηχανίας της χώρας, που είναι εκτεθειμένη στον διεθνή ανταγωνισμό. Οι συνολικές
υποχρεώσεις προς τρίτους προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, ενώ μεγάλη είναι η έκθεση των ελληνικών τραπεζών, οι
οποίες αποτελούν τον βασικό χρηματοδότη της ΔΕΗ και οι οποίες θα κληθούν να αναχρηματοδοτήσουν τα
δάνειά της, αφού ο ισολογισμός του 2018 έκλεισε ερμητικά την πόρτα των διεθνών αγορών.
Από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων χρήσης 2018, η αγορά ενέργειας αναμένει με κομμένη
την ανάσα τις κινήσεις της κυβέρνησης για την απενεργοποίηση της βόμβας που λέγεται ΔΕΗ. Για την
κυβέρνηση προτεραιότητα σε αυτήν τη φάση είναι να μη σκάσει στα χέρια της η βόμβα, γι’ αυτό εδώ και
κάποιες εβδομάδες σε συνεργασία με τη ΡΑΕ ξανακοιτάζει το αίτημα της ΔΕΗ για τις ξεχασμένες ΥΚΩ του
2011, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ, με στόχο ένα σημαντικό μέρος εξ αυτών να καλυφθεί από το πλεόνασμα
του προϋπολογισμού, διασφαλίζοντας έτσι μία ακόμη ένεση ρευστότητας. Το δομικό πρόβλημα θα μεταφερθεί
έτσι στην επόμενη κυβέρνηση.
Οι λύσεις, ωστόσο, είναι περιορισμένες και πολύπλοκες. Η αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, αλλά και τις προσδοκίες της διοίκησης της ΔΕΗ, θα είναι μία από τις
πρώτες αποφάσεις που θα κληθεί να πάρει η νέα κυβέρνηση για να αποκτήσει ρευστότητα η ΔΕΗ.
Παράλληλα, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο αναδιάρθρωσης, για τη στήριξη του οποίου απαιτούνται
έσοδα σίγουρα και άμεσα. Η πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων, την οποία η ΔΕΗ δύσκολα θα αποφύγει
προκειμένου να έχουν πρόσβαση όλοι οι παίκτες της αγοράς και στη φθηνή ενέργεια των νερών, απαιτεί μια
πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία.
Γι’ αυτό και η ΔΕΗ θα αναγκασθεί να εκποιήσει το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο που της έχει απομείνει
μετά τον ΑΔΜΗΕ, δηλαδή το δίκτυο διανομής μέσης και χαμηλής τάσης (ΔΕΔΔΗΕ). Ενα τέτοιο σχέδιο
επεξεργάζεται ήδη η ΔΕΗ και τέθηκε για πρώτη φορά στο διοικητικό συμβούλιο της περασμένης Τρίτης παρά
τις διαψεύσεις της διοίκησης της εταιρείας. Το σχέδιο προβλέπει τη σύσταση 100% θυγατρικής της ΔΕΗ, στην
οποία θα περιέλθει η κυριότητα του δικτύου για να διατεθεί προς πώληση στη συνέχεια το 49%.
Το δίκτυο διανομής μπορεί να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω του εγγυημένου ρυθμιστικού ετήσιου
εσόδου που διασφαλίζει με απόφαση της ΡΑΕ. Η πλήρης εξυγίανση, ωστόσο, της ΔΕΗ δεν πρόκειται να
επιτευχθεί εάν δεν αποκόψει τον ομφάλιο λώρο με το κράτος και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την είσοδο
στρατηγικού επενδυτή, η οποία προϋποθέτει την ανάληψη του πολιτικού κόστους που απαιτούν οι δράσεις για
να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον.
Πηγή: Καθημερινή
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«H EE παίζει με τη φωτιά στα Βαλκάνια»
Έντονη κριτική ασκούν αναλυτές στην ΕΕ μετά τη Σύνοδο για τα Δυτικά Βαλκάνια που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα στο Βερολίνο. Φόβοι για ντόμινο εξελίξεων σε περίπτωση ανταλλαγής εδαφών μεταξύ Σερβίας και
Κοσσυφοπεδίου.
Για «ανευθυνότητα»
κατηγορεί την ΕΕ ο ειδικός σε θέματα Βαλκανίων Μίχαελ Μπραντ με αφορμή τις σκέψεις

που διατυπώνονται για αλλαγές συνόρων στα δυτικά Βαλκάνια. Σύμφωνα με τον χριστιανοδημοκράτη
πολιτικό, η προσέγγιση αυτή θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Όπως είπε σε
συνέντευξή του στο ραδιόφωνο rbb-Inforadio, οι Βρυξέλλες θα πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι δεν τίθεται
θέμα ανταλλαγής εδαφών μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου.
Στα συμφραζόμενα αυτά επαίνεσε τη στάση της γερμανίδας καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ, η οποία τάσσεται
κατά της μετατόπισης συνόρων στα Δυτικά Βαλκάνια, σε προφανή αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που
δεν φαίνεται να αποκλείουν την κυοφορούμενη λύση μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου. «Το γεγονός ότι η
εντεταλμένη για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ Μογκερίνι κάνει λόγο για αλλαγή συνόρων, είναι ένα παιχνίδι
με τη φωτιά», σχολίασε ο Μίχαελ Μπραντ, απευθύνοντας την ίδια ώρα μια σαφή προειδοποίηση: «Όποιος δεν
αντιδρά στις αλλαγές συνόρων, θα είναι συνυπεύθυνος σε περίπτωση που υπάρξει νέος θερμός πόλεμος στα
Βαλκάνια».
Ποιος θα σταματήσει τους Αλβανούς;
Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός διερωτήθηκε, με ποιο επιχείρημα θα απαγορεύσει κανείς στους Αλβανούς
να ενωθούν με τη Βόρεια Μακεδονία, εάν επιτραπεί η ανταλλαγή εδαφών μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου; «Οι
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να ενσωματωθούν στην ΕΕ, αλλά με τους δικούς μας όρους. Στόχος
ήταν πάντα ο εξευρωπαϊσμός των Βαλκανίων και όχι η βαλκανοποίηση της Ευρώπης», επισήμανε
χαρακτηριστικά ο Μπραντ.
Στη Σύνοδο για τα Δυτικά Βαλκάνια που πραγματοποιήθηκε το βράδυ τη Δευτέρας στο Βερολίνο Βελιγράδι
και Πρίστινα συμφώνησαν απλώς στο να «εντείνουν τις προσπάθειές τους» και, με ευρωπαϊκή διαμεσολάβηση,
να συμβάλουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης. Αναλυτές
χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα ιδιαίτερα πενιχρό, αφού ανάλογες διακηρύξεις των δυο πλευρών στο πρόσφατο
παρελθόν κατέληγαν πάντα σε ναυάγιο.
Πηγή: Deutsche Welle
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Το Χ.Α. με την ολοκλήρωση του Απριλίου παραμένει στη 2η θέση
παγκοσμίως (από 01/01/19)….
Δείκτης
SZSE Component
China A50
DJ Shanghai
Χ.Α
Shanghai
Nasdaq
FTSE MIB
OMXS30
Tadawul All Share
CAC 40
SmallCap 2000
S&P 500
AEX
Euro Stoxx 50
ATX
DAX
RTSI
OMXC25
SMI
S&P/TSX
BEL 20
Hang Seng
Dow 30
PSI 20
DJ New Zealand
S&P/ASX 200
Taiwan Weighted
IBEX 35
Nikkei 225
STI Index
FTSE 100
Bovespa
TA 35
Budapest SE
BSE Sensex
MOEX
KOSPI
S&P/BMV IPC
SET
PSEi Composite
HNX 30
IDX Composite
Karachi 100
CSE All-Share

Απόδοση %
33.63%
31.53%
27.49%
26.08%
23,43%
22.01%
19.41%
18.98%
18.74%
18.09%
17.88%
17.51%
17.16%
17.10%
17.08%
16.91%
16.81%
16.03%
15.90%
15.76%
15.42%
14.91%
14.00%
13.93%
13.26%
12.92%
12.75%
12.07%
11.21%
10.80%
10.35%
9.63%
9.05%
8.64%
8.22%
8.02%
7.96%
7.10%
7.01%
6.52%
5.44%
4.21%
-0.76%
-9.48%

V

