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Γερμανικός Τύπος: Αυξάνεται η ζήτηση ελληνικών ομολόγων
Στην αξιοσημείωτη αύξηση της ζήτησης ελληνικών ομολόγων μετά την προκαταρκτική συμφωνία Ελλάδαςδανειστών αναφέρονται η Handelsblatt και η SZ. Σημειώνουν όμως ότι για τους επενδυτές κρίσιμο παραμένει το
θέμα του χρέους.
«Ζήτηση για ελληνικά ομόλογα» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στις οικονομικές σελίδες της Süddeutsche Zeitung,
το οποίο αναφέρεται στη θετική εικόνα που κατέγραψαν σήμερα τα ελληνικά κρατικά ομόλογα στις διεθνείς
χρηματαγορές. «Η Ελλάδα, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, έβαλε τέλος στη διαμάχη με τους διεθνείς
πιστωτές για τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Τώρα μπορούν να εκταμιευθούν επιπρόσθετα χρήματα από το
πρόγραμμα δανειακής βοήθειας ύψους 86 δις ευρώ, δήλωσε ο Έλληνας υπ. Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος. Στη συνέχεια οι επενδυτές έσπευσαν θαρραλέα να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα, κάτι που κατά
συνέπεια έσπρωξε την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου προς τα κάτω, υποχωρώντας στο 6,043%, δηλαδή στο
χαμηλότερο επίπεδο εδώ και δυόμισι χρόνια. Εντούτοις η Ελλάδα αγόρασε έτσι μόνο λίγο χρόνο, ανέφερε ο
στρατηγικός αναλυτικής της DZ Bank Nτάνιελ Λεντς. 'Δεν καταγράφηκε κάποια σημαντική εξέλιξη στο
ζήτημα των περαιτέρω ελαφρύνσεων του χρέους'. Aλλά για να δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στην αγορά κάτι τέτοιο
είναι απαραίτητο», σημειώνει η SZ.
Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt σε άρθρο της με τίτλο «Σε τροχιά-ρεκόρ»,
που αναφέρεται στη γενικότερη καλή εικόνα που καταγράφουν οι χρηματιστηριακοί δείκτες στις χώρες της
ευρωζώνης. Ειδικότερα για την Ελλάδα το δημοσίευμα αναφέρει ότι η σημερινή συμφωνία Αθήνας και
πιστωτών μετά από τη διαμάχη τους «για τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, τον ενεργειακό τομέα, τις
περικοπές στις συντάξεις και την αύξηση στη φορολογία» δίνει μια «επιπλέον ανάσα». Όπως σημειώνει η
εφημερίδα «η κυβέρνηση στην Αθήνα χρειάζεται επειγόντως χρήματα για να πληρώσει τον Ιούλιο χρέη ύψους
7,5 δις ευρώ». Οι επενδυτές «αρπάζουν» τώρα ελληνικά ομόλογα. Η Ηandelsblatt σημειώνει ωστόσο ότι τις
επόμενες μέρες οι διεθνείς επενδυτές θα επιδείξουν πιο συγκρατημένη στάση λόγω του δεύτερου γύρου των
προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Επίσης την Τετάρτη αναμένεται και η απόφαση της αμερικανικής
Fed αναφορικά με τα επιτόκια. «Αν και δεν αναμένεται αύξηση των επιτοκίων, θα δοθεί ωστόσο ένα πρώτο
στίγμα για την απόφαση του Ιουνίου».
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Νέος κύκλος πιέσεων από το ΔΝΤ προς τη Γερμανία για τα ελληνικά πλεονάσματα – χρέος
Αξιόπιστες υποθέσεις για τα μελλοντικά πρωτογενή πλεονάσματα και τους ρυθμούς ανάπτυξης της Ελλάδος
ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τους Ευρωπαίους και προς την κατεύθυνση αυτή κορυφώνει τις
πιέσεις προς το Βερολίνο για μια στρατηγική που θα διασφαλίζει αφενός την «αναπτυξιακή χρήση» του
δημοσιονομικού χώρου που θα δημιουργήσουν τα μέτρα που θα λάβει η Ελλάδα το επόμενο διάστημα και θα
οδηγεί αφετέρου σε βιώσιμο χρέος.
Όπως διαφάνηκε από τις χθεσινές δηλώσεις του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τομέα του ΔΝΤ Πόουλ Τόμσεν για
την συμφωνία κυβέρνησης – θεσμών και ειδικά από την επιμονή του στην ορθή χρήση του δημοσιονομικού
χώρου, δηλαδή του πρωτογενούς πλεονάσματος που θα παράξουν οι μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν σε
φορολογία και συντάξεις, το Ταμείο θέλει να τεθούν οι βάσεις για άμεση επιστροφή της Ελλάδος σε βιώσιμη
ανάπτυξη και στη βάση αυτή θέλει οι στόχοι για τα πλεονάσματα να καταστούν ρεαλιστικοί το συντομότερο
δυνατόν.
Πηγές κοντά στη διαπραγμάτευση αναφέρουν στο CNN Greece πως καθώς είμαστε στην έναρξη της συζήτησης
αυτή το ΔΝΤ εμφανίζεται με μαξιμαλιστικές διαθέσεις:
«Το ΔΝΤ εμφανίζεται να διεκδικεί μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων χαμηλότερα του 3,5% του ΑΕΠ
ήδη από το 2019. Αλλά το κάνει σε απάντηση της γερμανικής επιμονής για διατήρηση των πρωτογενών
πλεονασμάτων στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2028. Ουσιαστικά θέτει τις βάσεις ενός συμβιβασμού από θέση
ισχύος», επεσήμαναν στο CNN Greece οι σχετικές πηγές.
Συνάντηση Βέμπερ - Λαγκάρντ
Σύμφωνα με το CNN Greece, κατά πληροφορίες ο Γερμανός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,
Μάνφρεντ Βέμπερ προσπάθησε στη χθεσινή του συνάντηση με την Κριστίν Λαγκάρντ στην Ουάσιγκτον να
διαγνώσει τις προθέσεις του ΔΝΤ επί του θέματος.
Καλούμενες να σχολιάσουν ευρωπαϊκές διαρροές που ομιλούν για συμβιβαστική φόρμουλα που προβλέπει τη
διατήρηση του στόχου για τα πλεονάσματα στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022, οι εν λόγω πηγές ανέφεραν πως
καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η μείωση των πλεονασμάτων να ξεκινήσει από το 2020 ή από το 2021 το
αργότερο. «Σε αυτή τη κατεύθυνση προσβλέπει και η πίεση του ΔΝΤ προς τη Γερμανία. Αναμένουμε να δούμε
κλιμάκωση της μεταξύ τους αντιπαράθεσης έως τις 22 Μαΐου, πριν τελικά επέλθει συμβιβασμός», ανέφεραν.
Στελέχη των Ευρωπαϊκών θεσμών αναφέρουν στο CNN Greece πως η δομή της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί
διασφαλίζει απόλυτα την επίτευξη των πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ έως το 2021, δεδομένου ότι
οι παρεμβάσεις 3,8 δισ. ευρώ σε ασφαλιστικό και φορολογικό είναι παρεμβάσεις με μόνιμο δημοσιονομικό
αποτέλεσμα, οι οποίες θα επιφέρουν τη ζητούμενη εξοικονόμηση. Ωστόσο, σημειώνουν πως το προϊόν της
εξοικονόμησης αυτής θα πρέπει να κατευθυνθεί για τη μείωση φόρων και παραγωγικές επενδύσεις και πως
προς την κατεύθυνση αυτή είναι σημαντικό να επέλθει το συντομότερο αποκλιμάκωση των υψηλών
πρωτογενών πλεονασμάτων.
Σε ερώτηση για το εάν τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που διεκδικεί το ΔΝΤ να εφαρμοστούν μετά τον
Αύγουστο του 2018 και το τέλος του προγράμματος, συσχετιστούν με τη «μεταρρυθμιστική συνέπεια» της
Ελλάδος, οι ίδιες πηγές σημείωναν πως μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει επισήμως μπει στο τραπέζι, ωστόσο δεν
απέκλειαν να τεθεί είτε από τους Γερμανούς, είτε από το ΔΝΤ.
«Η Ελλάδα μετά το τέλος του προγράμματος θα επανέλθει κανονικά στους μηχανισμούς δημοσιονομικής
επιτήρησης της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Θα ήταν
παράδοξο να της τεθεί ένα πρόσθετο πλαίσιο εποπτείας που δεν θα ισχύει για άλλες χώρες εκτός
προγράμματος», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι προαναφερόμενες πηγές.
Πηγή: CNN Greece
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«Η Ελλάδα πιο κοντά σε νέα δάνεια»
Στην προκαταρκτική συμφωνία Ελλάδας και θεσμών που επιτεύχθηκε στην Αθήνα αναφέρονται και στα
αυριανά τους φύλλα λεπτομερώς γερμανικές εφημερίδες. «Η Ελλάδα πιο κοντά σε νέα δάνεια» είναι ο τίτλος
ρεπορτάζ στην Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις για τα επόμενα
μεταρρυθμιστικά βήματα στην Ελλάδα οι εκπρόσωποι των διεθνών πιστωτών, της Κομισιόν, της ΕΚΤ, του
EMΣ και του ΔΝΤ πέτυχαν μια προσωρινή συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση. (…). Η συμφωνία είναι το
πρώτο βήμα στο δρόμο για την έγκριση νέων δανειακών δόσεων προς την Ελλάδα. (…) Mέχρι τότε όμως
απαιτούνται κι άλλα βήματα». Όπως σημειώνει η FAZ το λόγο έχει την επόμενη εβδομάδα η ελληνική βουλή, η
οποία θα πρέπει να εγκρίνει νόμο που θα περιλαμβάνει τις συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις. Στη συνέχεια θα
πρέπει να ξεκαθαριστεί το ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, που εξακολουθεί να αποτελεί αιτία
προστριβής μεταξύ ΔΝΤ και ευρωπαίων πιστωτών. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ένα άλλο επίμαχο σημείο
είναι το ποσοστό στο οποίο θα πρέπει να ανέλθει μεσοπρόθεσμα το πρωτογενές πλεόνασμα. «Οι πιστωτές είχαν
συμφωνήσει το 2015 με την Αθήνα ότι η χώρα μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος στα μέσα
του 2018, θα πρέπει 'μεσοπρόθεσμα' να πετυχαίνει κάθε χρόνο πρωτογενές πλεόνασμα (…) που θα ανέρχεται
στο 3,5% του ΑΕΠ. Εντούτοις, τι ακριβώς σημαίνει αυτό στην πράξη, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί».
Για το ίδιο θέμα η Süddeutsche Zeitung σημειώνει ότι από γερμανικής πλευράς, παρά τη σημερινή συμφωνία,
το ζήτημα του ελληνικού πρωτογενούς πλεονάσματος πρέπει ακόμη να αποσαφηνιστεί. Σε αυτό το σημείο
άλλωστε διαφωνούν ΔΝΤ και Σόιμπλε. Το μεν Ταμείο, σύμφωνα με την εφημερίδα προκρίνει αυξομειώσεις στο
ελληνικό πρωτογενές πλεόνασμα για τα επόμενα χρόνια ενώ ο Β. Σόιμπλε τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ ενός
σταθερού πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5%. «Οι εργασίες συνεχίζονται» διατείνεται το γερμανικό υπ.
Οικονομικών έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο κλείσιμο της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος στο
Eurogroup της 22ης Μαΐου. Μόνο μετά ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης θα μπορεί να καταβληθεί η
επόμενη δανειακή δόση, σημειώνει η SZ, προσθέτοντας ότι, δεδομένου ότι η Ελλάδα τον Ιούλιο πρέπει να
πληρώσει υπέρογκα χρέη, χρειάζεται άμεσα τα χρήματα αυτά. «Βέβαια υπάρχει επίσης κι ένα σχέδιο Β: Εάν το
ΔΝΤ παρά τα όσα αναμένονται δεν συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα, τα χρήματα αυτά μπορούν και πάλι
να καταβληθούν στην Ελλάδα. Στη συνέχεια όμως το τρέχον πρόγραμμα θα έφτανε στο τέλος του».
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Brexit: Τεράστιος ο λογαριασμός για το διαζύγιο
Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να πληρώσει λογαριασμό 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για το διαζύγιο με
την Ευρωπαϊκή Ενωση, υπογραμμίοζει ο βρετανός υπουργός αρμόδιος για το Brexit, Ντέιβιντ Ντέιβις. Το
Λονδίνο θα πληρώσει ό,τι οφείλει νομίμως και «όχι ό,τι θέλει η ΕΕ», προειδοποίησε.

Συνέχεια…
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Ο βρετανός υπουργός απαντούσε στο ITV σε δημοσίευμα των Financial Times, πρώτο θέμα στην ηλεκτρονική
έκδοση της εφημερίδας λίγες ώρες πριν την παρουσίαση από τον επικεφαλής ευρωπαίο διαπραγματευτή Μισέλ
Μπαρνιέ των κύριων αξόνων της διαπραγμάτευσης από την πλευρά των Βρυξελλών. Σύμφωνα με το
δημοσίευμα, η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι πιθανόν να ζητήσει προκαταβολική καταβολή το 2019 μέχρι και 100
δισεκατομμυρίων ευρώ εν όψει της βρετανικής εξόδου, ανεβάζοντας κατακόρυφα το ποσόν των 60 δισ. που
κυκλοφορούσε μέχρι σήμερα, τη στιγμή που το Λονδίνο θεωρεί ότι δεν χρωστάει τίποτε.

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



Ο κινεζικός όμιλος HNA γίνεται ο μεγαλύτερος μέτοχος της Deutsche Bank, με μερίδιο που
πλησιάζει το 10%
Ο κινεζικός όμιλος επιχειρήσεων HNA έχει αυξήσει τη συμμετοχή του στην Deutsche Bank στο 9,9%, είπε χθες
πηγή που έχει σχέση με τη ναυαρχίδα του τραπεζικού τομέα της Γερμανίας. Η κίνηση αυτή καθιστά τον όμιλο
HNA (ο οποίος κατέχει το μερίδιο αυτό μέσω του επενδυτικού μέσου C-Quadrat) τον μεγαλύτερο μέτοχο της
τράπεζας, μπροστά από το Κάταρ, το οποίο κατέχει σχεδόν το 10% των μετοχών και δικαιωμάτων αγοράς, και
από την BlackRock, που κατέχει το 6,1%.
Ο κινεζικός όμιλος αύξησε τη συμμετοχή του στη Deutsche τελευταία τον Μάρτιο, στο 4,76%. Η
γνωστοποίηση στις ρυθμιστικές αρχές αναμένεται στις επόμενες ημέρες, είπαν δύο πηγές που είναι γνώστες του
θέματος. Η τράπεζα Deutsche, η οποία βρίσκεται εν μέσω μιας αύξησης κεφαλαίων αξίας 8 δις ευρώ, αρνήθηκε
να κάνει δηλώσεις, όπως επίσης αρνήθηκε και η C-Quadrat. Η κίνηση δημοσιοποιήθηκε πρώτη φορά από το
πρακτορείο Bloomberg χθες.
Ο κινεζικός όμιλος βρίσκεται σε φάση επέκτασης που έχει προχωρήσει από την παραδοσιακή του ενασχόληση
με την αεροπλο?α και τη διαχείρηση συστημάτων στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επενδύοντας σε
εταιρείες διαχείρησης κεφαλαίων και καταναλωτικής πίστης για την ανάπτυξή του στην Κίνα και στο
εξωτερικό. Οι κινήσεις δείχνουν μια ευρύτερη ώθηση της Κίνας προς τον χρηματοοικονομικό τομέα
παγκοσμίως καθώς το Πεκίνο ενθαρρύνει τον επιχειρηματικό του κλάδο να επεκταθεί στο εξωτερικό, παρότι
αντιμετωπίζει αυξημένη επιτήρηση από τις ρυθμιστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.
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X.A.: Μετά και την τελευταία άνοδο της αγοράς, η παραμονή της αγοράς υψηλότερα
των 720 – 725 μονάδων θα είναι το ζητούμενο σε αυτή τη φάση. Με την παλινδρόμηση
λοιπόν της αγοράς κοντά σε αυτά τα επίπεδα να είναι φυσιολογική (στα πλαίσια μιας
τεχνικής εκτόνωσης), η παραμονή υψηλότερα των προαναφερθέντων επιπέδων θα
είναι η βάση για μια άνοδο μέχρι τις 790 – 800 μονάδες (επόμενες πολύ ισχυρές
αντιστάσεις).
Directnl Movement ADX (29.0000), Directnl Movement +DI (51.0000), Directnl Movement -DI (11.0000)

40
20

MACD (14.9245)

0

Relative Strength Index (81.7177)

50

GD(e) (718.110, 737.750, 718.110, 733.930, +21.7600), Parabolic SAR (692.026)
50.0%

900

850

800

38.2%

750

700
23.6%
650

600

550

500

450

0.0%

400

50000
x10

May

June

August

September October November December 2016

February March

April

May

June

July

August

September October November December2017

February March

V

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

April

May

