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Με «fast track» η λύση για τα «κόκκινα» δάνεια
Πολύ κοντά στην υιοθέτηση της πρώτης θεσμικής λύσης για τα κόκκινα δάνεια είναι όπως όλα δείχνουν η DG Comp.
Τα πράγματα θα κινηθούν με διαδικασίες fast track σε ό,τι αφορά το σχέδιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, το οποίο αναμένεται εκτός απροόπτου να υιοθετηθεί τον Σεπτέμβριο. Αυτό αναφέρουν καλά ενημερωμένες
πηγές.
Όπως γράφει η Ναυτεμπορική, το βασικό πρόβλημα που σχετιζόταν κυρίως με την τιμολόγηση των εγγυήσεων φαίνεται
πως έχει επιλυθεί. Έτσι, τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορέσουν να προχωρήσουν τις διαδικασίες εκκαθάρισης των
χαρτοφυλακίων τους από τις βαριές επισφάλειες που δύσκολα μπορούν να διαχειριστούν.
Η εκτίμηση είναι πως οι εγγυήσεις τελικώς θα τιμολογηθούν με βάση τα τριετή CDS της χώρας, τα οποία έχουν υποχωρήσει
αισθητά κοντά στις 180 μονάδες, ενώ ενδέχεται ο μαθηματικός τύπος να προσαυξάνει την τιμολόγηση ώστε αυτή να μην
είναι χαμηλότερη από τις 200 μονάδες βάσης που ίσχυσε όταν η Ιταλία εφάρμοσε το σχετικό μοντέλο. Και οι προμήθειες θα
είναι πολύ κοντά σε αυτό που επιθυμούν οι τράπεζες, αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν διαδικασία.
Όταν ξεκίνησαν οι σχετικές συζητήσεις στη βάση της πρότασης της Morgan Stanley, τα CDS (ασφάλιστρα κινδύνου της
χώρας) κινούνταν σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Μάλιστα, η αρχική πρόταση μιλούσε για τιμολόγηση των εγγυήσεων με
βάση τα τριετή, πενταετή και επταετή ασφάλιστρα κινδύνου αναλόγως του ρυθμού πωλήσεων και τιτλοποιήσεων των
κόκκινων δανείων.
Όμως, όπως όλα δείχνουν, οι τράπεζες δεν θα χρειαστούν την παραπάνω σπονδυλωτή τιμολόγηση και τούτο διότι τα δάνεια
που θα εισέλθουν στο όχημα ειδικού σκοπού θα αφορούν βαριές επισφάλειες που πρέπει να εκκαθαριστούν εντός τριετίας.
Τι προβλέπει το σχέδιο
Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά μη εξυπηρετούμενων δανείων 15-20 δισ. ευρώ σε ένα Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού
(Asset Protection Scheme - APS) με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Ο χρονικός ορίζοντας αφορά την περίοδο 2019-2021,
όπου ο συνολικός στόχος των τραπεζών για πωλήσεις και τιτλοποιήσεις ανέρχεται στα 25 δισ. ευρώ.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στο σχήμα αυτό θα προωθηθούν κυρίως στεγαστικά δάνεια με επισφάλειες βαριές που οι
τράπεζες δεν μπορούν να διαχειριστούν. Πρόκειται για δάνεια που βρίσκονται υπό την προστασία του νόμου Κατσέλη και
υπάρχει σημαντική δυσκολία στα πιστωτικά ιδρύματα να προχωρήσουν σε κάποιου άλλου τύπου ρύθμιση.
Ακόμη, μέσα στο ίδιο όχημα θα προωθηθούν και δάνεια SMEs, δηλαδή επιχειρηματικά μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
(Small and medium-sized enterprises) στις οποίες επίσης θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη η όποια άλλη διαχείριση.
Το πρόσφατο μεγάλο πακέτο της Eurobank αποτελεί ένα είδος μπούσουλα, καθώς τα δάνεια που μεταβιβάστηκαν στην
πλειονότητά τους είχαν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά.
Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί σχεδόν άθλο το γεγονός πως, παρά την αλλαγή στις διάφορες ευρωπαϊκές θέσεις μετά τις
ευρωεκλογές, οι διαδικασίες για την υιοθέτηση μιας θεσμικής λύσης για τα κόκκινα δάνεια προχωράει.
Η διαπραγμάτευση ήταν και παραμένει δύσκολη, με δεδομένο πως οι συζητήσεις διεξάγονται με την παλιά σύνθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ ένα από τα θετικά της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός πως η Μαργκρέτε Βεστάγκερ, επίτροπος
αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού, παραμένει και φαίνεται να βοηθά ιδιαίτερα την εξέλιξη των συγκεκριμένων
συζητήσεων.
Οι ελληνικές τράπεζες, πάντως, παρά τις δυσκολίες, αρχίζουν να αποτελούν έναν σημαντικό πόλο έλξης για τους διεθνείς
επενδυτές, καθώς: οι τιμές τους βρίσκονται σε εξόχως χαμηλά επίπεδα, τα NPEs θα υποχωρήσουν αισθητά αφήνοντας χώρο
για χρηματοδοτήσεις και τέλος είναι δυνατός ο σχεδιασμός νέων προϊόντων τα οποία θα συνεπικουρήσουν το τραπεζικό
σύστημα στις κεφαλαιαγορές.
Πηγή: Ναυτεμπορική
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Reuters: Η ΤτΕ εισηγήθηκε την πλήρη άρση των capital controls το φθινόπωρο
Η κεντρική τράπεζα της Ελλάδας έχει εισηγηθεί στην κυβέρνηση την πλήρη άρση των capital controls τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο,
όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.
«Η κεντρική τράπεζα της Ελλάδας εισηγήθηκε στην κυβέρνηση την πλήρη άρση των capital controls», δήλωσε στο Reuters
υψηλόβαθμος αξιωματούχος με γνώση του θέματος. «Αναμένω ότι αυτό θα γίνει τους δυο πρώτους μήνες του φθινοπώρου», πρόσθεσε.
Η κεντρική τράπεζα διενεργεί μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την κίνηση αυτή, την οποία θα αποστείλει στην
κυβέρνηση και τους δανειστές. Στη συνέχεια, εναπόκειται στην κυβέρνηση να καταθέσει τη νομοθεσία στο κοινοβούλιο, δήλωσε η ίδια
πηγή.

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

Τιτάν: Η 19/8 ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α.
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημά της Titan Cement International SA σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος
εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, τις οποίες δεν
απέκτησε μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ως άνω έγκριση από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κοινοποιήθηκε στην ΤΙΤΑΝ
Cement International στις 02.08.2019, ενώ ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των Μετοχών ΤΙΤΑΝ στο Χρηματιστήριο
Αθηνών ορίστηκε η 19.08.2019. Από την ίδια ημερομηνία, παύει και η δυνατότητα άσκησης του κατ’ άρθρο 28 του Νόμου δικαιώματος
εξόδου, λόγω της διακοπής της διαπραγμάτευσης των Μετοχών ΤΙΤΑΝ.
Σημειώνεται ότι κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 01.08.2019, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά στην
απόκτηση 4.521.978 Κοινών Μετοχών και 563.879 Προνομιούχων Μετοχών (στο εξής από κοινού οι "Σχετικές Μετοχές"), με
αντάλλαγμα,
κατ’
επιλογή
του
οικείου
κατόχου
Σχετικών
Μετοχών:
(α) είτε (i) μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία Κοινή Μετοχή, είτε (ii) €19,64 τοις μετρητοίς για κάθε μία Κοινή Μετοχή (στο
εξής
το
"Αντάλλαγμα
σε
Μετρητά
Κοινής
Μετοχής"),
και
(β) είτε (i) μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία Προνομιούχο Μετοχή, είτε (ii) €18,98 τοις μετρητοίς για κάθε μία Προνομιούχο
Μετοχή (στο εξής το "Αντάλλαγμα σε Μετρητά Προνομιούχου Μετοχής", και από κοινού με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά Κοινής
Μετοχής, το "Χρηματικό Αντάλλαγμα").
Σημειώνεται ότι η TITAN Cement International θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ελληνικό
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής η "ΕΛ.Κ.Α.Τ.") που άλλως βαρύνουν τους κατόχους Σχετικών Μετοχών.
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Γιατί δεν πρέπει να αλλάξει η ηγεσία του ελληνικού ΤΧΣ
Σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο γνώμης το Reuters, τάσσεται υπέρ της παραμονής του Αυστριακού Martin Czurda στο τιμόνι του ελληνικού Ταμείου
Χρηματσπιστωτικής Σταθερότητας (TXΣ). προειδοποιώντας πως μία αλλαγή θα μπορούσε να ανακόψει την προσπάθεια εξυγίανσης του τραπεζικού
τομέα και θα συνιστούσε.. αυτογκόλ για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
«Ο νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει μία εξαιρετική αρχή. Θα ήταν κρίμα για τον πρώην τραπεζίτη να υπονομεύσει
αυτή την πρόοδο στην προσπάθειά του να αναζωογονήσει τον ελληνικό τραπεζικό τομέα» γράφει η στήλη Breakingviews του διεθνούς ειδησεογραφικού
πρακτορείου και εξηγεί ότι το μεγάλο ζήτημα είναι η ηγεσία του ΤΧΣ, που επιβλέπει τα κρατικά μερίδια στις συστημικές τράπεζες της χώρας .
Το Reuters τονίζει πως η επιλογή Czurda έγινε πριν από δύο χρόνια και ενόχλησε Έλληνες τραπεζίτες και πολιτικούς, αλλά ήταν αυτό που ήθελαν οι
Ευρωπαίοι πιστωτές. Το ΤΧΣ χρειαζόταν κάποιον να ασκήσει πίεση στις τράπεζες, χωρίς να υπάρει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων- κάτι που θα
μπορούσε να ανακύψει εάν το ρόλο είχε αναλάβει ένα στέλεχος της εγχώριας τραπεζικής βιομηχανίας, αναφέρει το Reuters.
Όπως σχολιάζει το πρακτορείο οι καρποί αυτής της απόφασης επανεμφανίστηκαν και πάλι στην ετήσια συνεδρίαση της Εθνικής Τράπεζας την Τετάρτη.
Οι μέτοχοι ενέκριναν την επέκταση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, γεγονός που έτυχε θερμής υποδοχής από τους επενδυτές.
Η νέα κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει δημοσίως την αλλαγή ηγεσίας στο ΤΧΣ. Ωστόσο, η ιδέα να αναλάβει το τιμόνι Έλληνας αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια
της προεκλογικής εκστρατείας και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην τραπεζική κοινότητα, επισημαίνεται στο δημοσίευμα.
Μία άλλη πρόταση θα ήταν το ΤΧΣ να ενταχθεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων), αναφέρεται.
Ωστόσο, τονίζεται πως οποιαδήποτε εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει την αντίδραση κάποιων μελών της ΕΚΤ, αλλά και να επηρεάσει αρνητικά το
έργο που έχει επιτελέσει το ΤΧΣ, σε συνδυασμό με την Τράπεζα της Ελλάδας, για τη μείωση των κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Παράλληλα «θα υπενθυμίσει στους επενδυτές την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που το 2016, ανάγκασε σε παραίτηση τον διευθύνοντα
σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς».
«Η θητεία του Czurda λήγει τον Ιούνιο του 2020, λίγο περισσότερο από δύο χρόνια πριν είναι δυνατή η διάλυση του ίδιου του ταμείου. Για να αποφύγει
το αυτογκόλ ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να πάρει το χρόνο του» καταλήγει το Reuters.

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

Πάνω από 3 εκατομμύρια τουρίστες αναμένει η Ελλάδα φέτος σύμφωνα με την TUI
Περισσότερους από 3 εκατομμύρια επισκέπτες στην Ελλάδα, προερχόμενους από όλη η την Ευρώπη, αναμένει
φέτος η ΤUI, ο πρώτος τουριστικός όμιλος παγκοσμίως. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ομίλου, με βάση τη
μακροχρόνια και πολύ καλή συνεργασία με την Ελλάδα και τη σημασία που έχει η χώρα, ο διευθύνων
σύμβουλος του Ομίλου TUI, Fritz Joussen, συναντήθηκε σήμερα με τον νέο υπουργό Τουρισμού, Χάρη
Θεοχάρη, στην Αθήνα. Ο κος Joussen, συνεχάρη τον κ. Θεοχάρη για την ανάθεση του υπουργείου Τουρισμού
και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νέο του ρόλο. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για τη σημασία του τομέα του
τουρισμού, για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της TUI,
συζήτησαν την ποικιλομορφία που έχουν οι εμπειρίες διακοπών στην Ελλάδα, όπως είναι οι διακοπές παραλίας,
η τοπική κουζίνα, η ιστορία, η κουλτούρα και η φύση και αντάλλαξαν απόψεις για τις επενδύσεις στον τομέα
του Τουρισμού.
Συνέχεια….
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Η TUI διαβλέπει μεγάλη ζήτηση για διακοπές στην Ελλάδα και φέτος, με αύξηση των κρατήσεων της
τελευταίας στιγμής, από όλες τις αγορές. Η τουριστική περίοδος χαρακτηρίζεται από μία μετακίνηση της
ζήτησης από τη δυτική στην ανατολική Μεσόγειο. Η TUI, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυξάνει το
χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων της φτάνοντας σήμερα 49 μονάδες, έχοντας προσθέσει 6 νέες ξενοδοχειακές μονάδες
μόλις φέτος. Σε συνεργασία με τα Atlantica Hotels & Resorts, η TUI δίνει περαιτέρω ώθηση στην
ξενοδοχειακή της στρατηγική. Χαρακτηριστικά ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου Robinson Club στην
Ιεράπετρα Κρήτης. Η Ελλάδα αποτελεί επίσης βασικό προορισμό για τα 17 κρουαζιερόπλοια της TUI και τις
τρεις εταιρίες που διαχειρίζονται τις κρουαζιέρες της (TUI Cruises, Hapag Lloyd Cruises και Marella
Cruises). Ο Πειραιάς, το Ηράκλειο, η Σαντορίνη, η Ρόδος και το Κατάκολο είναι πέντε από τα βασικά λιμάνια
της Ελλάδας για τα κρουαζιερόπλοια της TUI. Επίσης, περιλαμβάνονται και μικρότερα νησιά στα
προγράμματα κρουαζιέρων της TUI, όπως η Πάτμος, η Σύμη και η Σκιάθος.

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



Καμπανάκι από Τράπεζα της Αγγλίας : Brexit χωρίς συμφωνία θα προκαλέσει άμεσο σοκ
στην οικονομία
Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Μαρκ Κάρνεϊ προειδοποίησε σήμερα ότι ένα Brexit χωρίς συμφωνία
στις 31 Οκτωβρίου θα προκαλέσει «άμεσο σοκ» στη βρετανική οικονομία.
«Χωρίς συμφωνία, το σοκ για την οικονομία είναι άμεσο», δήλωσε ο Κάρνεϊ στο BBC, ενώ ο νέος
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεν έχει αποκλείσει την πιθανότητα μιας αποχώρησης από την ΕΕ χωρίς
συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου.
«Οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν πλέον να λειτουργήσουν» με βάση αυτό το σενάριο, προειδοποίησε ο Κάρνεϊ.
Ερωτηθείς για τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση, απάντησε:
«Δυνητικά, ένας σημαντικός αριθμός».
Ο κεντρικός τραπεζίτης τόνισε ότι ορισμένοι κλάδοι θα επηρεαστούν ιδιαίτερα από ένα Brexit χωρίς
συμφωνία, μια εξέλιξη που θα έχει ως αποτέλεσμα οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και
Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθορίζονται βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
Ο Κάρνεϊ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στους κλάδους των αυτοκινήτων και γενικότερα των μεταφορών, καθώς
και στις βιομηχανίες χημικών και τροφίμων. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, υπογράμμισε ότι οι μεγάλοι διανομείς
στη Βρετανία θα αντιμετωπίσουν ένα πολύ περίπλοκο πρόβλημα σχετικά με τα «ευπαθή προϊόντα» που
εισάγονται από την ΕΕ, τα οποία δεν μπορούν να συντηρηθούν για μεγάλο διάστημα ενώ είναι δύσκολο να
δημιουργηθούν αποθέματα εκ των προτέρων.
Ο κεντρικός τραπεζίτης προειδοποίησε επίσης ότι θα αυξηθούν οι τιμές σε μια σειρά από προϊόντα
καθημερινής κατανάλωσης, όπως «τα τρόφιμα και η βενζίνη», στο Ηνωμένο Βασίλειο, του οποίου οι κάτοικοι
θα υποστούν μια μείωση «του πραγματικού τους εισοδήματος σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να έχουν» σε μια
\
περίπτωση άλλη από αυτή της μη συμφωνίας. Ο Κάρνεϊ εξήγησε ότι ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα
προκαλούσε υποτίμηση της στερλίνας, αυξάνοντας έτσι την τιμή των εισαγόμενων προϊόντων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στόχος πάντα η διάσπαση των μακροπρόθεσμων αντιστάσεων στις 890 –
900 μονάδες ….
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