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Πίεση από Ολλανδία-Γερμανία για πλήρη υλοποίηση των 16 προαπαιτούμενων
Η κατά… γράμμα υλοποίηση των 16 προαπαιτούμενων του 2018 θεωρείται προϋπόθεση για την έγκριση της "δόσης" των
970 εκατ ευρώ, όπως αναφέρει το ολλανδικό ΥΠΟΙΚ σε ενημερωτικό σημείωμα των βουλευτών του αναφορικά με το
Eurogroup της προσεχούς Δευτέρας.
Ανάλογες "συστάσεις" φέρεται να έχουν μεταφερθεί και από την γερμανική πλευρά, στο πλαίσιο του τελευταίου EWG. Και
τούτο λόγω και της δύσκολης συζήτησης και έγκρισης που θα πρέπει να λάβει χώρα στην Μπούντεσταγκ (τα κοινοβούλια
συγκεκριμένων κρατών - μελών πρέπει να εγκρίνουν τις αποφάσεις του ESM).
Το κλειδί λοιπόν για την ενεργοποίηση της "δόσης" από τον ESM (δηλαδή των μέτρων 970 εκατ ευρώ για την ελάφρυνση
του ελληνικού χρέους) είναι τα 16 προαπαιτούμενα. Πολλά εξ αυτών έχουν ακόμη μικρές ή πιο… μεγάλες αποκλίσεις.
Βασικό μέτωπο παραμένει ο διάδοχος του ν. Κατσέλη που επιχειρείται να νομοθετηθεί εντός της εβδομάδος, ώστε να μην
τεθούν σε εφαρμογή σενάρια παράτασης που θα είχαν επίπτωση και στην πορεία του 10ετούς ομολόγου. Εκκρεμεί επίσης το
θέμα των λιγνιτικών μονάδων, των οφειλών προς ιδιώτες αλλά και άλλων πεδίων στα οποία αναμένεται νομοθετική
ρύθμιση.
Στο πεδίο του διαδόχου του ν. Κατσέλη, σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεσμοί περιμένουν την "αιτιολόγηση" των
επιπτώσεων που θα έχει ο νέος νόμος στα κεφάλαια των τραπεζών. Οι απαντήσεις από την ΤτΕ προς την ΕΚΤ αναμένονται,
όπως και οι προσαρμογές στις υπόλοιπες αιτιάσεις των θεσμών που δεν θέλουν να ευνοηθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Το σημείωμα του Ολλανδικού ΥΠΟΙΚ
Αναλυτικά για την Ελλάδα στο σημείωμα του Ολλανδικού ΥΠΟΙΚ προς τη Βουλή αναφέρεται ότι στο Eurogroup θα γίνει
παρουσίαση αναφορικά με τα ευρήματα της 2ης έκθεσης Ενισχυμένης Εποπτείας. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι να
μειωθεί ο κίνδυνος η Ελλάδα να επιστρέψει σε "πολιτικές του παρελθόντος", κάτι που μπορεί "να ενέχει κινδύνους για τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους".
"Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις 16 μεταρρυθμίσεις του 2018 οι οποίες ορίστηκαν μέσα από το παράρτημα της δήλωσης
του Eurogroup" του Ιουνίου του 2018 (απόφαση για χρέος). "Η πρόοδος σε αυτό το πεδίο θα καθορίσει" όπως αναφέρεται
"την
εφαρμογή
ορισμένων
παρεμβάσεων
στο
χρέος",
επισημαίνεται.
Γίνεται λόγος για "μία ανάμικτη εικόνα" η οποία "προκύπτει από την έκθεση" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επισημαίνεται
ότι "παρά την πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις που η Ελλάδα έπρεπε να έχει ήδη
εφαρμόσει μέχρι τα τέλη του 2018".
Το ολλανδικό ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι "το Eurogroup θα εξετάσει την κατάσταση όπως θα έχει διαμορφωθεί εκείνη τη
στιγμή", δηλαδή στις 11 Μαρτίου. "Για την Ολλανδία είναι σημαντικό η Ελλάδα να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της.
Επομένως, οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων επί του χρέους θα εξαρτηθεί από το βαθμό στον
οποίο έχουν εφαρμοστεί οι μεταρρυθμίσεις" καταλήγει.
Σημειώνεται ότι το κεφάλαιο για την Ελλάδα το τοποθετεί 3ο στην ατζέντα της προσεχούς Δευτέρας. Επίσης συζήτηση θα
γίνει και για την άλλη ελληνική έκθεση αναφορικά με τις υπερβολικές ανισορροπίες στο μακροοικονομικό πεδίο η οποία
επίσης είναι "κόκκινη" με την Κομισιόν να εισηγείται την ένταξη της χώρας σε καθεστώς εποπτείας για "υπερβολικές
ανισορροπίες" μαζί με την Κύπρο και την Ιταλία. (πηγή: Capital.gr)
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Το ελληνικό δημόσιο άντλησε 2,5 δισ. ευρώ από το 10ετές ομόλογο- στο 3,9% το επιτόκιο
Πολύ ισχυρή ήταν τελικά η ζήτηση για το 10ετές ελληνικό ομόλογο, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες οι συνολικές
προσφορές ξεπέρασαν τα 11,8 δισ. ευρώ.
Το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,9%, και το κουπόνι στο 3,875%, ενώ το δημόσιο άντλησε 2,5 δισ.
ευρώ, όσο και στην έκδοση του 5ετούς ομολόγου.
Το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές ομόλογο, μία διάρκεια που το ελληνικό δημόσιο δεν έχει "δοκιμάσει" να εκδώσει
εδώ και εννέα χρόνια, άνοιξε σήμερα το πρωί και έκλεισε γύρω στις 15.00 ώρα Ελλάδος.
Στο αρχικό guidance το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 4,125% αλλά τελικά έκλεισε πολύ χαμηλότερα και στο 3,90%. Aν
και οι πρώτες εκτιμήσεις για το επιτόκιο έκαναν λόγο για 4,125%-4,25%, στη συνέχεια το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
4,125%. Μετά την πρώτη ώρα, λόγω της ισχυρής ζήτησης, το επιτόκιο υποχώρησε στο 3,90%-4%.
Το βιβλίο προσφορών στην ευρωπαϊκή αγορά έκλεισε σύμφωνα με πληροφορίες στις 11:30 ώρα Λονδίνου (13:30 ώρα
Ελλάδας), ενώ το βιβλίο προσφορών για την αγορά των ΗΠΑ, στις 13:00 ώρα Λονδίνου (15:00 ώρα Ελλάδας).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, το 10ετές ομόλογο έχει ημερομηνία διακανονισμού στις 12 Μαρτίου, λήξη στις
12 Μαρτίου 2029 και υπόκειται στο αγγλικό δίκαιο, ενώ όπως έγινε γνωστό από χθες, ανάδοχοι της έκδοσης ορίστηκαν οι
BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan.
Όπως προαναφέρθηκε οι προσφορές ξεπέρασαν τα 11,8 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των προσφορών ύψους 795 εκατ.
ευρώ από τους αναδόχους της έκδοσης).
Αξίζει να σημειώσουμε πως χθες, λίγο μετά την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ για την εκκίνηση της διαδικασίας έκδοσης, το
ράλι που κατέγραφαν τα ελληνικά ομόλογα το τελευταίο διάστημα πάτησε "φρένο", με τους επενδυτές να "ζυγίζουν" αυτή
την κίνηση από το οικονομικό επιτελείο μία ακριβώς εβδομάδα πριν το Eurogroup.
Πάντως οι αποδόσεις στο πρώην 10ετές ομόλογο, λήξης 30 Ιανουαρίου 2028, αν και σήμερα συνεχίζουν να αυξάνονται
ελαφρώς, κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2006, στο 3,677%, ενώ σταθεροποιητικά κινείται το
νέο 5ετές ομόλογο, με την απόδοσή του στο 2,823%.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, η ζήτηση για το νέο ελληνικό ομόλογο κρίνεται αρκετά ικανοποιητική, εάν λάβουμε υπόψη το
νέο 10ετές ιταλικό ομόλογο που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα, καθώς και την ισχυρή ζήτηση για το 15ετές ομόλογο
που εξέδωσε η Ισπανία.
Όπως επισημαίνουν, η Ελλάδα εκμεταλλεύεται το θετικό μομέντουμ που έχει δημιουργηθεί στην αγορά, καθώς και το
"μπόνους" της διπλής αναβάθμισης της Moody's την Παρασκευή, έτσι ώστε να προχωρήσει σε αυτήν την έκδοση
"ορόσημο".
Όπως σημειώνει ο Antoine Bouvet, στρατηγικός αναλυτής της Mizuho International Plc.,σε αυτό το στάδιο, η Ελλάδα
επωφελείται από το μεγάλο cash buffer, οπότε η έκδοση αφορά περισσότερο το να στείλει η χώρα ένα σήμα ότι έχει
πρόσβαση στην αγορά, παρά την κάλυψη άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών.
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Μείωση φόρου μερισμάτων στο 10% αναδρομικά από 1.1.2019
Την δέσμευση να προχωρήσει σε μείωση του φόρου μερισμάτων στο 10% από 15% προηγουμένως υλοποιεί
μέσω τροπολογίας που κατατέθηκε το υπουργείο Οικονομικών. Η ρύθμιση αφορά τα εισοδήματα που
αποκτώνται από 1.1.2019 και εφεξής.
Οπως προκύπτει από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την τροπολογία το
κόστος της μείωσης για τον κρατικό προϋπολογισμό είναι της τάξης των 45 εκατ. ευρώ και επέρχεται από το
2020.

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

Φέρνει νέο φορτίο αμερικανικού LNG η Μυτιληναίος
Νέο αμερικανικό φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) φέρνει στην Ελλάδα η Μυτιληναίος. Σύμφωνα
με πληροφορίες, το φορτίο φτάνει στις 12 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα.
Πηγές αναφέρουν ότι το φορτίο εκφορτώθηκε από το Cove Point στο Λονγκ Άιλαντ των ΗΠΑ και το πλοίο που
μεταφέρει τις 150.000 κυβικά μέτρα LNG λέγεται BW GdF Suez Brussels.
Με την κίνηση αυτή η εισηγμένη πετυχαίνει περαιτέρω διαφοροποίηση το ενεργειακού της χαρτοφυλακίου και
άρα γίνεται ακόμα πιο ανταγωνιστική. Φανερώνει δε, όπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες, την αγαστή
συνεργασία που έχει η Mυτιληναίος με τις αμερικανικές εταιρείες.

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

III

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

Reuters: Ισχυρή η ζήτηση για νέο 10ετές ομόλογο
Η Ελλάδα προσέλκυσε
ισχυρή ζήτηση σήμερα για την πρώτη έκδοση 10ετούς ομολόγου της από τότε που

εισήλθε σε κρίση, πριν από εννεά χρόνια, σε μία σαφή επιδοκιμασία από τις αγορές της οικονομικής της
ανάκαμψης, λίγες ημέρες μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της κατά δύο βαθμίδες, αναφέρει σε δημοσίευμά
του το πρακτορείο Reuters.
Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι η Ελλάδα άντλησε 2,5 δισ. ευρώ από την έκδοση, η οποία συγκέντρωσε
προσφορές ύψους 11,8 δισ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,90%, λίγο υψηλότερα σε σχέση με τις
αποδόσεις στη δευτερογενή αγορά και χαμηλότερα σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση για απόδοση 4,125%.
Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 3,875%.
«Η έκδοση αποτελεί μία απόδειξη του πόσο μακριά έχουν φθάσει», δήλωσε ο υψηλόβαθμος διαχειριστής
κεφαλαίων στο Λονδίνο και την Capital, Ραμπανί Ουαχάμπ, καλώντας την Ελλάδα να παραμείνει στην πορεία
των μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής σύνεσης.
Το πρακτορείο υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα στοχεύει να αντλήσει συνολικά 7 δισ. ευρώ από τις αγορές ομολόγων
φέτος. Έχει αντλήσει ήδη 2,5 δισ. ευρώ από την έκδοση 5ετούς ομολόγου τον Ιανουάριο και ενθαρρύνθηκε να
προσφύγει πάλι στην αγορά με μεγαλύτερη διάρκεια ομολόγου μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της κατά
δύο βαθμίδες από τον οίκο Moody΄s την περασμένη εβδομάδα, ωθώντας τις αποδόσεις των υφιστάμενων
ομολόγων σε χαμηλό επίπεδο 12 ετών. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς του ελληνικού δημοσίου,
που λήγει τον Ιανουάριο του 2028, ανερχόταν στο 3,688% το απόγευμα της Τρίτης.
Το Reuters παρατηρεί πάντως ότι η Ελλάδα μπορεί να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χωρίς
προσφυγή στις αγορές έως το 2021, χάρη στο ταμειακό «μαξιλάρι» 27 δισ. ευρώ, που έκτισε με δάνεια που δεν
έχει χρησιμοποιήσει και χρήματα που άντλησε από τις αγορές. Χρειάζεται, όμως, σύμφωνα με το πρακτορείο,
να δείχνει ότι μπορεί να αναχρηματοδοτείται μόνη της από τις αγορές ομολόγων, χωρίς εξωτερική στήριξη.
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Για να διατηρηθούν οι θετικές τεχνικές ενδείξεις από την πρόσφατη
μεγάλη άνοδο ….. Κλειδί η παραμονή υψηλότερα των 680 – 690
μονάδων κατά τις επόμενες εβδομάδες …..
Relative Strength Index (70.5477)
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