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Eurobank: Πώληση πακέτου δανείων 1,5δις ευρώ στην Intrum
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Eurobank στην ανακοίνωση της, «υπέγραψε συμφωνία με την Intrum Justitia
AB (Intrum) για την πώληση μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικού
οφειλόμενου κεφαλαίου ύψους €1.5 δισ. από τα οποία περίπου €620 εκατ. εμφανίζονται στον ισολογισμό της. Τη
διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα συνεχίσει η 100% θυγατρική της Eurobank, Financial Planning Services S.A
(FPS) η οποία έχει λάβει άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.
Η πώληση αποτελεί μέρος του πλάνου της Eurobank για τη μείωση των NPEs το 2017 και αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντός του 4ου τριμήνου του 2017. Το τίμημα ανέρχεται περίπου σε 3% σε όρους συνολικού
οφειλόμενου κεφαλαίου. Η πώληση είναι ουδέτερη για την Τράπεζα τόσο σε όρους χρηματοοικονομικού
αποτελέσματος όσο και επίπτωσης στα εποπτικά της κεφάλαια.
«H Eurobank τηρώντας τη δέσμευσή της έναντι των εποπτικών αρχών και των μετόχων της για την μείωση του
χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της μέσω ενεργούς διαχείρισης συνήψε μια σημαντική συμφωνία
για την πώληση στην Intrum μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων, χωρίς εξασφαλίσεις. Είμαστε πολύ
ικανοποιημένοι που ολοκληρώνουμε σήμερα αυτή τη συμφωνία με τον μεγαλύτερο διαχειριστή απαιτήσεων στην
Ευρώπη ο οποίος είναι ιδιαιτέρως γνωστός για τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης που εφαρμόζει» δήλωσε ο
διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας.
«Αυτή η επένδυση είναι στρατηγικά σημαντική καθώς καθιστά την Intrum έναν δυνατό συνεργάτη για τις
ελληνικές τράπεζες οι οποίες διαθέτουν σημαντικά χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία πρέπει
να διαχειρισθούν. Πιστεύουμε ότι η ελληνική οικονομία όσον αφορά τη διαχείριση των πιστωτικών απαιτήσεων
προσφέρει σημαντικό πεδίο ανάπτυξης για την Intrum η οποία κατέχει ήδη ηγετική θέση στην Ευρώπη» δήλωσε
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intrum, Mikael Ericson.

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

Μείωση του ELA προς τις ελληνικές τράπεζες κατά 1 δισ. ευρώ
Μειώνεται κατά 1 δισ. ευρώ το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από το Μηχανισμό Έκτακτης
Ρευστότητας (ELA)..
Συνέχεια…
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/ Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής
Tο Διοικητικό
έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 32,6 δισεκ. ευρώ έως και
την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η μείωση του ανώτατου ορίου κατά
1,0 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των
ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΕΗ: Κλείνει μέχρι 15 Οκτωβρίου η συμφωνία για τους λιγνίτες
Προς αίσιο τέλος οδεύει η διαπραγμάτευση με την Κομισιόν για το θέμα των λιγνιτών της ΔΕΗ. Για την
ακρίβεια η διαπραγμάτευση αφορά στο ποιες μονάδες θα διατεθούν προς πώληση στο λεγόμενο market test που
στόχο έχει να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον ώστε μέχρι τον Ιούνιο του 2018 να έχουν ολοκληρωθεί οι
πωλήσεις.
Όπως γράφει το capital.gr, σύμφωνα με αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, λοιπόν, οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν
πολύ καλά και εντός των επόμενων δύο εβδομάδων αναμένεται να έχει υπάρξει οριστική συμφωνία, που θα
κλείνει οριστικά κάθε παράθυρο για όποια περαιτέρω συζήτηση ή σκέψη. Και όταν γίνεται αναφορά σε
επιπλέον μέτρα σε σχέση με τη ΔΕΗ, αυτή έχει σχέση με το θέμα της πώλησης των υδροηλεκτρικών, που
δείχνει να βγαίνει οριστικά εκτός κάδρου.
Ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας. Οι νεότερες πληροφορίες επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ του Capital.gr
ότι στις προς πώληση μονάδες μπαίνει τελικά η Μεγαλόπολη, η οποία προστίθεται στο εργοστάσιο της Μελίτης
αλλά και στην παραχώρηση άδειας για κατασκευή νέας δεύτερης μονάδας στη Φλώρινα.
Σε ό,τι αφορά το Αμύνταιο, που αρχικά είχε προταθεί από ελληνικής πλευράς να μπει στο καλάθι, εδώ η ΕΕ
έχει διαμηνύσει ότι δε θα συνυπολογίσει την ισχύ της μονάδας ό,τι και εάν συμβεί, καθώς το συγκεκριμένο
εργοστάσιο έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, για περιβαλλοντικούς λόγους. "Αυτό είναι κάτι που κρατάμε
υπόψη για τους ευρύτερους σχεδιασμούς μας” αναφέρει σχετικά κυβερνητικός αξιωματούχος, αφήνοντας
ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
Να σημειωθεί ότι το κλίμα αισιοδοξίας σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τους λιγνίτες, επιβεβαιώνεται και
από την πλευρά των Βρυξελλών.
Θα έρθουν επενδυτές
Μια άλλη παράμετρος του εγχειρήματος αφορά στην επιτυχία του market test, το οποίο θα ξεκινήσει τέλη
Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, με τη δημοσιοποίηση της λίστας των προς πώληση assets από την Κομισιόν.
Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση - εσχάτως και κοινοτικοί αξιωματούχοι - εμφανίζονται βέβαιοι για την επιτυχία της
"έρευνας αγοράς” εκτιμώντας ότι θα προσέλθει ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων και ότι θα υπάρξει
επενδυτική ανταπόκριση.
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες που θέλουν να έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον
για το market test από Κινεζικές, Πολωνικές και Τσεχικές εταιρείες. Εσχάτως στη λίστα των ενδιαφερομένων
έχει μπει και μία εταιρεία από την Ιαπωνία.
Κάποιες εξ αυτών, εικάζεται ότι έχουν ήδη βρει και Έλληνες εταίρους με τους οποίους θα συνεργαστούν.
Σε ό,τι αφορά τέλος για το τίμημα, η κυβέρνηση ακόμη δεν ανοίγει τα χαρτιά της, ωστόσο όπως ξεκαθαρίζουν
αρμόδιοι αξιωματούχοι θα υπάρξει αποτίμηση και "κατώφλι” για το τίμημα στις επικείμενες πωλήσεις.
Πηγή: capital.gr
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Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: Στα 15.000 το «στοκ» των ακινήτων
Ξεπερνούν τις 15.000 τα ακίνητα που θα ενταχθούν στην διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ενώ αναμένεται
εντός Δεκεμβρίου να ξεκινήσει το πρόγραμμα που θα «ελαφρύνει» το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών. Σύμφωνα με σχετικά
δημοσιεύματα, Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που αναμένεται να γίνουν στις αρχές
Δεκεμβρίου, καθώς, υπό το βάρος των πιέσεων που ασκούνται στις τράπεζες για τη μείωση των κόκκινων δανείων,
ξεκίνησε το πρόγραμμα των πλειστηριασμών που θα γίνουν μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας. Πρακτικά το «πράσινο
φως» για την έναρξη της διαδικασίας δόθηκε από τις τράπεζες, με τις πρώτες εντολές προς τους δικαστικούς επιμελητές
να συντάξουν πρόγραμμα ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Πρόκειται για ακίνητα που έχουν βγει σε πλειστηριασμό στο
παρελθόν, αλλά τελικώς δεν εκπλειστηριάστηκαν λόγω της αποχής των συμβολαιογράφων. Με βάση τον σχετικό νόμο οι
υφιστάμενοι πλειστηριασμοί, δηλαδή αυτοί που έχουν αναγγελθεί στο παρελθόν, μπορούν να αναγγελθούν εκ νέου με βάση
την ηλεκτρονική διαδικασία εντός δύο μηνών, δηλαδή στις αρχές Δεκεμβρίου, σε αντίθεση με τους νέους
πλειστηριασμούς, που απαιτούν έξι μήνες και αναμένεται να πραγματοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2017.
Να σημειωθεί ότι το στοκ των ακινήτων προς πλειστηριασμό ξεπερνά τις 15.000, στους οποίους πρέπει να προστεθούν και
άλλοι 3.700 περίπου που έχουν λάβει ημερομηνία για τους προσεχείς μήνες. Οι τράπεζες επιμένουν ότι δεν πρόκειται για
την πρώτη κατοικία δανειοληπτών, αλλά αφορούν οφειλέτες που διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία και βαρύνονται με
υψηλές οφειλές.
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Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από τον γαλλικό όμιλο Imerys
Ψήφο εμπιστοσύνης της Imerys στην ελληνική οικονομία αποτελεί η ενσωμάτωση της S&B στον γαλλικό όμιλο, όπως
ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ζιλ Μισέλ, στο πλαίσιο συνάντησης με δημοσιογράφους.
«Τα τελευταία δυο χρόνια εξακολουθήσαμε να επενδύσουμε στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις μας έγιναν σε μια εξαιρετικά
δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα και η απόφασή μας αποτελούσε μια σαφή ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν χάσαμε ποτέ την
εμπιστοσύνη μας στην ελληνική οικονομία και στην ικανότητα των Ελλήνων να ξεπεράσουν την κρίση και να επιστρέψουν
στην οικονομική σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη» ανέφερε ο κ. Μισέλ και συνέχισε: «Ακόμη περισσότερο σήμερα,
έχουμε τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα αφήνει τις δυσκολίες πίσω της και εξετάζουμε περαιτέρω βήματα για να ενισχύσουμε
την παρουσία μας στη χώρα. Την αισιοδοξία μας αυτή μοιράζονται και άλλοι. Η πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα του
Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αποσκοπούσε στο να επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη του γαλλικού λαού και της γαλλικής
επιχειρηματικής κοινότητας στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».
Η Imerys, ηγέτης στα εξειδικευμένα ορυκτά προϊόντα για βιομηχανική χρήση, έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία στην
Ελλάδα. Η αρχή έγινε το 2014, με την ενσωμάτωση της S&B στον όμιλο (και την είσοδο της οικογένειας Κυριακόπουλου
στο μετοχικό κεφάλαιο της Imerys). «Τα τελευταία τρία χρόνια επενδύσαμε στην Ελλάδα 20 εκατ. ευρώ ετησίως» ανέφερε
ο Ζιλ Μισέλ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση και συνέχισε: «Δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα με την επένδυσή μας
στην Ελλάδα. Η επιχείρηση ήταν υγιής και κερδοφόρα, προσανατολισμένη στις εξαγωγές».
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Τη μεγαλύτερη ώθηση στο χρυσό τη δίνει ο D. Trump
Όπως γράφει το γνωστό οικονομικό site Market Watch οι αποτυχημένοι χειρισμοί, οι ατυχείς δηλώσεις και
γενικότερα οι λανθασμένες επιλογές του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump, είναι ο καλύτερος λόγος για τον
οποίο οι επενδυτές
θα πρέπει να διακρατούν στο χαρτοφυλάκιό τους κάποια ποσότητα χρυσού.

Το πολύτιμο μέταλλο παρουσιάζει τις μικρότερες διακυμάνσεις στην τιμή του σε σχέση με τα υπόλοιπα
περιουσιακά στοιχεία και δύσκολα χάνει την αξία του, κάτι που του προσδίδει την ιδιότητα του ασφαλούς
επενδυτικού
«καταφυγίου»
σε
περιόδους
αβεβαιότητας,
κρίσης
ή
πολέμου.
Ο αρθρογράφος (Howard Gold) του Market Watch σημειώνει ότι αυτό είναι το πρώτο «bullish» άρθρο του για
το χρυσό από τον Αύγουστο του 2011, όταν το πολύτιμο μέταλλο εκτοξεύθηκε στα 1900 δολάρια ανά ουγγιά.
Έκτοτε, οι προβλέψεις ήταν απαισιόδοξες, κάτι που σταματά όμως σήμερα.
Στο άρθρο επισημαίνεται πως πλέον, σε ό,τι αφορά στην τιμή του χρυσού, μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα η πορεία
του δολαρίου και η νομισματική πολιτική της Federal Reserve, από τη στιγμή που υπάρχει ο παράγοντας
Τrump.
Όπως σημειώνεται ο D. Trump εφαρμόζει μία σειρά από προστατευτικές πολιτικές, ενώ, ταυτόχρονα, αυξάνει
τους γεωπολιτικούς κινδύνους με τα σχόλιά του, όπως στην πρόσφατη περίπτωση της Βόρειας Κορέας, αλλά
και του Ιράν. «Το εύθραυστο εγώ αυτού του Προέδρου και η απόλυτη, ανεξέλεγκτη δύναμη να χρησιμοποιήσει
το τεράστιο πυρηνικό οπλοστάσιο των Η.Π.Α., έχει αυξήσει τον κίνδυνο πολέμου.
Αυτό μας φέρνει πίσω στο χρυσό.
Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η πιθανότητα του πολέμου στην κορεατική χερσόνησο είναι 25%-50%, αλλά
αυξάνω
την
προοπτική
πυρηνικού
πολέμου
στην
Ασία
στο
10%-20%.
Ο χρυσός δεν θα μας προστατεύσει από τον πλήρη αντίκτυπο κάθε πολέμου, ο οποίος θα ήταν κατακλυσμικός,
ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάνω λάθος. Αλλά όταν ο κίνδυνος αυξάνεται, χρειάζεστε ασφάλιση, οπότε
παίρνοντας κάποια κέρδη στις μετοχές σας και τοποθετώντας τουλάχιστον το 5% των συμμετοχών σας σε
φυσικό χρυσό, θα ήταν συνετή επιλογή αυτή την περίοδο.
Και όπως με χαρακτηριστικό τρόπο κλείνει το άρθρο, με αυτόν τον απερίσκεπτο Πρόεδρο όλα τα ενδεχόμενα
είναι ανοικτά»!!!!!
Πηγή: Market Watch
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Wall Street: US Small Cap stocks: expensive in both absolute and
relative terms...
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