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Στα 5,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το Tier II της Alpha Bank - Στο 4,25% το
επιτόκιο
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Alpha Bank. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό
επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 5% με 5,25% και πολύ χαμηλότερα από το επιτόκιο στις αντίστοιχες εκδόσεις της
Εθνικής και της Πειραιώς το καλοκαίρι του 2019. Στη συνέχεια υποχώρησε αισθητά στο 4,5% με 4,75%, ενώ
έκλεισε στο 4,25% και περίπου στο... μισό των επιπέδων των επιτοκίων που είχαν τα Tier II των Πειραιώς και
ΕΤΕ. Η ζήτηση διαμορφώθηκε κοντά στα 5,5 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας σημαντικά τα 500 εκατ. ευρώ που
αντλεί η συστημική τράπεζα.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της συστημικής τράπεζας, το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση θα
χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς στόχους του Ομίλου.
Η Alpha Bank έδωσε τη Δευτέρα εντολή στους αναδόχους - Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P.
Morgan και NatWest - να ξεκινήσουν το roadshow με επενδυτές σε Λονδίνο και Παρίσι το προηγούμενο διήμερο.
Η έκδοση του Tier ΙΙ ομολόγου είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από
την πάροδο της πρώτης πενταετίας, με ημερομηνία λήξης στις 13 Φεβρουαρίου του 2030. Ο τίτλος θα εισαχθεί
στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Την έκδοση αναμένεται να αξιολογήσουν οι οίκοι Moody’s και S&P με rating Caa2 και CCC αντίστοιχα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της Alpha Βank είναι η άντληση 400-500 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 800 εκατ.
ευρώ που είναι ο στόχος που έχει τεθεί από τη διοίκηση για το 2020.
Υπενθυμίζεται πως στις αντίστοιχες εκδόσεις των Πειραιώς και ΕΤΕ το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 9,75%
κα 8,25%.
Χάρη στο θετικό μομέντουμ που έχει δημιουργηθεί από την επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές την
προηγούμενη εβδομάδα με το 15ετές ομόλογο, σε συνδυασμό με τα θετικά μηνύματα από την επενδυτική
κοινότητα που δόθηκαν στις πρόσφατες συναντήσεις της τράπεζας με επενδυτές κατά την παρουσίαση του
σχεδίου Galaxy, η Alpha Bank σύμφωνα με εκτιμήσεις ήταν εφικτό να "πετύχει" ένα επιτόκιο στο 4% με 5%.
Συνέχεια…
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Αναλυτικά /η ανακοίνωση της Alpha Bank:
H Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου Tier 2, ύψους Ευρώ 500 εκατ. Το ομόλογο
έχει δεκαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, επιτόκιο 4,25% και είναι εισηγμένο προς
διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Σε συνέχεια των επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με την επενδυτική κοινότητα το προηγούμενο
διήμερο, η έκδοση συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, καθώς εκδήλωσαν ενδιαφέρον περισσότεροι από
340 επενδυτές, με κεφάλαια ύψους Ευρώ 5,1 δισ. Ευρεία υπήρξε η γεωγραφική διασπορά, καθώς ποσοστό 92%
της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με μεγαλύτερη τη συμμετοχή από την Ευρώπη (43%) και το
Ηνωμένο Βασίλειο (39%).
Αξιοσημείωτο ήταν επίσης το επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ασία (10%). Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η
έκδοση καλύφθηκε από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, με την κάλυψη από διαχειριστές κεφαλαίων και
ασφαλιστικούς οργανισμούς να ανέρχεται πάνω από 60%.
Η συναλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank, το οποίο ανακοινώθηκε
τον Νοέμβριο του 2019. Η έκδοση του ομολόγου συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη
διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον
Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 105 μονάδες βάσης.
Οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets ενήργησαν ως από κοινού
διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και η Citi ήταν ο ανάδοχος της έκδοσης.
Ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, CEO της Alpha Bank, δήλωσε:
"Η πρώτη αυτή έκδοση ομολόγου Tier 2 συνιστά κομβικό σημείο για την υλοποίηση του Στρατηγικού μας
Σχεδίου, το οποίο ανακοινώσαμε πρόσφατα. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης
που σημειώθηκε από μία ευρέως διαφοροποιημένη διεθνή επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση
της εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας".

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

Βέβαιη εμφανίζεται η Λαγκάρντ ότι τα ελληνικά ομόλογα θα ενταχθούν τελικά στο
QE
Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να βελτιώνεται και αυξάνονται οι πιθανότητες τα ελληνικά ομόλογα να
ενταχθούν τελικά στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE). Aυτό επεσήμανε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας ενώπιον των Ευρωβουλευτών.
«Αν η κατάσταση συνεχίσει να βελτιώνεται και με βάση τα κριτήρια που εφαρμόζουμε σε όλες αυτές τις
αγορές, είμαι αρκετά βέβαιη ότι τα ελληνικά ομόλογα θα γίνουν και αυτά επιλέξιμα» είπε χαρακτηριστικά η
Κριστίν Λαγκάρντ στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής.
Αυτή τη στιγμή, διευκρίνισε, τα ομόλογα δεν πληρούν τα κριτήρια της ΕΚΤ για συμμετοχή στο πρόγραμμα,
καθώς κατατάσσονται στην κατηγορία μη επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους οίκους αξιολόγησης.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την πρόσφατη αναβάθμιση από τον οίκο Fitch το αξιόχρεο της Ελλάδας απέχει δύο
κλίμακες από την επενδυτική βαθμίδα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Αρχίζει το νέο πόκερ ΕΕ-Βρετανίας
Λίγες μέρες μετά το Brexit, Λονδίνο και Βρυξέλλες ετοιμάζονται για έναν νέο, επίπονο γύρο διαπραγματεύσεων.
Το ζητούμενο αυτή τη φορά είναι οι μελλοντικές σχέσεις με μία "τρίτη χώρα", όπως η Βρετανία.
Ναι, η ΕΕ θέλει να ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες στη μελλοντική σχέση με το Λονδίνο, λέει ο Μισέλ Μπαρνιέ,
επικεφαλής των Ευρωπαίων διαπραγματευτών. 'Οχι, αυτό προφανώς δεν αποτελεί έκπληξη για τη Βρετανία,
επιμένει ο έμπειρος Γάλλος πολιτικός, παραπέμποντας στην κοινή δήλωση ΕΕ-Μ.Βρετανίας τον Οκτώβριο του
2019 και συγκεκριμένα στο εδάφιο 17, όπου αναφέρεται ρητώς ότι οι δύο πλευρές καταβάλλουν προσπάθεια
για να συμφωνήσουν σε μία δίκαιη εμπορική σχέση που θα ακολουθεί τους ίδιους κανόνες (level playing field).
Όσο θα πλησιάζει η βρετανική κυβέρνηση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, συμπεραίνει ο Μπαρνιέ, τόσο πιο
στενές θα είναι οι εκατέρωθεν οικονομικές σχέσεις. Αν τυχόν οι Βρετανοί θέλουν να αποκηρύξουν την ενιαία
αγορά και τους κανόνες της, αυτό είναι δική τους απόφαση, επισημαίνει.
"Όχι" του Τζόνσον σε κανονιστικά πλαίσια
Σχεδόν ταυτόχρονα ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανεβαίνει στο βήμα σε επιχειρηματική
εκδήλωση στο Λονδίνο για να διακηρύξει τη δική του στρατηγική και να απορρίψει το κανονιστικό πλαίσιο
που ισχύει σήμερα. Άλλωστε, υποστηρίζει, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χρειάζεται καμία τέτοια ρύθμιση γιατί
ήδη σήμερα η νομοθεσία του για το περιβάλλον, την ασφάλεια των προϊόντων ή τα εργατικά δικαιώματα είναι
καλύτερη από την αντίστοιχη στην ΕΕ... Ο ίδιος θα προτιμούσε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ανάλογο της CETA,
της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών που έχει υπογράψει η ΕΕ με τον Καναδά.
Η ΕΕ αντιτείνει ότι η συμφωνία με τον Καναδά δεν περιλαμβάνει τον τραπεζικό τομέα ή τις
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, υπηρεσίες που αποτελούν το 80% των βρετανικών "εξαγωγών" προς την ΕΕ.
Αν επικρατήσει αυτή η αντίληψη, οι Βρετανοί θα χάσουν το αποκαλούμενο passporting, δηλαδή την αυτόματη
αναγνώριση και αποδοχή των χρηματοπιστωτικών προϊόντων τους στην ΕΕ. Απαντώντας σε σχετικές
ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Μπόρις Τζόνσον επιμένει ότι δεν θέλει "σενάρια καταστροφής" και ότι "η
βρετανική οικονομία ανθίζει και αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον".
Παραμένει η πιθανότητα "σκληρού Brexit"
Από την πλευρά του ο Μισέλ Μπαρνιέ εστιάζει στην 31η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί
μέχρι τότε η διαπραγμάτευση για τη μελλοντική συμφωνία με το Λονδίνο, θα πρέπει να επιβληθούν δασμοί και
συνοριακοί έλεγχοι από τον Ιανουάριο του 2021. Κατά τις εκτιμήσεις των Βρυξελλών ο χρόνος που απομένει
είναι μάλλον ελάχιστος για την επίτευξη συμφωνίας. Μέχρι στιγμής έχουν προγραμματιστεί μόλις δύο γύροι
εκτενών διαπραγματεύσεων και το αποτέλεσμά τους πρέπει να είναι ορατό μέχρι τον Οκτώβριο, ώστε ο όποιος
συμβιβασμός να εγκριθεί εγκαίρως από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ. Εκτός από τη συμφωνία για τις
μελλοντικές εμπορικές σχέσεις, η ΕΕ επιδιώκει μία δεύτερη συμφωνία για τη συνεργασία στην εξωτερική
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας.
Μέχρι το καλοκαίρι θα πρέπει να έχει επέλθει συμφωνία και στην πολιτική αλιείας, η οποία θα ρυθμίζει την
πρόσβαση στα βρετανικά χωρικά ύδατα από το 2021. Γάλλοι, Βέλγοι και Ολλανδοί ψαράδες θέλουν να
συνεχίσουν να αλιεύουν στα βρετανικά παράλια ενώ η βρετανική κυβέρνηση λέει ότι "θα ανακτήσει τον
έλεγχο" στα χωρικά της ύδατα, δίνοντας προτεραιότητα στους Βρετανούς αλιείς. Ιδιαίτερα η γαλλική
κυβέρνηση, λένε στις Βρυξέλλες, θα καταγράψει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη στάση που θα τηρήσει το Λονδίνο
σε αυτό το ζήτημα. Πάντως ο Μπαρνιέ φαίνεται καθησυχαστικός: "Θέλουμε να παραμείνουμε συνέταιροι, να
συνομιλήσουμε με διαφάνεια και καλή πίστη", επισημαίνει ο επικεφαλής των Ευρωπαίων διαπραγματευτών.
Όσο για τη νέα πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε στην DW την περασμένη
Παρασκευή ότι η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη για όλα, ακόμη και για ενδεχόμενη αποτυχία των
διαπραγματεύσεων.
Deutsche Welle
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Θα μολύνει ο κορωνοϊός και την παγκόσμια οικονομία;
Με φόντο τα ολοένα αυξανόμενα κρούσματα του νέου κορωνοϊού εντείνονται οι ανησυχίες αναφορικά με τις συνέπειες που θα έχει η νέα
επιδημία στην κινεζική και κατ΄ επέκταση στην παγκόσμια οικονομία.
Δραματικές διαστάσεις προσλαμβάνει η επιδημία του νέου κορωνοϊού με τους ειδικούς να εκτιμούν μάλιστα ότι δεν έχει φτάσει καν
στην κορύφωσή της που αναμένεται στα μέσα Φεβρουαρίου. Στην εστία του νέου ιού πάντως, στη Γουχάν, πάνω από 45 εκατομμύρια
άνθρωποι είναι ουσιαστικά αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Για να περιορίσει την περαιτέρω εξάπλωση του ιού η κινεζική
πολιτική ηγεσία παρέτεινε τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα αναβλήθηκε και η έναρξη της συνεδρίασης του
χρηματιστηρίου. Με το άνοιγμα οι τιμές σημείωσαν καταρχήν βουτιά τη Δευτέρα, ωστόσο την Τρίτη σταθεροποιήθηκαν.
Προληπτικά το Πεκίνο προχώρησε και σε μια ασυνήθιστη και αιφνιδιαστική ένεση ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος
συνολικού ύψους 1,2 τρις γουάν (156 δις ευρώ) προκειμένου το τραπεζικό σύστημα και η εγχώρια χρηματαγορά να συνεχίσουν την
απρόσκοπτη λειτουργία
τους. Πέραν αυτού οι αρχές χαλάρωσαν το πλαίσιο των δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα που θεωρούνται

ζωτικής σημασίας στη μάχη κατά του νέου κορωνοϊού.
Πλήγμα για τουρισμό και λιανικό εμπόριο
Ανησυχία δεν επικρατεί όμως μόνον στο χρηματιστήριο. Σημαντική πτώση καταγράφει τις τελευταίες μέρες και η κατανάλωση στην
Κίνα. Μεγάλες εκδηλώσεις για την κινεζική Πρωτοχρονιά έχουν ακυρωθεί, τουριστικά αξιοθέατα και κινηματογράφοι παραμένουν
κλειστοί. Κλειστά επίσης 2.000 καταστήματα Starbucks, εκατοντάδες McDonald´s αλλά και 30 καταστήματα Ikea.
Ισχυρό πλήγμα δέχεται την ίδια ώρα ο τουρισμός. Πολλές χώρες έχουν εκδώσει έκτακτες ταξιδιωτικές οδηγίες για την Κίνα ενώ
αεροπορικές εταιρίες ακυρώνουν τις πτήσεις τους προς την ασιατική χώρα. Η Lufthansa και οι θυγατρικές της Swiss και Austrian
Airlines έχουν ακυρώσει όλα τα δρομολόγια από και προς Πεκίνο καταρχήν μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου. Οι κινεζικές αρχές από την
πλευρά τους καλούν τους πολίτες να αναβάλουν προγραμματισμένα ταξίδια για το εξωτερικό αλλά και να αποφεύγουν ομαδικά ταξίδια
στο εσωτερικό.
Κλειστά παραμένουν αυτή την εβδομάδα και μεγάλα εργοστάσια και γραφεία, όπως της Volkswagen, της BMW, της Toyota και της
Tesla ενώ λόγω της περιορισμένης ζήτησης το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Κίνας μείωσε την ημερήσια παραγωγή κατά 600.000
βαρέλια.
Η προ 17ετίας επιδημία του SARS είχε προκαλέσει επίσης μεγάλες οικονομικές αναταράξεις. Εντούτοις η διαφορά με εκείνη την εποχή
είναι ότι σήμερα η παγκόσμια οικονομία είναι ακόμη πιο δικτυωμένη ενώ η κινεζική οικονομία έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα. Ενώ
στις αρχές του αιώνα η συνεισφορά της Κίνας στο παγκόσμιο ΑΕΠ δεν ξεπερνούσε το 5%, σήμερα βρίσκεται στο 16%.
Η Κίνα είναι στο μεταξύ η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Επίσης είναι πολύ σημαντική αγορά για εξαγόμενα γερμανικά
προϊόντα ενώ είναι κομβικής σημασίας παραγωγική μονάδα για τη γερμανική βιομηχανία.
Καθησυχαστικοί οι περισσότεροι ειδικοί
Σε αυτά τα συμφραζόμενα ο αναλυτής του οικονομικού Ινστιτούτου Ifo του Μονάχου Τίμο Βολμερσχόιζερ εκτιμά ότι «οι οικονομικές
συνέπειες θα είναι μάλλον πιο δραματικές απ΄ότι κατά την επιδημία του SARS». Η εξάμηνη τότε κρίση είχε στοιχίσει στην Κίνα το 1%
περίπου των οικονομικών της επιδόσεων. Οι γερμανικοί δείκτες δεν είχαν καταγράψει τότε καν αξιοσημείωτες μεταβολές. «Έκτοτε
όμως έχει αυξηθεί η οικονομική βαρύτητα της χώρας, ο αριθμός των μολύνσεων έχει αυξηθεί ενώ η αντίδραση της κινεζικής ηγεσίας
είναι πιο σκληρή», όπως λέει.
Άλλοι ειδικοί εκτιμούν ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις συνέπειες του κορωνοϊού είναι πρόωρη και επισφαλής. Όπως είπε προς τη
DW ο διευθυντής του γερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Πεκίνο Γενς Χίλντεμπραντ: «Η Κίνα είχε τύχη μέσα στην ατυχία της
διότι κατά τη διάρκεια των γιορτών δεν κινείται ούτως ή άλλως τίποτα στη χώρα. Όλα τα εργοστάσια κλείνουν για τρεις έως τέσσερις
εβδομάδες». Ο ίδιος εκτιμά ότι το ερώτημα εάν και σε ποιό βαθμό θα επηρεάσει η νέα επιδημία την απασχόληση και την παραγωγή θα
μπορεί να απαντηθεί την επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα όταν οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Τότε θα
φανεί πόσοι θα γυρίσουν και κατά πόσον θα επηρεαστεί η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.
Με αυτή την\ ανάγνωση συμφωνεί και το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών που επισημαίνει ότι «είναι πολύ νωρίς για να
γίνουν αξιόπιστες αναλύσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού». Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Μαρσέλ
Φράτσερ, «εάν συγκρατηθεί η εξάπλωση του ιού, τότε οι οικονομικές συνέπειες θα είναι μικρές και θα περιοριστούν σε βραχύβια
μείωση της παραγωγής στην Κίνα». Σε περίπτωση όμως που η διάρκειά της είναι μεγαλύτερη, θα υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις και στη
διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού. Ενδεικτική των κινδύνων που ελλοχεύουν είναι η περίπτωση της Hyundai Motor. Ελλείψει εξαρτημάτων
που προμηθεύεται υπό κανομικές συνθήκεςαπό την Κίνα προανήγγειλε τη συνολική διακοπή της παραγωγής στη Νότια Κορέα.
Deutsche Welle
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Οι αποδόσεις των 3 βασικών δεικτών από 01/01/20
ΓΔ: +0,52%
FTSE 25: +0,35%
Τραπεζικός Δείκτης: -5,81%
Τραπεζικός Δείκτης
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