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ΥΠΟΙΚ: Αφού δεν υπάρχει απόφαση πως υπάρχει αναβολή για έκδοση 10ετούς ομολόγου…
Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών διάψευσαν το δημοσίευμα του Reuters, που έκανε λόγο για αναβολή της
έκδοσης νέους δεκαετούς ομολόγου, εξαιτίας των αναταράξεων που προκάλεσε στις αγορές η Ιταλία.
«Για να υπάρξει απόφαση αναβολής θα πρέπει να υπάρξει απόφαση έκδοσης», αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου
Οικονομικών.
Ειδικότερα, οι ίδιοι κύκλοι εξηγούν ότι:
- Για να υπάρξει απόφαση αναβολής πρέπει να έχει υπάρξει απόφαση έκδοσης.
-Τέτοια απόφαση δεν υπήρξε ποτέ.
- Ο ΟΔΔΗΧ έχει τη γενική εντολή από την κυβέρνηση ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι να κάνει -όπως έχει ήδη
κάνει- δοκιμαστικές εξόδους στις αγορές.
- Οι εκδόσεις ομολόγων αποφασίζονται με τεχνοκρατικά κριτήρια από τον ΟΔΔΗΧ, ο οποίος διαθέτει την
απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για την επιλογή του κατάλληλου χρόνου.
«Η κυβέρνηση δεν κάνει πολιτική εντυπωσιασμού με εκδόσεις ομολόγων, όπως συνήθιζαν οι προηγούμενες
κυβερνήσεις», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

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

Reuters: Προς αναβολή η έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου λόγω Ιταλίας
Σε αναβολή των σχεδίων για έκδοση νέου δεκαετούς ομολόγου οδηγείται η ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με
δημοσίευμα του Reuters, λόγω των αναταράξεων που επιφέρει η ελληνική κρίση.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του διεθνούς πρακτορείου, η Αθήνα σχεδίαζε την έξοδο στις αγορές, κατά πάσα
πιθανότητα με την έκδοση ενός 10ετούς ομολόγου, μέσα στο καλοκαίρι και κατά προτίμηση πριν από την
ολοκλήρωση του προγράμματος, τον προσεχή Αύγουστο.
Συνέχεια…
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Ωστόσο, το/ συγκεκριμένο σχέδιο φαίνεται πως αναβάλλεται για το φθινόπωρο, όταν η Ελλάδα, όπως σημειώνει
το δημοσίευμα, ελπίζει ότι θα έχει διασφαλίσει τη συμφωνία για την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους.
«Εξετάζαμε την πιθανότητα μιας έκδοσης πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, αλλά οι πρόσφατες
αναταράξεις δεν πρόκειται να επιτρέψουν την επιτυχία του εγχειρήματος» σημειώνει στο Reuters κορυφαίος
αξιωματούχος της κυβέρνησης, η οποία, πάντα κατά την ίδια πηγή, αποδίδει την αναβολή αυτή στο τεταμένο
κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές μετά την πολιτική κρίση στην Ιταλία.
Η Αθήνα έχει μπροστά της να αποπληρώσει δόσεις 15 δισεκατομμυρίων ευρώ πριν από το 2019 με τους
Έλληνες αξιωματούχους να λένε ότι η χώρα μπορεί εύκολα να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες έως το
2020, χωρίς την έκδοση ούτε ενός ομολόγου, χάρη κυρίως στο ταμειακό απόθεμα που έχει εξασφαλιστεί.
«Έχοντας ένα ισχυρό απόθεμα ρευστότητας, μπορούμε να περιμένουμε έως την περίοδο μετά την ολοκλήρωση
του προγράμματος, όταν και θα έχουμε τη συμφωνία για το χρέος» εξηγεί στο ίδιο πλαίσιο, δεύτερος
αξιωματούχος της κυβέρνησης.
Για τη μεταμνημονιακή περίοδο , η Ελλάδα δεν θέλει επίσης να ζητήσει τη λεγόμενη προληπτική πιστοληπτική
γραμμή, η οποία συνήθως συνοδεύεται από όρους δημοσιονομικής προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων.
Τους προηγούμενους μήνες η Ελλάδα επέστρεψε με απόλυτη επιτυχία στις αγορές, μέσω της έκδοσης 7ετούς
ομολόγου τον Φεβρουάριο και 5ετούς ομολόγου τον περασμένο Ιούλιο.
Ωστόσο, η αύξηση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα και η ευρύτερη αναταραχή στις αγορές, μετά την
πολιτική κρίση στην Ιταλία, δεν επιτρέπουν την επανάληψη των παραπάνω επιτυχημένων εκδόσεων, σημειώνει
το Reuters.
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ESM: Συνεδρίαση την Παρασκευή για την εκταμίευση της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ
Την Παρασκευή (8/6) συνεδριάζει το Συμβούλιο Διευθυντών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
(ESM) για την εκταμίευση προς την Ελλάδα της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ, που έχει απομείνει από την τέταρτη
δόση του προγράμματος.
«Το Συμβούλιο των Διευθυντών θα εξετάσει την αξιολόγηση των θεσμών αναφορικά με την πρόοδο της
Ελλάδας στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Μία ικανοποιητική αξιολόγηση, στο πλαίσιο της
τέταρτης δόσης της οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα, θα άνοιγε τον δρόμο για να εξετάσει το Συμβούλιο
Διευθυντών την έκδοση του υπολοίπου 1 δισ. ευρώ που είχε προορισθεί για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων
στο πλαίσιο αυτής της δόσης», αναφέρεται στην ατζέντα της συνεδρίασης.
Σημειώνεται ότι στις 27 Μαρτίου, το Συμβούλιο Διευθυντών ενέκρινε την τέταρτη δόση στην Ελλάδα, ύψους
6,7 δισ. ευρώ καθώς και την εκταμίευση των 5,7 δισ. ευρώ για την εξυπηρέτηση του χρέους, την εξόφληση
ληξιπρόθεσμων και τη δημιουργία αποθεματικού ασφαλείας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Χ.Α.: Περισσότερες εισροές από εκροές το Μάιο … αλλά και μείωση 12,2% της συνολικής
κεφαλαιοποίησης της αγοράς
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά του Χρηματιστηρίου Αθηνών:
Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €42,00 δισ., μειωμένη κατά 12,2% από
τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 11,7%.
Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Μαΐου, ήταν περισσότερες από
τις εκροές.
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 67,2% έναντι
67,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,5%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την
συμμετοχή του ΤΧΣ (1.644,34 εκατ. ευρώ ή 3,9%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των
ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 64,6% έναντι 64,5% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,1%.
Συνολική αξία συναλλαγών €1,70 δις (αυξημένη κατά 54,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 23,5%
σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα
1.058.550.419 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 1,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.040.465.692 τεμάχια) και
μείωση 66,6% σε σχέση με τον Μάιο του 2017 (3.170.810.928 τεμάχια).
Οι ξένοι επενδυτές τον Μάιο 2018 πραγματοποίησαν το 55,9% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
22,85 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 16,95 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
948 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 681 τον προηγούμενο μήνα).
Απώλειες της τάξης του 11,9% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του
προηγούμενου μήνα.

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

Fitch: Αναβάθμισε ΕΤΕ και Alpha Bank- Δεν βλέπει σύντομα πλήρη άρση των capital
controls
Τις αξιολογήσεις της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας των τεσσάρων συστημικών τραπεζών
επιβεβαίωσε ο οίκος Fitch.
Συγκεκριμένα, ο αμερικανικός οίκος διατήρησε τα ελληνικά τραπεζικά συστήματα σε καθεστώς
«περιορισμένης χρεοκοπίας» (RD), εξέλιξη η οποία οφείλεται στην ισχύ των κεφαλαιακών περιορισμών.
O Fitch χαιρέτισε την πρόσφατη «χαλάρωση» των περιοριστικών μέτρων, ενώ εξήγησε ότι η διαδικασία άρσης
των capital controls θα μπορούσε να επιταχυνθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος βοήθειας,
τον Αύγουστο του 2018.
Βασική προϋπόθεση, ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί η διασφάλιση ενός υποστηρικτικού λειτουργικού
περιβάλλοντος και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Fitch δεν αναμένει την άρση των capital controls σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο.
Παράλληλα, ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης προχώρησε στην αναβάθμιση της αξιολόγησης βιωσιμότητας
της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank σε «ccc+» από «ccc» προηγουμένως.
Η αξιολόγηση βιωσιμότητας των Πειραιώς και Eurobank παρέμεινε σταθερή σε «ccc».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΕΛΠΕ: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ευρώ στην πενταετία 2018-2022
Ως το τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί η προεπιλογή των ενδιαφερομένων για την εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών
των ΕΛΠΕ και θα ακολουθήσει το επόμενο στάδιο που είναι η υποβολή δεσμευτικών προσφορών, ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας Ευστάθιος Τσοτσορός απαντώντας σήμερα σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των
μετόχων.
Στην ομιλία του ο επικεφαλής του ομίλου παρουσίασε τους βασικούς άξονες του πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος που
περιλαμβάνει επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ευρώ στην πενταετία 2018-2022, διάστημα στο οποίο προβλέπεται να διατηρηθεί υψηλή
κερδοφορία με μέσο EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) μεταξύ 700 και 750 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι το 2017 τα αποτελέσματα των ΕΛΠΕ έφθασαν σε επίπεδα - ρεκόρ με EBITDA 834 εκατ. ευρώ και ιστορικό υψηλό
παραγωγής και πωλήσεων.
Κατά την ομιλία του ο κ. Τσοτσορός στάθηκε ιδιαίτερα στο μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα και τη θέση των ΕΛΠΕ στο νέο
περιβάλλον που διαμορφώνει η πολιτική χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η ψηφιοποίηση, η αύξηση του ρόλου των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. «Η Διοίκηση και τα στελέχη παρακολουθούν συστηματικά, μελετούν και αναλύουν διεξοδικά τις
εξελίξεις και τα χαρακτηριστικά της υπό διαμόρφωση νέας εποχής και εντός του 2018 ολοκληρώνουν και καταθέτουν συγκροτημένη
πρόταση προς τους μετόχους, με τις εναλλακτικές επιλογές, για τη λήψη των αποφάσεων που θα καθορίσουν τη θέση και το ρόλο του

Ομίλου στη μεταψηφιακή
εποχή των οικονομιών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στη Ν.Α Ευρώπη»,
τόνισε ο επικεφαλής των ΕΛΠΕ.
Αναφερόμενος δε στις διεθνείς εξελίξεις τόνισε ότι «δεν υπάρχει ούτε ελάχιστο περιθώριο εφησυχασμού», καθώς η τρέχουσα συγκυρία
και οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις που καταγράφονται διεθνώς, αναδεικνύουν την ανάγκη εγρήγορσης και ανάληψης
συντονισμένων δράσεων, στην κατεύθυνση της υλοποίησης ενός βιώσιμου, αναπτυξιακού σχεδιασμού που θα στοχεύει στη διαρκή
βελτίωση όλων των παραμέτρων της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του Ομίλου.

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

ΤτΕ: Εντός στόχου η μείωση των κόκκινων δανείων το πρώτο τρίμηνο του έτους
Πέτυχαν τους στόχους για μείωση των κόκκινων δανείων οι τράπεζες το πρώτο τρίμηνο του 2018.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ύψος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων-ΜΕΑ (περιλαμβάνονται δάνεια με
καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και δάνεια αβέβαιης είσπραξης) υποχώρησε στο τέλος Μαρτίου στα 92,4 δισ. ευρώ, έναντι
στόχου 93,6 δισ. ευρώ. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) μειώθηκαν στα 63,9 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας ακριβώς τον στόχο.
Ποσοστιαία ο δείκτης των ΜΕΑ διαμορφώθηκε στο 48,5% έναντι στόχου 48,1%, ενώ ο δείκτης των ΜΕΔ μειώθηκε στο 33,6% έναντι
στόχου 32,8%.
Ο δείκτης ΜΕΑ παραμένει υψηλός στα περισσότερα χαρτοφυλάκια. Στο τέλος Μαρτίου 2018, ο δείκτης ΜΕΑ άγγιζε το 43,9% για το
στεγαστικό, το 57,2% για το καταναλωτικό και το 49,6% για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, η
μεγαλύτερη συγκέντρωση ΜΕΑ παρατηρείται στο χαρτοφυλάκιο των ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
(δείκτης ΜΕΑ: 69,5%), καθώς και στο χαρτοφυλάκιο των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Σταθερά καλύτερες επιδόσεις
παρατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 30,4%) και στα ναυτιλιακά δάνεια (δείκτης ΜΕΑ:
\
35,2%).
Η κάλυψη από προβλέψεις σε επίπεδο συστήματος έχει αυξηθεί σημαντικά, αγγίζοντας το 49,0% τον Μάρτιο του 2018 από 46,2% τον
Δεκέμβριο του 2017, ενώ, αν συμπεριληφθεί στις προβλέψεις και η αξία των εξασφαλίσεων (με ανώτατη αξία το υπόλοιπο του δανείου
προ προβλέψεων απομείωσης), η κάλυψη των ΜΕΑ που επιτυγχάνεται ξεπερνά το 100%.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, ο χρονικός ορίζοντας μείωσης των ΜΕΑ δεν έχει μεταβληθεί, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό
τής μείωσης θα επιτευχθεί κατά τα δύο τελευταία έτη, το 2018 και το 2019. Παρατηρούνται, ωστόσο, κάποιες διαφοροποιήσεις στους
παράγοντες μείωσης των ΜΕΑ σε σχέση με την προηγούμενη υποβολή. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες στοχεύουν σε επιπλέον πωλήσεις
ύψους 4,7 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 11,6 δισ. ευρώ συνολικές πωλήσεις για την περίοδο Ιουνίου 2017-Δεκεμβρίου 2019. Επιπρόσθετα, οι
τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν τα ποσά των διαγραφών κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ, κυρίως στο χαρτοφυλάκιο λιανικής.
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Τραπεζικός Δείκτης: Μεγάλος στόχος για όλη την αγορά η διάσπαση
των αντιστάσεων στα τρέχοντα επίπεδα των 900 – 910 μονάδων
(ένας δύσκολος στόχος με αυτούς τους τόσο χαμηλούς τζίρους)
Relative Strength Index (46.5347)
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