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Ecofin: Πολιτική συμφωνία για τον κανονισμό του Ταμείου Ανάκαμψης
Πολιτική συμφωνία για τον κανονισμό που θα διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and
Resilience Facility, RRF) επιτεύχθηκε στο σημερινό συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin).
Στόχος του Ταμείου είναι η παροχή μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτικής στήριξης για μεταρρυθμίσεις και
επενδύσεις από τις χώρες-μέλη για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 και να κάνουν
πιο ανθεκτικές τις οικονομίες τους μέσα από ένα πακέτο επιχορηγήσεων 312,5 δισεκ. ευρώ και δανείων 360
δισεκ. ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συμβουλίου, η πρόταση για τον κανονισμό, με τον οποίο θα
δημιουργηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει συζητηθεί εντατικά στο Ecofin τους τελευταίους
μήνες και οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τα εκκρεμή ζητήματα, όπως αυτό της διακυβέρνησης, των
συστημάτων ελέγχου και των προκλήσεων που πρέπει να απαντηθούν με τα σχέδια ανάκαμψης των χωρών μελών.
«Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα θα μορφοποιηθεί από την Επιτροπή των Μονίμων
Αντιπροσώπων ως εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η θέση του συμβουλίου θα
κατευθύνει την προεδρία στις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο, τις οποίες η προεδρία σκοπεύει να
ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η ανακοίνωση. Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, που
έχει την προεδρία της ΕΕ το τρέχον εξάμηνο, Όλαφ Σολτς, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ως προεδρία είμαστε
πολύ ευχαριστημένοι ότι υπήρξε συμφωνία των χωρών - μελών για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
σήμερα. Το Ταμείο είναι στην καρδιά των προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης
της COVID-19. Θα βοηθήσει τις χώρες-μέλη να ανακάμψουν από την κρίση, επενδύοντας στην πράσινη και την
ψηφιακή μετάβαση και προετοιμάζοντας τις οικονομίες τους για το μέλλον. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να
ολοκληρώσουμε τη νομοθετική διαδικασία με το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό. Δεν υπάρχει χρόνος για
χάσιμο».
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Ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών για την Alpha Bank
Ισχυρό καταγράφεται το ενδιαφέρον των επενδυτών στην Alpha Bank, στο πλαίσιο των διαδικτυακών
roadshows που διοργανώνουν διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί, όπως οι Goldman Sachs, BofA, Citi, Nomura,
UBS, καθώς και στη διάρκεια του "15ου Annual Greek Roadshow” του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε μετά την ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2020, η Διοικητική
Ομάδα της Τράπεζας, με επικεφαλής τον CEO Βασίλη Ψάλτη και τον Γενικό Διευθυντή - CFO Λάζαρο
Παπαγαρυφάλλου πραγματοποίησε περισσότερες από 60 τηλεδιασκέψεις με περίπου 90 funds και πάνω από 110
διαχειριστές χαρτοφυλακίων και αναλυτές, οι περισσότεροι εκ των οποίων με ενδιαφέρον σε επενδύσεις
μακροπρόθεσμου ορίζοντα.
Στο πλαίσιο αυτών των επαφών, οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην Alpha Bank,
αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο που σημειώνει το Project Galaxy και την αποφασιστικότητα της
Διοίκησης για ολοκλήρωση της τιτλοποίησης που θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη συναλλαγή τιτλοποίησης μη
εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι επενδυτές
αναγνώρισαν την υπεροχή της Τράπεζας ως προς την κεφαλαιακή της θέση που της επιτρέπει σημαντική
μείωση του πιστωτικού κινδύνου στον ισολογισμό της, ενώ αξιολόγησαν θετικά την ενισχυμένη δυναμική της
στον τομέα της λειτουργικής της κερδοφορίας, παρά τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς.
Διαχρονικά υψηλές επιδόσεις της Ομάδας Επενδυτικών Σχέσεων της Τράπεζας
Πέραν του ενδιαφέροντος που εκδηλώνει η διεθνής επενδυτική κοινότητα στην Alpha Bank στη διάρκεια των
roadshows, οι επιδόσεις της Τράπεζας αναγνωρίζονται και μέσω σημαντικών διεθνών διακρίσεων.
Συγκεκριμένα, την πρώτη θέση κατέλαβε για μία ακόμη χρονιά η Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές
και Αναλυτές της Alpha Bank στην κατηγορία "Best IR Team Overall – Sell-Side Only- EMEA Financials”,
στο πλαίσιο της έρευνας "Executive Teams Research” που διεξήγαγε και φέτος το έγκυρο διεθνές
επιχειρηματικό site www.institutionalinvestor.com, για την ανάδειξη των κορυφαίων επαγγελματιών στον
διεθνή θεσμικό επενδυτικό κλάδο.
Η Alpha Bank ήταν η μοναδική ελληνική τράπεζα που σημείωσε πρωτιά σε μία από τις κατηγορίες που
εξετάζει η διεθνής αυτή έρευνα, στην οποία συμμετέχουν διαχειριστές κεφαλαίων και αναλυτές από όλο τον
κόσμο.
Παράλληλα, η Τράπεζα έλαβε μία ακόμα σημαντική διάκριση αυτή τη φορά από το Global Capital, τη
σημαντικότερη πηγή πληροφοριών στη διεθνή αγορά κεφαλαίων, για την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Tier 2
ύψους Ευρώ 500 εκατ. που πραγματοποίησε τον Φεβρουάριο 2020, συγκεντρώνοντας εξαιρετικά υψηλή
ζήτηση.
Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην Alpha Bank, η
οποία επιτυγχάνει σταθερά υψηλές επιδόσεις στον τομέα των επενδυτικών σχέσεων.
Πηγή: capital.gr
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Στα 12,9 δισ. ευρώ η αξία των Ελληνικών ομολόγων που έχει αγοράσει η ΕΚΤ
έως το τέλος Σεπτεμβρίου
H προσδοκία για ένα νέο πακέτο ποσοτικής χαλάρωσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι το τέλος
του έτους, σε συνδυασμό με την νέα βουτιά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, συντηρούν τις αποδόσεις των
κρατικών ομολόγων σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μόνο μέσω του προγράμματος PEPP για την πανδημία (στο οποίο
συμμετέχουν και τα ελληνικά ομόλογα) είχε αγοράσει έως 2/10/2020 τίτλους ονομαστικής αξίας 571,3 δισ.
ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ το δίμηνο Αυγούστου - Σεπτεμβρίου αγοράστηκαν ομόλογα 3,020 δισ. ευρώ,
ενώ συνολικά από την αρχή του προγράμματος η ΕΚΤ έχει απορροφήσει 12,966 δισ. ευρώ σε τίτλους του Ελλ.
Δημοσίου.
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 154
εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 71 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου
αναφοράς αυξήθηκε οριακά στο 0,985 από 0,97% έναντι - 0,50% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το
περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,485 από 1,47%.
Στην αγορά συναλλάγματος σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφει η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, καθώς νωρίς το
απόγευμα το ευρώ διαπραγματεύονταν στο 1,1781 δολ. από το επίπεδο των 1,178 δολ. που άνοιξε η αγορά.
Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
διαμορφώθηκε στα 1,1795 δολ.
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ΕΛΠΕ : Ολοκληρώθηκε η εξαγορά άδειας φωτοβολταϊκών ισχύος 204MW
H θυγατρική των ΕΛΠΕ με την επωνυμία ΕΛΠΕ ΑΠΕ ολοκλήρωσε την εξαγορά χαρτοφυλακίου
φωτοβολταϊκών έργων σε τελικό στάδιο αδειοδότησης, στην περιοχή της Κοζάνης, από τη JUWI, εταιρεία
ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ διεθνώς με έδρα τη Γερμανία.
Σημειώνεται ότι το έργο, συνολικής ισχύος 204 MW, αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα και είναι
ανάμεσα στα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ευρώπη.
Οι εργασίες κατασκευής, που θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου, θα διαρκέσουν 16 μήνες, ενώ το έργο
αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Α’ Τρίμηνο του 2022.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 130 εκατ., με ελληνική συμμετοχή σε υλικά, εξοπλισμό και εργασία
άνω του 35%, ενώ προβλέπεται οι περισσότερες από τις 350 άμεσες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή θα
προέλθουν απότην περιοχή.
Επιπλέον, στις 5 Οκτωβρίου 2020, η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC εξολοκλήρου θυγατρική των
ΕΛΠΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία τιμολόγησης (pricing) για την έκδοση νέων ομολογιών
ονομαστικής αξίας €99,9 εκατ.με την εγγύηση της εταιρείας.
Οι Νέες Ομολογίες, διατέθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τιμή διάθεσης 98,425%, που αντιστοιχεί σε
συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ύψους €98,3 εκατ. και απόδοση 2,42%, αναφορικά με τις νέες Ομολογίες οι
οποίες θα αποτελούν μέρος των υφιστάμενων ομολογιών λήξης Οκτωβρίου 2024 και θα εισαχθούν προς
διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω των Νέων
Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου.
Η έκδοση των νέων Ομολογιών καλύφθηκε εξολοκλήρου από επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές, με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) να συνεισφέρει το 75% των αντληθέντων
κεφαλαίων.
Η συναλλαγή, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, συμβάλει στη βελτίωση και διαφοροποίηση του μίγματος
χρηματοδότησης, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή παρουσία του Ομίλου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές με συμμετοχή
διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών, καθώς και στην περαιτέρω μείωση του κόστους χρηματοδότησης.
Ο διακανονισμός της έκδοσης αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Οκτωβρίου 2020, υπό την επιφύλαξη της
πλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κος Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε: «Είμαστε στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του έργου ΑΠΕ στην Κοζάνη, ταυτόχρονα
με την εξασφάλιση της χρηματοδότησής του. Επιβεβαιώνουμε έτσι τη στόχευση της ταχείας υλοποίησης της
στρατηγικής μας για ενεργειακή μετάβαση και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, παρά την κρίση λόγω
κορωνοϊού, συνεισφέροντας παράλληλα στην τοπική, καθώς και ελληνική οικονομία συνολικά.
Επιπλέον η επιτυχής έκδοση ευρω-ομολόγου, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους στο τρέχον ευμετάβλητο
περιβάλλον και με τη συμμετοχή της EBRD, σηματοδοτεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική του
Ομίλου για ανάπτυξη δραστηριοτήτων με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.»
Σε ό,τι αφορά
\ την έκδοση, οι τράπεζες Nomura και Eurobank ενήργησαν ως διοργανώτριες, ενώ η Freshfields
Bruckhaus Deringer και η Allen&Overy ως νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας και των διοργανωτριών
τραπεζών, αντίστοιχα. Για θέματα ελληνικού δικαίου, ενήργησαν οι δικηγορικές εταιρείες Μπερνίτσα και
Κουταλίδη.
Σε ότι αφορά την εξαγορά, η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενήργησε ως
αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΛΠΕΕΛΠΕ +0,77% ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ενώ η
δικηγορική εταιρεία Ζέπος και Γιαννόπουλος ενήργησε ως νομικός σύμβουλoς.
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Πολύ θετική έκπληξη η αντίδραση της Τρίτης, με ερώτημα αν αυτή τη
φορά η αγορά μπορεί να κάνει την υπέρβαση, μένοντας υψηλότερα των
630 – 640 μονάδων και μπαίνοντας σε ένα νέο ανοδικό trend….
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