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

Ημερήσια Νέα
07/11/17

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bank of America: Κόβει και με το παραπάνω τις τιμές στόχου των τραπεζών …
Με αναφορές στο υψηλό ρίσκο του κλάδου, στη σημαντική μείωση των τιμών στόχου των ελληνικών τραπεζών
προχωράει η Bank of America/Merrill Lynch. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της αμερικανικής επενδυτικής
τράπεζας, υπάρχει αυξημένη ανησυχία για τον κίνδυνο να τεθούν υψηλότεροι στόχοι για μείωση των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) το 2018, την ώρα που συνολικά αυξάνεται ο κίνδυνος από τις αλλαγές
στους κανονισμούς από την ΕΚΤ μέσω των οποίων αναμένεται να ζητηθεί από τις τράπεζες να καλύπτουν το
σύνολο από τα νέα NPEs με προβλέψεις σε μετρητά, ακόμα και αν υπάρχουν εξασφαλίσεις. Όλα αυτά έχουν ως
αποτέλεσμα το κόστος ρίσκου να αυξηθεί σε 150-180 μονάδες βάσης για το 2017 έναντι 135-265 μονάδες βάσης
που ήταν η πρόβλεψη της προηγούμενης ανάλυσης. Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της Bank
of America ML, η πρόθεση της ΕΚΤ είναι να υπάρχει κάλυψη με μετρητά για το 100% των νέων NPEs μετά από
δυο χρόνια για όσα δεν έχουν εξασφαλίσεις και μετά από επτά για όσα έχουν.
Όπως σημειώνεται, αυτός είναι ο λόγος για τον αυξημένο ρίσκο στις ελληνικές τράπεζες οι οποίες αναμένεται να
αντιμετωπίσουν νέα NPEs τη διετία 2018-19 κάποια εκ των οποίων από ρυθμισμένα δάνεια που θα κοκκινήσουν
εκ νέου.
Σύμφωνα πάντα με την Bank of America, η Τράπεζα της Ελλάδας αναμένει 30,4δις «νέων NPEs» μεταξύ β’
τριμήνου 2016 και 2019, ενώ η BofA βλέπει ότι θα δημιουργηθούν 17,1δις για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες
μεταξύ β’ τριμήνου 2016 και β΄τριμήνου 2017.
Επίσης ο οίκος αναφέρεται στη μεγάλη πιθανότητα να ζητηθούν από τις τράπεζες υψηλότεροι στόχοι μείωσης
των κόκκινων δανείων, εξέλιξη που ευθυγραμμίζεται με την στρατηγική της ΕΚΤ για μείωση του ρίσκου.
Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας, με τις αναδιαρθρώσεις να κινούνται αργά, η BofA εκτιμά ότι κάτι
τέτοιο θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί από τις ελληνικές τράπεζες χωρίς αυτές να στηριχθούν πολύ περισσότερο
σε διαγραφές (και έτσι δυνητικά σε μεγαλύτερες προβλέψεις) εκτός και αν η επιτυχία των αναδιαρθρώσεων
βελτιωθεί. Όπως σημειώνουμε με χαρακτηριστικό τρόπο οι αναλυτές, η βασική πρόκληση για τις τράπεζες δεν
είναι η κερδοφορία, αλλά οι πολιτικές αποφάσεις όσον αφορά τα NPEs.
Όπως σχολιάζει πάντα η τράπεζα, τα πτωτικά ρίσκα για τις ελληνικές τράπεζες περιλαμβάνουν ένα πιο
αδύναμο από το αναμενόμενο μακροοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον και στα θετικά μια ισχυρότερη
ανάκαμψη και καλύτερη απόδοση έναντι των στόχων για την ποιότητα ενεργητικού του SSM. Παράλληλα,
αναφορά υπάρχει και στα capital controls τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ελλάδα, με εκτιμήσεις ότι
μια άρση τους θα μπορούσε να είναι κίνδυνος για τις καταθέσεις, επηρεάζοντας αρνητικά το ενεργητικό των
τραπεζών.
Τέλος και όσον αφορά τις επιμέρους τιμές στόχου, αυτές είναι για την Alpha Bank στα 1,3 (από 1,83 ευρώ
προηγουμένως), για την Τράπεζα Πειραιώς, όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη περικοπή σε ποσοστό (κατά 50%),
στα 2,31 ευρώ από 4,62 ευρώ. Για τις υπόλοιπες δύο, η νέα τιμλη στόχος για την ΕΤΕ είναι τα 0,21 ευρώ (από
0,32 ευρώ προηγουμένως) και τέλος για την Eurobank τα 0,58 ευρώ από 0,94 ευρώ προηγουμένως.
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Bloomberg: Η Ελλάδα αποσπά από την Ευρώπη τον σεβασμό που της αξίζει
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg σε δημοσίευμα του, η Ελλάδα κάνει ένα ακόμη βήμα για να
αποσπάσει από την Ευρώπη τον σεβασμό που της αξίζει.
Τα spreads των κρατικών ομολόγων, που έχουν ήδη μειωθεί πολύ φέτος, σημείωσαν νέο χαμηλό αυτή την
εβδομάδα όταν έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει μεγάλη ανταλλαγή ομολόγων. Αυτό θα επιτρέψει στην
Ελλάδα να πουλά ομόλογα στο μέλλον και θα βοηθήσει στον τερματισμό της εξάρτησής της από την
γενναιοδωρία των πιστωτών.
Οι αγορές ομολόγων της ευρωπαϊκής περιφέρειας σημείωσαν εντυπωσιακά κέρδη κατά τους πρόσφατους
μήνες, με τα spreads των ισπανικών, ιταλικών και πορτογαλικών ομολόγων να σταθεροποιούνται έναντι των
αντίστοιχων γερμανικών. Η ήπια περιστολή από την ΕΚΤ του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης
καθησύχασε τους επενδυτές, που γνωρίζουν πλέον ότι ο αγοραστής της έσχατης καταφυγής δεν πρόκειται να
εξαφανιστεί σύντομα.
Όπως αναφέρει το Bloomberg ,τα ελληνικά ομόλογα είχαν καλύτερες αποδόσεις από τα ιταλικά και
πορτογαλικά αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αγορών της ΕΚΤ, μέχρι
τουλάχιστον το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Αν η Ελλάδα
περιληφθεί στο πρόγραμμα της ΕΚΤ, τότε θα έχει επανέλθει στο πλαίσιο της ευρωζώνης. Η επιτυχής
ολοκλήρωση της αξιολόγησης, στις αρχές του 2018, θα παράσχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Το ΔΝΤ δεν είναι πλέον το εμπόδιο που ήταν. Δεν παρενέβη τον Ιούλιο, επιτρέποντας στην Ελλάδα να αυξήσει
το συνολικό χρέος της, ενώ μετρίασε και τις απαιτήσεις της για τα stress tests και τον έλεγχο του ενεργητικού
των ελληνικών τραπεζών. Η εσωτερική πολιτική δεν αποτελεί πρόβλημα. Οι εκλογές είναι προγραμματισμένες
για το 2019 και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνουν καθώς η οικονομία βελτιώνεται. Εύλογο είναι ότι η
καμπύλη των αποδόσεων πρέπει να απλοποιηθεί, ώστε να προσελκυστούν περισσότεροι επενδυτές. Αυτό θα
είναι σημαντικό όχι μόνο για την ΕΚΤ, αλλά και για την αναχρηματοδότηση του χρέους της χώρας. Η Ελλάδα
ευελπιστεί να αντλήσει τουλάχιστον έξι δις. ευρώ ώστε να εξασφαλίσει ένα «μαξιλάρι» με την λήξη του
προγράμματος. Εφόσον η ανταλλαγή ομολόγων αποδειχθεί επιτυχής, θα ακολουθήσει και άλλη έξοδος στις
αγορές, με την άδεια των πιστωτών. Για το 2018, η Ελλάδα ελπίζει σε μία μόνιμη μεταμόρφωσή της από ημιαπομονωμένο τρελοκομείο σε αναπόσπαστο μέλος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
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Τιτάν Global Finance: Προς έκδοση νέων εγγυημένων ομολογιών ποσού €250.000.000
Η TITAN GLOBAL FINANCE PLC, θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωσε σήμερα
ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση νέων ομολογιών ποσού €250,000,000, επταετούς διάρκειας, με την
εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο
Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, διαχειρίστριες για την έκδοση και διάθεση των
ομολογιών ορίστηκαν οι τράπεζες HSBC Bank plc, Société Générale, ABN Amro Bank N.V., Alpha Bank A.E.,
Eurobank Ergasias S.A., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Raiffeisen
Bank International AG.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά την απόλυτη
κρίση της Εκδότριας (α) για την εξαγορά από αυτήν των ομολογιών εκδόσεώς της με τοκομερίδιο 4.25% πριν
τη λήξη τους τον Ιούλιο του 2019 ( οι "Υφιστάμενες Ομολογίες"), πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους
της Πρότασης Εξαγοράς που ανακοινώθηκε σήμερα, (β) για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών,
στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.
Η έκδοση των Νέων Ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή από την Εκδότρια
τιμολόγησή τους.
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Folli - follie: Ξεκινά η διαπραγμάτευση του ομολόγου σε ελβετικό φράγκο
Όπως ανακοινώθηκε, την έναρξη προς διαπραγμάτευση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του SIX Swiss
Exchange, του ομολόγου που εξέδωσε σε ελβετικό φράγκο, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας με την
επωνυμία "FF Group Finance Luxembourg II S.A.”, με έδρα το Λουξεμβούργο, ανακοίνωσε η Folli - follie.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κωδικός διαπραγμάτευσης των ομολογιών είναι 38.551.805 (ISIN:
CH0385518052), με τιμή διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ευχαριστεί θερμά το επενδυτικό κοινό για το υψηλό ενδιαφέρον που
επέδειξε στον Όμιλο, καθώς και τις τράπεζες CREDIT SUISSE και UBS A.G., οι οποίες ενήργησαν από κοινού
ως bookrunners, καθώς επίσης και το δικηγορικό γραφείο "Ιωάννης Τσιγκουνάκης και Συνεργάτες
(IDEALAW Law Firm)" που ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Εταιρείας, το δικηγορικό γραφείο "Αllen &
Overy" Λουξεμβούργου που ενήργησε ως σύμβουλος της θυγατρικής "FF Group Finance Luxembourg II
S.A." και το δικηγορικό γραφείο "Pestalozzi Attorneys at Law" που ενήργησε ως σύμβουλος σε θέματα
Ελβετικού Δικαίου.
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Στην Hellenic Healthcare το ΙΑΣΩ General
Στη σύναψη σύμβασης για την πώληση του ποσοστού (97,2%) των μετοχών που κατέχει στην θυγατρική της
εταιρεία ΙΑΣΩ General, προχώρησε στις 5 Νοεμβρίου 2017 η εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ποσοστό των μετοχών πωλήθηκε στην εταιρεία HELLENIC
HEALTHCARE SARL, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Λουξεμβούργο.
Η αποτίμηση της επιχείρησης (enterprise value) ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ ενώ μετά την αφαίρεση του
τραπεζικού δανεισμού και συναφών υποχρεώσεων η αποτίμηση των μετοχών ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ εκ
των οποίων στην εταιρεία ΙΑΣΩ αντιστοιχεί το ποσό των 19.446.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι η μεταβίβαση τελεί υπό την αίρεση πλήρωσης συνήθων όρων και προϋποθέσεων σύμφωνα με
τη σύμβαση.
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Όταν οι μεταρρυθμίσεις γίνονται στο πόδι
Η προχειροδουλειά που έκαναν οι Ρεπουμπλικανοί στο φορολογικό σχέδιο νόμου ενδέχεται να τους κοστίσει ακριβά. Στο αναθεωρημένο
σχέδιο που κατέθεσαν χθες, αντιμετωπίζονται μόνο μερικώς ορισμένες ρυθμίσεις που είχαν επικριθεί ως ευνοϊκές για τους πλούσιους.
Και οι βασικοί συνεργάτες του προέδρου Τραμπ που έχουν επιφορτιστεί με το έργο να πείσουν τον λαό για τα θετικά σημεία του σχεδίου
νόμου –ο Γκάρι Κον και ο Στίβεν Μνούτσιν– κατάφεραν να υπονομεύσουν το ίδιο τους το αφήγημα. Τουλάχιστον, οι ηγέτες των
Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψαν την ιδέα περί κατάργησης του ανώτατου φορολογικού συντελεστή 39,6%
για τους φορολογουμένους με τα υψηλότερα εισοδήματα. Ομως, από την άλλη πλευρά συμφώνησαν να προτείνουν τη μείωση της
φορολογίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΕΠΕ και προσωπικές επιχειρήσεις στο 25%. Πολλοί ευκατάστατοι Αμερικανοί,
περιλαμβανομένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ορισμένων υπουργών του έχουν χρησιμοποιήσει κατά κόρον αυτή τη ρύθμιση.
Παράλληλα, οι Ρεπουμπλικανοί προτείνουν τον διπλασιασμό του αφορολογήτου ορίου για εισοδήματα και τη σταδιακή κατάργηση, τα
επόμενα έξι χρόνια, του φόρου κληρονομιάς ακίνητης περιουσίας. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει
πως η κατάργηση αυτού του φόρου θα «προστατεύσει εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις και τον Αμερικανό αγρότη». Ωστόσο, αυτός ο
συγκεκριμένος φόρος αφορά μόνο το 0,2% του πληθυσμού, με άλλα λόγια πολύ πλούσιες οικογένειες. Η κατάργηση του φόρου αυτού θα
οδηγήσει στην εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικογένεια Τραμπ και για τα παιδιά των πλούσιων μελών του
υπουργικού συμβουλίου, υποστηρίζουν οι Δημοκρατικοί.
Τα σχόλια στα οποία έχουν προβεί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δεν βοηθούν. Ο Γκάρι Κον, δηλαδή ο κορυφαίος οικονομικός
σύμβουλος του Τραμπ, είχε υποστηρίξει τον περασμένο Σεπτέμβριο πως η συνηθισμένη αμερικανική οικογένεια έχει εισόδημα 100.000
δολ. τον χρόνο. Ωστόσο, η εκτίμησή του είναι υπερβολική: το διάμεσο ετήσιο εισόδημα του αμερικανικού νοικοκυριού ήταν περίπου
59.000 δολ. το 2016. Ο Κον, πρώην πρόεδρος της Goldman Sachs, έχει περιουσία ύψους τουλάχιστον 250 εκατ. δολ. Ο κ. Μνούτσιν, ένα
ακόμη πρώην στέλεχος της Goldman Sachs, επίσης έστειλε λάθος μήνυμα. Αφότου έλεγε επί μήνες πως δεν πρόκειται να μειωθεί η
φορολογία των πλουσίων, άλλαξε τροπάριο πρόσφατα. Είπε στο Politico πως είναι δύσκολο να αποφύγει κανείς να μειώσει τη φορολογία
των πλουσίων, διότι οι φορολογούμενοι με το 20% των υψηλότερων εισοδημάτων καταβάλλουν το 95% των φόρων. Στην
πραγματικότητα το κάνουν οι φορολογούμενοι με το 50% των υψηλότερων εισοδημάτων.
\
Η οικονομική επιφάνεια του Μνούτσιν επίσης αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων: διαθέτει περιουσία ύψους περίπου 500 εκατ. δολ.
Τόσο κακή παρουσίαση του φορολογικού σχεδίου νόμου έχει ήδη οδηγήσει στην απόρριψη του από την πλειοψηφία των ψηφοφόρων.
Μόλις το 25% των Αμερικανών δηλώνει πως είναι ικανοποιημένο από αυτό και μόλις το 14% θεωρεί πως θα μειωθεί η φορολογία του.
Αν αυτό μεταφραστεί σε δυσκολία υπερψήφισης του από το Κογκρέσο, τότε θα απειληθεί ο στόχος της κυβέρνησης Τραμπ για
ανάπτυξη 3% και για αύξηση των μισθών. Και αυτή θα είναι πολύ μεγάλη αποτυχία εν όψει μιας προεκλογικής χρονιάς
Reuters

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

IV

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

Τα Διαγράμματα της Ημέρα

ΓΔ: Κλειδί η παραμονή υψηλότερα των 740 – 750 μονάδων
Με τη “μιζέρια” στο Χ.Α. να συνεχίζεται και τις τράπεζες να παραμένουν ο αδύναμος
κρίκος, αλλά και οι πλέον ευμετάβλητες μετοχές με ακραίες διακυμάνσεις ανά ημέρες,
ως ζητούμενο σε αυτή τη φάση θα θέσουμε την παραμονή του ΓΔ υψηλότερα των 740 –
750 μονάδων και αυτό γιατί απώλεια αυτών των επιπέδων θα οδηγήσει σε μια νέα
δοκιμασία των ισχυρών στηρίξεων των 725 – 735 μονάδων, οι οποίες σε καμία
περίπτωση δε θα πρέπει να χαθούν.
Relative Strength Index (54.6594)
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