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Στο 3,5% η απόδοση του νέου 7ετους ομολόγου
Θετικής υποδοχής έτυχε το νέο 7ετές ομόλογο που εξέδωσε το Δημόσιο στέλνει ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά μηνύματα για την
εμπιστοσύνη
των
επενδυτών
στην
ελληνική
οικονομία.
Ειδικότερα, οι προσφορές έφθασαν τα 6,5 δισ. ευρώ, υπερδιπλάσιες του ποσού που αναμένεται να αντληθεί, και η απόδοση
ψαλιδίστηκε στο 3,5%, έναντι της αρχικής «καθοδήγησης» (guidance) στο 3,75%. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι οι
συνθήκες στις αγορές τις τελευταίες ημέρες δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Για άλλο ένα βήμα προς την έξοδο από το
πρόγραμμα διάσωσης τον Αύγουστο μιλά το Bloomberg, σημαντικό βήμα για *επιστροφή στις αγορές βλέπουν και οι NYT.
Ειδικότερα, λίγο πριν τις 16:00 ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση του νέου 7ετους ομολόγου που εξέδωσε το ελληνικό Δημόσιο.
Η απόδοση του διαμορφώθηκε στο 3,5%. Οι επενδυτές προσέφεραν στο ελληνικό Δημόσιο περίπου 6,5 δισ. ευρώ.
υπερκαλύπτοντας κατά πολύ το στόχο που είχε θέσει το υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος είχε προσδιοριστεί στα 3 δισ.
ευρώ. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για το χτίσιμο του μαξιλαριού ρευστότητας συνολικού ύψους 19-20
δισ. ευρώ ως το καλοκαίρι, προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των υποχρεώσεων του κράτους μετά την έξοδο από τα
μνημόνια. Η έκδοση, η πρώτη από τις τρεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος τον
Αύγουσο, αρχικά αναμένονταν στις αρχές της εβδομάδας ωστόσο το sell off στις διεθνείς αγορές οδήγησε στη μικρή
καθυστέρηση, ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
Τσακαλώτος: Μπορούμε να αντλήσουμε χρήματα και υπό μη ευνοϊκές συνθήκες
Την ικανοποίηση του για την έκβαση της εξόδου στις αγορές με την έκδοση του νέου 7ετούς ομολόγου εκφράζει ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. Εστιάζει μάλιστα στο γεγονός ότι υπήρξε υπερκάλυψη της προσφοράς και μείωση σε
σχέση με την εκτιμώμενη απόδοση, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες στις αγορές δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές.
«Η σημερινή έξοδος της Ελλάδας στις αγορές αποτελεί απόδειξη ότι όχι μόνο μπορούμε να αντλήσουμε νέα χρήματα, αλλά
είμαστε σε θέση να το κάνουμε και κάτω από συνθήκες όχι ιδιαίτερα ευνοϊκές» δήλωσε ο υπουργός.
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Μοσκοβισί: Δε θα χρειαστεί άλλο πρόγραμμα, αλλά η Ελλάδα θα είναι υπό εποπτεία
Μήνυμα προς την ελληνική πλευρά ότι «μπορούμε να κινηθούμε προς μια επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράμματος», αλλά και ότι θα υπάρχει πλαίσιο εποπτείας και μετά τη λήξη του έστειλε ο Πιερ Μοσκοβισί,
κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, αλλά και την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου.
«Οταν μιλάμε για καθαρή έξοδο μιλάμε για επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος», δήλωσε ο επίτροπος
Οικονομικών Υποθέσεων προς τον Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι θα υπάρχουν και δεσμεύσεις και
μετά τον προσεχή Αύγουστο.
Συνέχεια…
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/ δήλωσε αισιόδοξος γιατί, όπως είπε, έχει πεισθεί ότι η οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης, η ανεργία μειώνεται, η
Ο κ. Μοσκοβισί
επιστροφή στις αγορές έχει σχεδιαστεί παρά τις αναταράξεις.
Μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, σε δηλώσεις του, ο Γάλλος επίτροπος έστειλε μήνυμα ότι πρέπει να ολοκληρωθούν τα
τελευταία μέτρα και η τρέχουσα αξιολόγηση, για να ακολουθήσει η τέταρτη αξιολόγηση.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, υπογράμμισε ότι θα συζητηθούν μέτρα για το χρέος και επισήμανε ότι δεν θα χρειαστεί άλλο
πρόγραμμα για την Ελλάδα.
Εκτίμησε δε ότι τον Ιούνιο θα πρέπει να υπάρχει συνολική συμφωνία για το πρόγραμμα, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος καθώς και
την εποπτεία που θα ακολουθήσει τη λήξη του προγράμματος, τονίζοντας ότι αντίστοιχα προγράμματα εποπτείας έχουν υπάρξει στο
παρελθόν και για άλλες χώρες.
Τέλος, από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «καλά νέα» που έρχονται από τις αγορές με την έκδοση του επταετούς
ομολόγου, σημειώνοντας ότι αυτό δείχνει πως «είμαστε σε πολύ καλή τροχιά».
Συμπλήρωσε δε ότι έχει έρθει η ώρα να προετοιμάσουμε τα βήματά μας προσεκτικά και, με ορόσημο το καλοκαίρι, έχει έρθει η ώρα να
κάνουμε σχέδια για την επόμενη μέρα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μυτιληναίος: Επένδυση 500εκ ευρώ στον τομέα του αλουμινίου
Στα πλαίσια της ΓΣ που έγινε την Τετάρτη, ο Ευάγγελος Mυτιληναίος έγινε αποδέκτης ερωτήσεων αναφορικά με την προ μηνών
αναγγελία του για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής αλουμίνας και τη νέα επένδυση για την αύξηση της παραγωγής αλουμινίου,
με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για επένδυση ύψους 400 και 100 εκατ. Ευρώ αντίστοιχα. Ο βασικός μέτοχος της Μυτιληναίος,
επιβεβαίωσε επίσης την πρόθεση του να προχωρήσει αυτές τις αναπτυξιακές κινήσεις, σημειώνοντας ωστόσο ότι αναμένει και το νέο
θεσμικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει κίνητρα για τέτοιες μεγάλες βιομηχανικές επενδύσεις. Ο ίδιος θεωρεί εξασφαλισμένη τη
δυνατότητα προμήθειας βωξίτη, ενώ σε ερωτήσεις για το απαιτούμενο IRR φέρεται να είπε πως ο στόχος είναι στο 17%.
Το ενδιαφέρον των αναλυτών εστιάστηκε και στις δραστηριότητες της «Mυτιληναίος» στον τομέα των έργων (EPC) του εξωτερικού.
Πληροφορίες θέλουν τον πρόεδρο να εξήγησε πως ο τρόπος ανάπτυξης τους αλλάζει με την εταιρία να αναλαμβάνει πια και το κομμάτι
του developer.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η θυγατρική METKA EGN που δραστηριοποιείται στον τομέα των φωτοβολταϊκών πάρκων θα αναπτυχθεί
περαιτέρω σε τέτοια έργα - πάντα εκτός συνόρων της χώρας -δημιουργώντας ένα μεγάλο και ισχυρό χαρτοφυλάκιο ενέργειας. Στόχος
είναι να ανακυκλώνει... τμήμα του πουλώντας έργα όπου παρουσιάζονται αξιόλογες ευκαιρίες αλλά αυτά να τ’ αντικαθιστά με άλλες
επενδύσεις.
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Νέα μείωση κατά 2,2δις του ELA
Όπως ανακοινώθηκε, στις 7 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση
στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές
τράπεζες στο ποσό των 19,8 δισ. ευρώ έως και την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της
Ελλάδος. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 2,2 δισ. ευρώ αντανακλά τη
βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από
καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τονίζει
η ΤτΕ στη σχετική ανακοίνωση.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Εθνική Τράπεζα: Λάβαμε γνώση για την ύπαρξη νομικών ενεργειών κατά της Exin από την
Calamos
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε γνώση χθες, μέσω αναφορών σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, για την
ύπαρξη νομικών ενεργειών κατά της Exin από την Calamos Family Partners.
Τα παραπάνω αναφέρει η Εθνική σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφορικά με την πώληση
του 75% της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων "Η ΕΘΝΙΚΗ" στην Exin Financial Services Holdings BV.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΤΕ έχει υπογράψει Συμφωνία Αγοράς και Πώλησης Μετοχών με την Exin στις 28 Ιουνίου 2017.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος και την
Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Η ΕΤΕ θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό εφόσον λάβει γνώση τυχόν εξελίξεων που επηρεάζουν τη Συναλλαγή,
καταλήγει η ανακοίνωση.

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

Διαψεύδει η ΔΕΗ την ανάγκη εξοικονόμησης 500 εκατ. ευρώ- Τι προβλέπει το επιχειρησιακό
πλάνο
Η ΔΕΗ διαψεύδει ότι θα χρειαστεί να προχωρήσει σε περικοπές δαπανών ύψους 500 εκατ. ευρώ εντός του 2018.
Σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει παντελώς ανακριβείς τις σχετικές αναφορές και σημειώνει ότι στο επιχειρησιακό της
σχέδιο για την πενταετία 2018-2022 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δράσεις εξοικονόμησης κόστους, βελτίωσης
εισπραξιμότητας και επενδύσεων σε ΑΠΕ.
Σχολιάζοντας δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας το
οποίο εκπονείται σε συνεργασία με την McKinsey, η ΔΕΗ Α.Ε. με ανακοίνωσή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διευκρινίζει
ότι:
Η αναφορά για ανάγκη εξοικονόμησης € 500 εκατ. για το 2018 είναι παντελώς ανακριβής. Επισημαίνεται ότι το 2018, η
Εταιρεία έχει ήδη λάβει € 360 εκατ. για την κάλυψη μέρους των δαπανών για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας τα
προηγούμενα χρόνια, γεγονός το οποίο δημιούργησε πρόσθετη ρευστότητα την οποία και χρησιμοποιεί για την μερική
επαναγορά € 150 εκατ. από τις Ομολογίες συνολικού ύψους € 500 εκατ., στο πλαίσιο της ενεργούς διαχείρισης των
λήξεων του 2019.
Στο επιχειρησιακό σχέδιο για την πενταετία 2018-2022, θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δράσεις εξοικονόμησης
κόστους, βελτίωσης της εισπραξιμότητας, επενδύσεων σε ΑΠΕ αλλά και επέκτασης σε νέα προϊόντα και αγορές με στόχο
τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της Εταιρείας, καθώς και των ταμειακών ροών και των χρηματοοικονομικών
δεικτών της, συμπεριλαμβανομένου και του δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ποιος είναι ο Όλαφ Σολτς
Μετά από οκτώ χρόνια το υπ. Οικονομικών περνά στον έλεγχο των Σοσιαλδημοκρατών. Οι προσδοκίες από τον
Όλαφ Σολτς, ο οποίος αναλαμβάνει, πιθανότατα, το πανίσχυρο υπουργείο διαδεχόμενος τον Β. Σόμιπλε, είναι
μεγάλες.
O μεγάλος συνασπισμός
έχει «φαρδιά πλατιά σοσιαλδημοκρατική υπογραφή» δήλωσε το βράδυ στη δημόσια

τηλεόραση ZDF η πρόεδρος της Κ.Ο. και μελλοντική πρόεδρος του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος Αντρέα
Νάλες. Η γερμανίδα πολιτικός δεν έχει άδικο, μιας και τα νευραλγικά υπουργεία της επόμενης κυβέρνησης
Μέρκελ -όπως είναι τα υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών και Εργασίας- περνούν στους Σοσιαλδημοκράτες.
Ένας λόγος για την ισχυρή παρουσία σοσιαλδημοκρατών στο νέο υπουργικό συμβούλιο της Άγκελα Μέρκελ
είναι και η επικείμενη ψηφοφορία των μελών του SPD υπέρ ή κατά του μεγάλου συνασπισμού. Θυμίζουμε ότι η
ψηφοφορία των πάνω από 463.000 μελών θα διεξαχθεί μεταξύ 20 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου. Εκτιμάται ότι
στις διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού οι τρεις δυνητικοί κυβερνητικοί ανέθεσαν
συνειδητά καθοριστικά υπουργεία στους Σοσιαλδημοκράτες για να διασφαλίσουν το «ναι» των μελών του SPD
στην ψηφοφορία, μιας και η απόρριψη της συγκυβέρνησης θα οδηγούσε, κατά πάσα πιθανότητα, σε πρόωρες
εκλογές.
Από ελληνικής πλευράς το ενδιαφέρον εστιάζεται σε τρία υπουργεία: το υπουργείο Οικονομικών, που
αναλαμβάνει, όπως όλα δείχνουν, ο σημερινός πρωθυπουργός του κρατιδίου του Αμβούργου Όλαφ Σολτς,
το υπουργείο Εξωτερικών, στο οποίο θα τοποθετηθεί, πιθανότατα, ο Μάρτιν Σουλτς και το υπουργείο
Εσωτερικών, αρμόδιο για ζητήματα μετανάστευσης και προσφύγων που πηγαίνει στον απερχόμενο πρόεδρο
των Χριστιανοκοινωνιστών της Βαυαρίας Χορστ Ζέεχοφερ.
Τερματισμός της πολιτικής λιτότητας στην Ευρώπη;
Ποιος όμως είναι ο επόμενος υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς; Ο σχεδόν 60χρονος πολιτικός έχει σπουδάσει
νομικά και είναι σήμερα πρωθυπουργός του κρατιδίου του Αμβούργου και παράλληλα αναπληρωτής πρόεδρος
του SPD. Θεωρείται πολιτικός χαμηλών τόνων, ο οποίος ωστόσο δηλώνει ότι "όποιος ζητά από μένα ηγεσία θα
πρέπει να γνωρίζει ότι θα την λάβει".
Ο Όλαφ Σολτς ανήκει στην συντηρητική πτέρυγα του SPD. Έχει συνδέσει το όνομά του με τις σκληρές
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις επί καγκελαρίας Γκέρχαρντ Σρέντερ (1998-2005), που προέβλεπαν την αύξηση του
συνταξιοδοτικού ορίου από τα 65 στα 67. Από τη θέση του τότε γενικού γραμματέα του κόμματος ο Όλαφ
Σολτς υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις που διχάζουν ακόμα και σήμερα τους Σοσιαλδημοκράτες, μιας και
αποδόμησαν,
\ στην ουσία, το κράτος προνοίας. Στη διετία 2007-2009 ο Όλαφ Σολτς διετέλεσε υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής στην πρώτη κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού της Αγκ. Μέρκελ.
Ως προς την ευρωπαϊκή πολιτική ο Όλαφ Σολτς θεωρείται άγραφο χαρτί διότι δεν έχει εμπειρία σε αυτό το
επίπεδο. Δεν χωρά ωστόσο αμφιβολία ότι θα εφαρμόσει τους στόχους του μεγάλου συνασπισμού για την
Ευρώπη, που είναι πρωτίστως στόχοι των Σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι προβλέπουν μεταξύ άλλων:
τερματισμό της πολιτικής λιτότητας, υψηλότερες επενδύσεις στην ΕΕ, ειδικό προϋπολογισμό επενδύσεων για
την Ευρωζώνη, πόρους για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας και πιο «δίκαιη φορολόγηση»
οικονομικών κολοσσών όπως η Google, η Apple, η Amazon και η Facebook.
Deutsche Welle
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Τα Διαγράμματα της Ημέρα

Στο 10% ήδη η διόρθωση για τον DAX κατά την τελευταία διόρθωση
των διεθνών αγορών και μετά τη νέα μεγάλη πτώση της Πέμπτης (2,82%)
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