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Deutsche Bank:
οπισθοχωρεί

Προσοχή

στα

ελληνικά

ομόλογα

καθώς

η

ΕΚΤ

Τα ελληνικά ομόλογα είναι αυτά που πρέπει να παρακολουθούν οι επενδυτές, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
επιταχύνει την οπισθοχώρησή της από την πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική, σύμφωνα με την Deutsche Bank. Παρόλα
αυτά, και παρά την αύξηση του κόστους δανεισμού, η JP Morgan επιμένει στις long θέσεις της στα ελληνικά 10ετή
ομόλογα.
Όπως γράφει το Money Review, η χθεσινή αύξηση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων είναι, σύμφωνα με τους
αναλυτές της Deutsche Bank, μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στις αγορές, καθώς η απόδοση του 10ετούς έφτασε να
αυξάνεται έως και κατά 25,5 μονάδες βάσης, στα υψηλά της ημέρας. Η αποκλιμάκωση που ακολούθησε ήταν μικρότερη
από ό,τι σημειώθηκε στα ομόλογα άλλων χωρών της περιφέρειας, με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς να κλείσει μόνο
6,1 μονάδες βάσης χαμηλότερα από το υψηλό της ημέρας, στο 2,45% (με άνοδο 22 μονάδων βάσης).
Οι αναλυτές της Deutsche Bank θυμίζουν ότι στα χαμηλά των μέσων του 2021, οι αποδόσεις της ελληνικής 10ετίας είχαν
πλησιάσει το 0,5%.
«(Το ελληνικό ομόλογο) είναι ένα που πρέπει να παρακολουθείτε καθώς η ΕΚΤ επιταχύνει την οπισθοχώρησή της»,
τονίζουν οι αναλυτές, αφότου το παγκόσμιο sell off της περασμένης εβδομάδας έδειξε να συνεχίζεται και αυτήν, με τις
αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων να αγγίζουν νέα υψηλά.
Χθες, η ομιλία της Κριστίν Λαγκάρντ βοήθησε να ηρεμήσουν κάπως τα spreads της περιφέρειας, έπειτα από την πρωινή
αναταραχή. Τι είπε η πρόεδρος της ΕΚΤ; Όπως σημειώνει η Deutsche Bank, η ομιλία της ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου
ήταν σε παρόμοιο τόνο με τα όσα επικοινώνησε η ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα, αναφέροντας ότι οι πληθωριστικοί
κίνδυνοι έχουν αυξηθεί. Η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ θα εφαρμόσει μία σταδιακή προσέγγιση στη σύσφιγξη της
πολιτικής, διαχωρίζοντας τη θέση της από τις άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες που ενδεχομένως να χρειάζεται να
αποσύρουν γρηγορότερα τα μέτρα νομισματικής στήριξης.
Αυτό που οδήγησε στην αποκλιμάκωση των πιέσεων στα ομόλογα της περιφέρειας ήταν η αποφασιστική στήριξη που
έδωσε η Λαγκάρντ στην περιφέρεια απαντώντας σε πολλές ερωτήσεις, σημειώνοντας ότι η ΕΚΤ θα χρησιμοποιήσει
οποιοδήποτε εργαλείο για να διασφαλίσει τη μετάδοση της πολιτικής σε όλες τις χώρες-μέλη.
«Έστω και εάν απέχουμε πολύ από το να βρισκόμαστε σε φάση κρίσης, οι επόμενοι μήνες θα είναι συναρπαστικοί στο να
δούμε πόσο μακριά θα μπορέσουν οι κεντρικές τράπεζες να φτάσουν στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού και οι επενδυτές
πιστεύουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι πρόκειται να δούμε αρκετές αυξήσεις από τις κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως
τους επόμενους μήνες», σημειώνουν οι αναλυτές της Deutsche Bank.
Σε ό,τι αφορά την ΕΚΤ, ο οίκος έχει αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις του και πλέον περιμένει την πρώτη αύξηση των επιτοκίων
κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο (χωρίς να αποκλείουν μία κίνηση από τον Ιούνιο) και τη δεύτερη τον Δεκέμβριο.
Long παραμένει η JP Morgan
Κόντρα στην αύξηση των αποδόσεων, η JP Morgan διατηρεί τις long θέσεις της στα ελληνικά ομόλογα έναντι των
υπόλοιπων της περιφέρειας.
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«Παρά τις αρνητικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τα spreads της περιφέρειας, δεν θεωρούμε ότι είναι
ελκυστικό /από πλευράς ρίσκου/ανταμοιβής να ποντάρει κανείς στη διεύρυνση των spreads βραχυπρόθεσμα,
καθώς περιμένουμε ότι η αγορά θα διευρύνει τα spreads ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, αλλά την ίδια
στιγμή, η ΕΚΤ θα χρησιμοποιήσει ενεργά τις αγορές του προγράμματος PEPP με ευέλικτο τρόπο έως τον
Μάρτιο του 2022 για να αντιμετωπίσει τις όποιες απότομες κινήσεις διεύρυνσης, όπως ρητά ανέφερε η
πρόεδρος Λαγκάρντ στην τελευταία συνέντευξη τύπου της», εξηγούν οι αναλυτές του αμερικανικού οίκου.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις προβλέψεις της JP Morgan, το spread του ελληνικού 10ετούς έναντι του
αντίστοιχου γερμανικού τίτλου θα συρρικνωθεί στις 135 μονάδες βάσης τον Μάρτιο του 2022 και στις 120
μονάδες βάσης τον Ιούνιο του 2022. Στην πορεία, θα ενισχυθεί ξανά στις 130 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο και
στις 140 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο του 2022.
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Eurobank: Κάτω από το 5% το ποσοστό του Helikon
Κάτω από το όριο του 5% περιορίστηκε το ποσοστό των μετοχών που κατέχει το fund Helikon Investments
Limited στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank.
Ας σημειωθεί ότι το Helikon, το οποίο ιδρύθηκε από βετεράνους επενδυτές της ιταλικής θυγατρικής της Julius
Baer, έχει πολύπλευρη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα, διαθέτοντας σημαντικά μερίδια μετοχών σε ΔΕΗ,
ΟΛΠ, Πειραιώς κ.α.
Σήμερα, η μετοχή της Eurobank έκλεισε ανοδικά στο +0,94% και διαμορφώθηκε στο 1,07 ευρώ, το υψηλότερο
επίπεδο από τον Μάιο του 2016, δηλαδή των τελευταίων 5,5 ετών.
Από την αρχή του έτους δε, η τραπεζική μετοχή έχει εμφανίσει σωρευτικά κέρδη της τάξης του 20%.
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Ρέγκλινγκ: «Το Grexit θα μείωνε κατά 25% το εισόδημα των Ελλήνων»
Πριν από 30 χρόνια στις 7 Φεβρουαρίου του 1992 ξεκινά με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ η
ιστορία του ευρώ. Αφορμή για μια συνέντευξη της Süddeutsche Zeitung με τον Κλάους Ρέγκλινγκ, ο οποίος
γνωρίζει το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα όσο λίγοι. Τίτλος της «Το Σύμφωνο Σταθερότητας πρέπει να
μεταρρυθμιστεί».
Η γερμανική εφημερίδα σημειώνει για τον Κλάους Ρέγκλινγκ: «Αρχικά συνέταξε για λογαριασμό της
γερμανικής κυβέρνησης τους κανόνες για το Σύμφωνο Σταθερότητας. Το 2004 κινήθηκε νομικά κατά της
Γερμανίας για λογαριασμό της Κομισιόν, όταν το Βερολίνο παραβίασε τους κανόνες. Και τώρα ο Κλάους
Ρέγκλινγκ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης ΕΜΣ και μεγαλύτερος πιστωτής της Ελλάδας,
θέλει να αλλάξουν ριζικά οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας, επιτρέποντας εξαιρέσεις, ανεβάζοντας το
όριο του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ από το 60% στο 100% και δημιουργώντας μόνιμο ταμείο για χώρες σε
κρίση. Προτάσεις που ενδέχεται να πυροδοτήσουν έντονες συζητήσεις με τον γερμανό υπουργό Οικονομικών
Κρίστιαν Λίντνερ, ο οποίος δεν θα ήθελε να υπάρξουν αλλαγές ούτε στο πλαφόν του χρέους, ούτε στο
δημοσιονομικό έλλειμμα», γράφει η εφημερίδα του Μονάχου.
Η συνέντευξη δεν θα μπορούσε να παρακάμψει την κορύφωση της ευρωκρίσης με πρωταγωνιστή την Ελλάδα.
Στο ερώτημα γιατί ο Κλάους Ρέγκλινγκ διαφώνησε με την θέση του τότε υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε για αποπομπή της Ελλάδας από το ευρώ ο επικεφαλής του ΕΜΣ απαντά:
«Ουδέποτε διαφωνήσαμε δια ζώσης», λέει ο Κλάους Ρέγκλινγκ: «Σέβομαι τα επιχειρήματά του. Ήθελε να
ασκήσει πιέσεις στις χώρες της ευρωζώνης έτσι ώστε να σέβονται τους κανόνες. Θεώρησα ωστόσο ότι το
τίμημα για τους Έλληνες ήταν υπερβολικά υψηλό. Ήδη, λόγω της κρίσης, το εισόδημά τους είχε μειωθεί 25%.
Στο μεγαλύτερό της μέρος η προσαρμογή αυτή ήταν απαραίτητη για να αμβλυνθούν ανισότητες. Υπήρχαν
όμως υπολογισμοί σύμφωνα με τους οποίους η έξοδος από το ευρώ θα σήμαινε μείωση εισοδημάτων στην
Ελλάδα για ένα επιπλέον 25%, το οποίο θα οδηγούσε σε ακόμα οξύτερα κοινωνικά προβλήματα. Εκτός αυτού
ένα Grexit θα άλλαζε τον χαρακτήρα της ευρωζώνης».

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

III

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

Ημερήσια Νέα

\

Λαγκάρντ: Για
ακριβότερα

ποιον λόγο οι

ελληνικές

επιχειρήσεις δανείζονται

Η αντιμετώπιση των περιορισμένων εκταμιεύσεων για τις ΜμΕ δεν εμπίπτει στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής,

αναφέρει η Κριστίν Λαγκάρντ
Τους λόγους για τους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις δανείζονται με ακριβότερα επιτόκια εξήγησε με απαντητική
επιστολή της προς του ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν
Λαγκάρντ.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, στην περίπτωση της Ελλάδας, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2014, το κόστος δανεισμού για
τις επιχειρήσεις είχε μειωθεί κατά 288 μονάδες βάσης (και κατά 284 μονάδες βάσης στην περίπτωση δανείων έως 1 εκατ.
ευρώ) τον Οκτώβριο του 2021.
Εντούτοις, τον ίδιο μήνα, τα επιτόκια τραπεζικών χορηγήσεων για τις επιχειρήσεις εξακολουθούσαν να είναι υψηλότερα
από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ κατά 165 μονάδες βάσης.
Αυτό οφείλεται στο ότι τα υψηλότερα επιτόκια των τραπεζικών χορηγήσεων στην Ελλάδα αντανακλούν το γεγονός ότι τα
επιτόκια είναι γενικά υψηλότερα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, όπως υποδεικνύει η διαφορά
των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου στην Ελλάδα σε σχέση με τα αντίστοιχα ομόλογα στη Γερμανία και
τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, που ήταν 1,6 και 1,2 ποσοστιαίες μονάδες αντιστοίχως τον Ιανουάριο του 2022.
Σε αυτό το πλαίσιο, παρά την αύξηση των εκταμιεύσεων, και ενώ τα αποτελέσματα φανερώνουν έντονη βελτίωση της
οικονομικής κατάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ελλάδα κατά την περίοδο Απριλίου-Σεπτεμβρίου
2021, δείχνουν επίσης ότι οι ΜμΕ βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγαλύτερους περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβασή τους
σε χρηματοδότηση από ό,τι οι ΜμΕ στις περισσότερες από τις άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ.
Τα αίτια αυτών των περιορισμών, όπως αναφέρουν οι ΜμΕ, περιλαμβάνουν τα μεγαλύτερα χρηματοδοτικά κενά λόγω του
ότι η ζήτηση δανείων υπερβαίνει τη διαθεσιμότητα δανείων, τη μεγαλύτερη ανάγκη αναχρηματοδότησης και
αποπληρωμής προηγούμενων υποχρεώσεων και τη μικρότερη διάθεση – σε σχέση με τις ΜΜΕ σε άλλες χώρες της ζώνης
του ευρώ – για υποβολή αιτήσεων τραπεζικών δανείων λόγω του φόβου απόρριψης.
Επιπλέον, οι ελληνικές ΜμΕ θεώρησαν ότι η επιδείνωση της κεφαλαιακής θέσης τους και οι γενικές οικονομικές
προοπτικές αποτελούν παράγοντες που εμποδίζουν την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση.
Αυτοί οι παράγοντες, καθώς και το επίμονα υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ο αυξημένος πιστωτικός
κίνδυνος που συνδέεται με ορισμένα είδη δανείων στην Ελλάδα, ωθούν τα επιτόκια των τραπεζικών χορηγήσεων σε
επίπεδα υψηλότερα από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, λέει η Λαγκάρντ και καταλήγει:
«Η αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων δεν εμπίπτει στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής. Αντ’ αυτού, τα
μεταρρυθμιστικά
μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης εποπτείας της
\
Ελλάδας, όπως η εφαρμογή όλων των στοιχείων του νέου κώδικα αφερεγγυότητας, η εξάλειψη παραγόντων που
εμποδίζουν την αναγκαστική εκτέλεση εξασφαλίσεων και η βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος,
μπορούν να στηρίξουν τη σύγκλιση των επιτοκίων χορηγήσεων προς τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ».
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Θετική «αντίδραση» των ομολόγων
Aνακάπτουν ελαφρώς την Τρίτη οι τιμές των ομολόγων μετά την μεγάλη υποχώρηση που κατέγραψαν χθες.
H χθεσινή παρέμβαση της επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου, στην οποία
διαβεβαίωσε ότι οι επόμενες κινήσεις θα είναι «σταδιακές» και «συνδεδεμένες με την πορεία των οικονομικών δεδομένων»
φαίνεται να έπεισε εν μέρει τους επενδυτές.
Σε κάθε περίπτωση όμως η πρόθεση της ΕΚΤ να στραφεί σε μία πιο περιοριστική νομισματική πολιτική δεν
αμφισβητείται πλέον ούτε από τους Κεντρικούς Τραπεζίτες άλλα ούτε και από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές όπως η JP
Morgan και η Deutsche Bank, οι οποίοι πλέον λαμβάνουν διακριτικές αποστάσεις από τα ελληνικά ομόλογα. Αντιθέτως,
πιο καθησυχαστική εμφανίζεται η Goldman Sachs η οποία εκτιμά ότι οι αρνητικές επιπτώσεις από την αύξηση του
κόστους δανεισμού θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν εν μέρει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.
Στην εγχώρια αγορά και πιο συγκεκριμένα στο ΗΔΑΤ καταγράφηκαν σήμερα συναλλαγές ύψους 18 εκατ. ευρώ εκ των
οποίων τα 8 αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έκλεισε στο 2,49% -ωστόσο νωρίς το
απόγευμα είχε υποχωρήσει στο 2,30%, από 2,41% χθες έναντι 0,26% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το
περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,23% από 1,18%.
Στην αγορά συναλλάγματος υποχωρεί ελαφρώς το ευρώ έναντι του δολαρίου καθώς το ευρωπαϊκό νόμισμα
διαπραγματευόταν στα 1,1412 5 δολάρια από το επίπεδο των 1,1423 δολαρίων που άνοιξε η αγορά.
Η ενδεικτική τιμή που για την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 1,1408 δολάρια.
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