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Ντομπρόβσκις: Ήρθε η ώρα για την εκταμίευση της δόσης
«Ήρθε η ώρα οι Ευρωπαίοι δανειστές να προχωρήσουν στην εκταμίευση της δόσης», δήλωσε από τις Βρυξέλλες
ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις, μια εβδομάδα πριν από το κρίσιμο Eurogroup της 15ης
Ιουνίου. Ως φαίνεται οι αξιωματούχοι έχουν επεξεργαστεί ένα σχέδιο που θα φέρει την πολυπόθητη συμφωνία,
που θα σημάνει την αποδέσμευση των χρημάτων. «Είναι ώρα να προχωρήσουμε στην εκταμίευση. Η Ελλάδα
έχει υλοποιήσει τόσο τις δημοσιονομικές όσο και τις μεταρρυθμιστικές υποχρεώσεις της» τόνισε ο αντιπρόεδρος
της Κομισιόν, και σημείωσε ότι η αβεβαιότητα έχει ήδη αρνητικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία και
δεν υπάρχει κανένας λόγος γι' αυτό. Σημειώνεται, ότι οι επόμενες οικονομικές υποχρεώσεις της Ελλάδας είναι
τον Ιούλιο.
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, ο Β. Ντομπρόβσκις είπε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται και ότι η
απόφαση ανήκει στους πιστωτές της Ελλάδας (δηλαδή των κρατών-μελών) και όχι της Επιτροπής. "Είναι
σημαντικό να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση και να προχωρήσουμε με την εκταμίευση της επόμενης δόσης
για να δείξουμε ότι το ελληνικό πρόγραμμα είναι σε τροχιά και ότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει", ανέφερε
τέλος ο Β. Ντομπρόβσκις.

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

Μοσκοβισί: Οι δανειστές της Ελλάδας δεν πρέπει να «παίζουν με τη φωτιά»
Οι ευρωπαίοι εταίροι δεν θα πρέπει να "παίζουν με τη φωτιά" με την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους,
υπογράμμισε ο ευρωπαίος Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, εν όψει του Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Ο κ.
Μοσκοβισί σημείωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. "Δεν έχουμε
συμφωνία ακόμη", σημείωσε, προσθέτοντας ότι είναι "λόγικό" να παραμείνει το ΔΝΤ στο πρόγραμμα.
Ο επίτροπος τόνισε ότι η Ελλάδα φθάνει στα όρια του τι μπορεί να αποδεχτεί η κοινωνία.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Μυτιληναίος: Στην τελική ευθεία για ομόλογο 200 – 300εκ ευρώ..
Την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 200 έως 300 εκατ. ευρώ που θα είναι η πρώτη στην ιστορία του ομίλου
Μυτιληναίος και η μεγαλύτερη που έχει βγει στην Ελλάδα, ανακοίνωσε προ ολίγου η εταιρεία, μια έκδοση η
οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
Ειδικότερα, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ)
596/2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 08.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού της
Συμβουλίου, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το ν.3156/2003 και τον
Κ.Ν.2190/1920, ποσού διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€200.000.000) κατ' ελάχιστον και έως τριακοσίων
εκατομμυρίων ευρώ (€300.000.000), τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς και την εισαγωγή
τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η υλοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.

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

Βίζερ: Θα υπάρξει συμφωνία για την Ελλάδα, χωρίς χρήματα από το ΔΝΤ
Αισιόδοξος ότι στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου θα υπάρξει συμφωνία για την Ελλάδα εμφανίστηκε με
δηλώσεις του στην αυστριακή εφημερίδα Salzburger Nachrichten ο Τόμας Βίζερ. Σύμφωνα με τον επικεφαλής
του Euroworking Group "θα συμφωνήσουμε στις 15 Ιουνίου με την πιθανότητα να φτάνει το 95%". Όπως λέει,
σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, η λύση θα είναι η εξής: Το ΔΝΤ θα συμφωνήσει να παραμείνει στο πρόγραμμα,
αλλά θα πει ότι δεν θα κάνει καμία πληρωμή μέχρι να υπάρξει συμφωνία σε μια κοινή έκθεση βιωσιμότητας
του χρέους. Το ΔΝΤ θα παραμείνει όχι όμως με χρήματα.
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Δράσεις για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών σχεδιάζει η ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα εννιά νέες «δράσεις προτεραιότητας», στο πλαίσιο της ενδιάμεσης
αξιολόγησης της πρωτοβουλίας για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (capital markets union, CMU), μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνεται και η παροχή βοήθειας στις τράπεζες για την πώληση «κόκκινων» δανείων τους.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ως προτεραιότητα «η υποβολή μέτρων για τη στήριξη των δευτερογενών αγορών
για μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) και εξέταση νομοθετικών πρωτοβουλιών για να ενισχυθεί η ικανότητα
των ενέγγυων πιστωτών να ανακτούν αξία από εξασφαλισμένα δάνεια σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες».
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι «οι υπηρεσίες της Κομισιόν
θα ξεκινήσουν σύντομα μία δημόσια διαβούλευση σχετικά με πιθανές δράσεις της ΕΕ για την ενίσχυση αυτών
των δευτερογενών αγορών δανείων».
«Καθώς αντιμετωπίζουμε την αναχώρηση του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού κέντρου της ΕΕ,
δεσμευόμαστε να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας για να ενισχύσουμε περαιτέρω και να ενοποιήσουμε τις
κεφαλαιαγορές της», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις, προσθέτοντας: «Η αξιολόγηση καθιστά σαφές το μέγεθος της
πρόκλησης και βασιζόμαστε στη στήριξη του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και των χωρών - μελών για να
αντεπεξέλθουμε».

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

Γερμανία: Αδιαμφισβήτητος νικητής της τουριστικής σεζόν η Ελλάδα
H Eλλάδα είναι ο νικητής της φετινής τουριστικής σεζόν, σύμφωνα και με την Alltour, ενός από τα πέντε
μεγαλύτερα τουριστικά πρακτορεία της Γερμανίας με έδρα το Ντίσελντορφ.
«Η αύξηση των Γερμανών, οι οποίοι θα επιλέξουν την Ελλάδα, θα κινηθεί σε υψηλά διψήφια ποσοστά, ενώ η
συνολική αύξηση του ποσοστού προς όλες τις χώρες υπολογίζεται σε 4,5%» είπε, σε συνέντευξη τύπου, ο
Μάρκους Ντάλντραπ, διευθυντής του πρακτορείου Alltour.
«Η Αίγυπτος και η Τυνησία επιστρέφουν στην προτίμηση των Γερμανών τουριστών, ενώ αντίθετα, οι
κρατήσεις προς την Τουρκία συνεχίζουν να παρουσιάζουν κάθετη πτώση και φέτος σημειώνοντας μείωση
περίπου 50%» πρόσθεσε ο κ. Ντάλντραπ.
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ARD και ΖΕΙΤ αποκαλύπτουν το μεγαλύτερο σκάνδαλο φοροδιαφυγής στη Γερμανία
Τράπεζες και χρηματομεσίτες "ελάφρυναν" τα γερμανικά ταμεία κατά 31,8 δισ. Ευρώ, μέσω των
αμφιλεγόμενων συναλλαγών Cum-Cum και Cum-Ex, όπως αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα της έγκυρης
εφημερίδας του Αμβούργου "Die Zeit" και του πρώτου δημόσιου γερμανικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ARD,

η οποία θα μεταδοθεί
απόψε. Οι συναλλαγές Cum-Cum επιτρέπουν στους ξένους επενδυτές να αποφεύγουν την
παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, δανείζοντας μετοχές σε μια (γερμανική εν προκειμένω) τράπεζα, και
οι δεύτερες επιτρέπουν την επίτευξη ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος των μερισμάτων, δεδομένου ότι
τα κέρδη μιας επιχείρησης θεωρούνται άθροισμα κεφαλαίων και φορολογούνται λιγότερο απ' ό,τι τα
μερίσματα. "Πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο φοροδιαφυγής στην ιστορία της Ομοσπονδιακής
Γερμανίας" όπως λέει ο οικονομολογος Κρίστοφ Σπένγκελ, οποίος συνεργάστηκε στην έρευνα της "Die Zeit"
και του ARD. Ο ερευνητής του Πανεπιστημίου του Μανχάιμ υπολόγισε ιστορικά τη ζημιά από το 2001 και
κατέληξε το συμπέρασμα ότι το γερμανικό κράτος ζημιώθηκε κατά 31,8 δισ. ευρώ από φόρους, οι οποίοι δεν
εισπράχθηκαν. Συγκεκριμένα, από τις συναλλαγές Cum-Cum το γερμανικό κράτος ζημιώθηκε κατά 24,6 δισ.
ευρώ και από τις συναλλαγές Cum-Ex κατά 7,2 δισ. Σημειώνεται πάντως ότι και οι δύο τύποι συναλλαγών
έχουν εν τω μεταξύ απαγορευτεί στη Γερμανία, οι μεν πρώτες το 2016 οι δε δεύτερες το 2012.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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At a P/E Ratio of 20, the S&P 500 would trade at 1,891. At a P/E
Ratio of 15, the SPX would be 1,418.
It's 2,429

Source: StockTwit
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