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Δύο γραμμές στο ΤΧΣ για το ποσοστό στην Alpha Bank
Δύο διαφορετικές γραμμές επικρατούν στους κόλπους της διοίκησης του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως προς το ύψος της συμμετοχής του Ταμείου στην επικείμενη
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank και η οριστική απόφαση θα ληφθεί μετά τη γενική
συνέλευση των μετόχων της τράπεζας (τη 15η Ιουνίου).
Ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr (το άρθρο γράφει η Αναστασία Παπαϊωάννου) αναφέρουν
πως εντός της διοίκησης του ΤΧΣ υπάρχουν υποστηρικτές της άποψης ότι το Ταμείο πρέπει να
περιορίσει το ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο της Αlpha Bank στην περιοχή του 8%-9% από
10,95% που κατέχει σήμερα. Στον αντίποδα, οι πιο συντηρητικοί τάσσονται υπέρ της διατήρησης και μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- του υφιστάμενου ποσοστού, προκειμένου το Ταμείο να
κρατήσει την επένδυσή του, προσδοκώντας στην αποκόμιση κερδών με δεδομένο τον αναπτυξιακό
χαρακτήρα της αμκ.
Μετά τη γενική συνέλευση
Κι ενώ οι ζυμώσεις στο εσωτερικό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το θέμα
συνεχίζονται, η τελική απόφαση αναμένεται, όπως αναφέρουν στο Euro2day.gr οι ίδιες πηγές, να
ληφθεί στις συζητήσεις που θα ξεκινήσουν αμέσως μετά τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης των
μετόχων της Αlpha Bank, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 15 Ιουνίου.
Βασικό επιχείρημα όσων τάσσονται υπέρ της μείωσης του ποσοστού του Ταμείου στο μετοχικό
κεφάλαιο της Αlpha Bank είναι το σήμα που θα σταλεί για δεύτερη φορά μετά την ΑΜΚ της
|Tράπεζας Πειραιώς προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα όσον αφορά τη σταδιακή απομάκρυνση
του ελληνικού δημοσίου από το μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών τραπεζών. Το θέμα αυτό έθιξε και
η έκθεση της Κομισιόν (σ.σ. η οποία δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα), αναφέροντας πως
η συμμετοχή του δημοσίου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα πρέπει να περιοριστεί σταδιακά,
καθώς προκαλεί σκεπτικισμό στους επενδυτές.
Εξάλλου, με βάση το χρονοδιάγραμμα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μέχρι το τέλος
του 2022 οφείλει να προχωρήσει στην αποεπένδυσή του από τις τράπεζες, ωστόσο η κεντρική
κυβερνητική πολιτική επικεντρώνεται στην επίσπευση της διαδικασίας, στο πλαίσιο της
αναπτυξιακής στρατηγικής των τραπεζών.
Έρχεται αλλαγή του νόμου
Ώθηση στην ταχύτητα της αποεπένδυσης του Ταμείου από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών
αναμένεται να δώσει η αλλαγή της βασικής λειτουργίας του, με αιχμή τη μετατροπή του από κρατικό
κεφάλαιο σε απλό επενδυτή.
Οι διεργασίες μεταξύ της κυβέρνησης, των θεσμών και των εποπτικών οργάνων έχουν ξεκινήσει και
οι αλλαγές εκτιμάται ότι θα έχουν θεσμοθετηθεί μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου. Προβλέπεται,
σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ρόλος του ΤΧΣ να εναρμονισθεί ως προς τα δικαιώματα που κατέχει
με αυτόν ενός ιδιώτη επενδυτή, χωρίς έξτρα δικαιώματα όπως το veto.
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Τράπεζας Πειραιώς: Ξεπέρασαν τα 2 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο - Αντλεί
600 εκατ.
Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για τον τίτλο ΑΤ1 της Τράπεζας Πειραιώς, με το τελικό κουπόνι να
διαμορφώνεται στο 8,75% ενώ το αρχικό pricing είχε διαμορφωθεί στο 9-9,25%.
Το ποσό άντλησης διαμορφώθηκε στα 600 εκατ. ευρώ, έναντι 300 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός
στόχος. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ. Πηγές της τράπεζας υπογραμμίζουν το αξιόλογο
προφίλ των επενδυτών που κατέθεσαν προσφορά λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ότι «συμμετέχουν
όλα τα καλά σπίτια».
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Ξεπέρασαν τα €29 δισ. οι προσφορές για το reopening του 10ετούς ομολόγου€2,5 δισ. αντλεί η Ελλάδα
Έκλεισε στις 13:15 ώρα Ελλάδας το βιβλίο προσφορών για το reopening του 10ετούς ομολόγου
που είχε εκδοθεί τον περασμένο Ιανουάριο, με λήξη στις 18 Ιουνίου 2031, με τη ζήτηση να είναι
ιδιαίτερα ισχυρή, ενώ το απόγευμα αναμένεται η τελική τιμολόγηση.
Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στις 90 μονάδες βάσης + mid swap (το οποίο κινείται στις 8 μ.β)
δηλαδή στην περιοχή του 0,98%, ενώ στη συνέχεια υποχώρησε στις 85 μ.β + mid swap, που
μεταφράζεται σε απόδοση 0,94%. Το τελικό επιτόκιο τοποθετήθηκε ακόμα χαμηλότερα και στις
82 μ.β + mid swap, δηλαδή στην περιοχή του 0,9%, με τις προσφορές να ξεπερνούν τελικά τα 29
δισ. ευρώ και το Ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 2,5 δισ. ευρώ.
Αξίζει να σημειώσουμε πως κατά την έκδοση του Ιανουαρίου, το τελικό επιτόκιο (απόδοση) είχε
διαμορφωθεί στο 0,807% (100 μονάδες βάσης συν το mid swap) από το αρχικό των 110 μ.β. (συν
mid swap), και το κουπόνι στο 0,75%. Στο reopening το τελικό επιτόκιο αναμενόταν να είναι
υψηλότερο, άλλωστε χθες και μετά την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ για την "έξοδο" η απόδοση του
10ετούς σκαρφάλωσε στο 0,87%, ενώ σήμερα το πρωί κινούνταν στο 0,855%, ωστόσο στόχος είναι
το spread θα διαμορφωθεί χαμηλότερα από εκείνο του Ιανουαρίου και κοντά στις 115 μ.β έναντι 135
μ.β.
Συνέχεια..
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Ανάδοχοι τις έκδοσης είναι οι έξι διεθνείς τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs
Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan και Nomura. Αν και υπήρξαν προτάσεις από τους Primary
dealers και για έκδοση νέου τίτλου, ο ΟΔΔΗΧ επέλεξε να ακολουθήσει την οδό του re-opening έτσι
ώστε να πετύχει έναν από τους βασικούς του στόχους που είναι η βελτίωση της ρευστότητας
στους ελληνικούς τίτλους. Το 10ετές ομόλογο έχει μέγεθος 3,5 δισ. ευρώ και έτσι αναμένεται να
αυξηθεί στα 5,5 δισ. ευρώ περίπου, ικανοποιώντας τη ζήτηση των επενδυτών. Άλλωστε έχει λήξη
τον Ιούνιο του 2031, γεγονός που σημαίνει ότι αποτελεί 10ετία, κάτι που είχε στο μυαλό του ο
ΟΔΔΗΧ τον Ιανουάριο όταν εξέδωσε τον τίτλο με διάρκεια 10 και μισό έτη.
Στην ερώτηση του γιατί επιλέχθηκε να γίνει τώρα η έξοδος, η απάντηση είναι πως ο ΟΔΔΗΧ θέλει
να εκμεταλλευτεί τις ευνοϊκές συνθήκες που κυριαρχούν στην αγορά αυτή τη στιγμή, ενόψει και της
αυριανής συνεδρίασης της ΕΚΤ όπου έχει "σβήσει" το σενάριο του tapering του προγράμματος
PEPP το οποίο πριν λίγες εβδομάδες είχε οδηγήσει σε πιέσεις στα ομόλογα. Επιπλέον, οι
ελληνικοί τίτλοι διαπραγματεύονται με υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τους ιταλικούς, και αυτό
οφείλεται στην "τεχνητή" έλλειψη ελληνικών ομολόγων, με παράγοντες της αγοράς να σημειώνουν
πως το "φυσιολογικό" είναι η Ελλάδα να διαπραγματεύεται στα ίδια επίπεδα ή λίγο υψηλότερα
από την Ιταλία, πάντως όχι χαμηλότερα.
Ο ΟΔΔΗΧ παράλληλα αποφάσισε να βγει στις αγορές αμέσως μετά τη χθεσινή έκδοση του 10ετούς
της Ιταλίας και πριν την έκδοση-μαμούθ που αναμένεται να ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα
από την Ε.Ε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Πάντως από τον Απρίλιο είχε τεθεί ο στόχος για
δύο εκδόσεις έως τον Ιούνιο, εάν το επέτρεπαν οι συνθήκες στην αγορά, και έτσι μετά το 5ετές ο
δρόμος για το reopening ήταν ανοιχτός και ο ΟΔΔΗΧ το "εκμεταλλεύτηκε".
Το οικονομικό επιτελείο ακολουθεί έτσι τη στρατηγική της εμπροσθοβαρούς εκδοτικής
δραστηριότητας, με 9 δισ. ευρώ να έχει αντλήσει έως τώρα το 2021 από τις αγορές, συν 2 δισ. ευρώ
από την ανταλλαγή ελληνικών τίτλων με τις συστημικές τράπεζες, και έτσι είναι πιθανό η σημερινή
έκδοση να είναι η τελευταία ή η προτελευταία για το έτος. Την τελική "απόφαση" θα την ορίσει η
πορεία της πανδημίας και της οικονομίας.
Σε κάθε περίπτωση η ΕΚΤ συνεχίζει να υπερκαλύπτει τις εκδόσεις του ΟΔΔΗΧ καθώς έχει
αγοράσει ελληνικά ομόλογα συνολικού ύψους 25,68 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του έκτακτου
προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (PEPP), από τις 18 Μαρτίου του 2020 που
ενεργοποιήθηκε έως και τα τέλη Μαΐου του 2021, τη στιγμή που το ίδιο διάστημα ο ΟΔΔΗΧ έχει
αντλήσει 18,5 δισ. ευρώ από τις αγορές, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαβρώνονται σε υψηλά
επίπεδα και στα 33,7 δισ. ευρώ.

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

III

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

Ημερήσια Νέα

\



Παγκόσμια Τράπεζα: Παγκόσμια ανάπτυξη αναθεωρημένη προς τα πάνω, οι
φτωχές χώρες μένουν πίσω
Η παγκόσμια οικονομία θα καταγράψει φέτος την ισχυρότερη ανάπτυξή της τα τελευταία 80 χρόνια
αλλά οι φτωχές χώρες, που έχουν τρομερή έλλειψη εμβολίων κατά της Covid, συνεχίζουν να
μένουν πίσω, επισημαίνει σήμερα η Παγκόσμια Τράπεζα στην τελευταία έκθεσή της για τις
παγκόσμιες προοπτικές.
Το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ουάσινγκτον αύξησε κατά 1,5 μονάδα στο 5,6%,την
πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2021, η οποία επηρεάζεται από μια ισχυρή
ανάκαμψη "μερικών μεγάλων οικονομιών" και προηγμένων όπως οι ΗΠΑ (+6,8%) και η Κίνα
(+8,5%), ενώ οι χώρες με αναδυόμενες οικονομίες και οι αναπτυσσόμενες δυσκολεύονται αρκετά.
Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ντέιβιντ Μαλπάς δήλωσε σήμερα ότι η τράπεζα δεν
υποστηρίζει την άρση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια κατά της Covid-19
λόγω της ανησυχίας ότι αυτό μπορεί να βλάψει την καινοτομία στον φαρμακευτικό τομέα.
Ο Μαλπάς όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τις οικονομικές προβλέψεις της
Παγκόσμιας Τράπεζας εάν ο ίδιος στηρίζει τις διαπραγματεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας για μια άρση της πνευματικής ιδιοκτησίας στα εμβόλια, απάντησε: "Δεν το υποστηρίζουμε
αυτό, για τον λόγο ότι μπορεί να ενέχει έναν κίνδυνο μείωσης της καινοτομίας, της έρευνας και της
ανάπτυξης στον τομέα αυτό".
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Οι τζίροι παραμένουμε μέτριοι ωστόσο οι επόμενες συνεδριάσεις είναι
αρκετά ενδιαφέρουσες. Πρώτος μεγάλος στόχος η παραμονή του ΓΔ
υψηλότερα των 910 – 900 μονάδων. Παράλληλα ο FTSE 25 και ο
Τραπεζικός Δείκτης να κρατήσουνε την απόσταση ασφαλείας από τα
δικά τους κρίσιμα τεχνικά επίπεδα (2.130 και 560 – 550 μονάδων
αντίστοιχα) ….
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