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Κομισιόν: Μπήκαν τα θεμέλια για συμφωνία … H Ελλάδα πρέπει να κλείσει τη συμφωνία..
Το Eurogroup της Δευτέρας «έθεσε τα θεμέλια» ώστε να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού
προγράμματος, όμως προϋπόθεση για την εκταμίευση της επόμενης δόσης στήριξης παραμένει η υλοποίηση
όλων των συμφωνημένων προαπαιτούμενων, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ανίκα Μπράιντχαρτ.
«Έχει γίνει σημαντική πρόοδος για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης», όμως «οι ελληνικές Αρχές
πρέπει να εκπληρώσουν τις προαπαιτούμενες ενέργειες», δήλωσε στις Βρυξέλλες η κ. Μπράιντχαρτ, τη στιγμή
που η Αθήνα δρομολογεί την ψήφιση νόμου-σκούπα που θα περιλαμβάνει όλες τις εκκρεμότητες της
διαπραγμάτευσης. Μόλις η Αθήνα εκπληρώσει τα συμφωνηθέντα, «το Eurogroup είναι έτοιμο να συμφωνήσει
για την εκταμίευση», είπε. Όσον αφορά το χρέος, η κ. Μπράιτχαρντ επανέλαβε ότι η Κομισιόν θα συμβάλει με
την τεχνογνωσία της στις συζητήσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι κρίσιμες αποφάσεις θα ληφθούν από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και τους πιστωτές της Ελλάδας, δηλαδή τα κράτη-μέλη.
Αναφερόμενη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που δεν έχει ακόμα αποσαφηνίσει αν οι αποφάσεις του
Eurogroup το καλύπτει ώστε να λάβει μέρος στο Μνημόνιο, η κ. Μπράιτχαρντ αρκέστηκε στο να επαναλάβει το
κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup, όπου οι εταίροι εκφράζουν την ελπίδα ότι η καταρχήν συμφωνία για το χρέος
και για τον αυτόματο «κόφτη» θα επιτρέψει στο Ταμείο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

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

Κάτω από το 8% η απόδοση των ελληνικών 10ετών ομολόγων
Κάτω από το 8%, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έξι μήνες, έπεσε η απόδοση των ελληνικών 10ετών
ομολόγων μετά τη χθεσινή απόφαση του Eurogroup για σταδιακή ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.

Συνέχεια….
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/ η απόδοση υποχώρησε περισσότερο από 60 μονάδες βάσης (0,6 της ποσοστιαίας μονάδας) στο
Συγκεκριμένα,
7,88%, συμπαρασύροντας προς τα κάτω και τις αποδόσεις ομολόγων άλλων χωρών της περιφέρειας της
Ευρωζώνης.
Από την άλλη, οι αποδόσεις των 2ετών ελληνικών ομολόγων μειώθηκαν περισσότερο από 150 μονάδες βάσης
(1,5 ποσοστιαίες μονάδες) στο 7,97%, που είναι χαμηλό επίπεδο δύο μηνών.
Παράλληλα, οι αποδόσεις των πορτογαλικών και ισπανικών τίτλων υποχώρησαν κατά 4 μονάδες βάσης στο
3,29% και 1,57%, αντίστοιχα, ενώ των ιταλικών τίτλων μειώθηκαν κατά 6 μονάδες βάσης στο 1,42%.
Όσον αφορά τα 10ετή γερμανικά ομόλογα, οι αποδόσεις τους αυξήθηκαν ελαφρά στο 0,14%, υψηλότερα από το
0,075% που είναι το χαμηλό επίπεδό τους το 2016.
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Γερμανικά ΜΜΕ: Ανοίγει η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους
Τα γερμανόφωνα ΜΜΕ υποδέχονται με ανακούφιση τα αποτελέσματα του χθεσινού Eurogroup, τα οποία
δρομολογούν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, την εκταμίευση της δόσης και τη συζήτηση για ελάφρυνση
του ελληνικού χρέους.
Με τίτλους όπως: «Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης εξετάζουν μια ελάφρυνση του ελληνικού χρέους»
(tagesspiegel), «Σε απόσταση αναπνοής η νέα βοήθεια για την Ελλάδα» (tagesschau), «Φως στην άκρη του
τούνελ του ελληνικού δράματος» (DW), «Άνοιξε η συζήτηση για το χρέος» (Neue Zürcher Zeitung), «Η
αμφιλεγόμενη συμφωνία τούρμπο στο χθεσινό Εurogroup» (Die Welt), τα γερμανικά και γερμανόφωνα μέσα
ενημέρωσης υποδέχονται τα αποτελέσματα της χθεσινής έκτακτης συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών
της ευρωζώνης στις Βρυξέλλες για την πορεία του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής.
Ενδεικτικό το δημοσίευμα της εφημερίδας Die Welt: «Το νέο στοιχείο είναι ότι οι χώρες της ευρωζώνης
συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας, είναι έτοιμες να συζητήσουν για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
Και μάλιστα άμεσα, πριν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για τις οποίες έχει δεσμευθεί η Αθήνα. Μέχρι τις
24 Μαΐου η Ομάδα Εργασίας της ευρωζώνης θα προετοιμάσει τις τεχνικές λεπτομέρειες. Πολλά όμως από αυτά
είναι αντίθετα σε αυτά που επιθυμούσε ο υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος προέκρινε την
ψήφιση και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων πάντα υπό την εποπτεία των θεσμών. Και μετά, ενδεχομένως, να
ακολουθούσε συζήτηση για ελάφρυνση».
Κλείνει η συζήτηση για την Ελλάδα πριν το βρετανικό δημοψήφισμα
Για τη στάση του γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε τα γερμανικά πρακτορεία ειδήσεων
σημειώνουν ότι: «Ο Β. Σόιμπλε δεν έκανε δηλώσεις μετά την, ασυνήθιστα σύντομη, συνεδρίαση του
Eurogroup. Είπε μόνο ότι “προχωρήσαμε σε σημαντικό βαθμό“. Ως γνωστόν δεν θεωρεί αναγκαία μια
ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Από την άλλη πλευρά όμως η ελάφρυνση αποτελεί προϋπόθεση για το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και ο γερμανός υπουργός επιθυμεί την συμμετοχή του Ταμείου στο τρίτο
πρόγραμμα προσαρμογής».
Χαρακτηριστικό και το δημοσίευμα της ελβετικής Neue Zürcher Zeitung: «Αν τελικά επιτευχθεί συμφωνία
τέλη Μαΐου, η επόμενη εκταμίευση θα πραγματοποιηθεί πριν τον Ιούλιο, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να
εξυπηρετήσει παλαιότερα χρέη. Εκτός αυτού, και αυτό είναι το σημαντικότερο, θα έκλεινε η δημόσια συζήτηση
για την Ελλάδα πριν από το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου για την παραμονή της Βρετανίας στην ΕΕ».
Deutsche Welle
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Τα στάδια και οι προϋποθέσεις για την ελάφρυνση του χρέους
Σε τρία στάδια και υπό προϋποθέσεις θα γίνει η αναμόρφωση του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με τη δήλωση
του Eurogroup για την Ελλάδα.
Στη δήλωση αναφέρεται συγκεκριμένα ότι το Eurogroup συμφώνησε στις εξής γενικές κατευθυντήριες αρχές
για τα πιθανά πρόσθετα μέτρα για το χρέος.
(i) τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά ομολόγων
(ii) την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής
(iii) την παροχή κινήτρων για τη διαδικασία προσαρμογής της χώρας, ακόμη και μετά τη λήξη του
προγράμματος
(iv) την ευελιξία να προλάβει τις επιπτώσεις από τις διακυμάνσεις του ΑΕΠ και των επιτοκίων στο μέλλον.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το Eurogroup θα εξετάσει τα εξής:
Σε βραχυπρόθεσμη βάση, τις πιθανότητες για μεγιστοποίηση της διαχείρισης του χρέους του προγράμματος.
Σε μεσοπρόθεσμη βάση, το Eurogroup ζητά από το EWG να αναζητήσει συγκεκριμένα μέτρα (όπως η
επιμήκυνση των περιόδων χάριτος και αποπληρωμής) που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, αν είναι αναγκαίο, στη
λήξη του προγράμματος του ESM, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εφαρμογής του προγράμματος, καθώς
και μέτρα όπως η χρήση των κερδών των ομολόγων που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης
(SMPs και ΑNFA).
Σε μακροπρόθεσμη βάση, το Eurogroup είναι έτοιμο, αν κριθεί αναγκαίο, και υπό την προϋπόθεση ότι θα
επιτευχθούν οι στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα, να αξιολογήσει στο τέλος του προγράμματος την ανάγκη
πιθανών πρόσθετων μέτρων για το χρέος για να διασφαλιστεί ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της
Ελλάδας παραμένουν σε βιώσιμη τροχιά.
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Σύμβουλος της Μέρκελ: Παράλογος ο ελληνικός κόφτης δαπανών
Τη σύνδεση της αποπληρωμής των τόκων με την πορεία της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, προτείνει με
άρθρο του στο περιοδικό «Der Spiegel» ο επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Eρευνών
(DIW) του Βερολίνου Μάρτσελ Φράτσερ. Ο θεωρούμενος και άτυπος σύμβούλος της Γερμανίδας καγκελαρίου
Άνγκελα Μέρκελ επισημαίνει επίσης ότι «η Ευρώπη δεν φαίνεται να έμαθε ακόμα τίποτα από την ελληνική
κρίση και επαναλαμβάνει τα παλιά λάθη. Αυτό αποδεικνύεται τόσο με τα «προληπτικά μέτρα» που απαιτούν οι
δανειστές, όσο και στο θέμα «της ελάφρυνσης του χρέους». Κατά τον διακεκριμένο Γερμανό οικονομολόγο «η
επιβολή ενός αυτόματου μηχανισμού περικοπής δαπανών και επιβολής νέων φόρων στην Ελλάδα στην
περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι είναι παράλογος και αντιπαραγωγικός” για τρείς
λόγους: Πρώτον, διότι «όλες οι προγνώσεις ήταν λανθασμένες, δεύτερον διότι «τα προληπτικά μέτρα οξύνουν
την κρίση» και τρίτον διότι «η ελληνική κυβέρνηση δεν υποκύπτει».
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H χρονιά των μεγάλων χαμένων deals
Χρόνια των…χαμένων συγχωνεύσεων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το 2016 μέχρι στιγμής, καθώς από την
αρχή του έτους έχουν αποτύχει συγχωνεύσεις αξίας 378 δισ. δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και 489 δισ.
παγκοσμίως. Τα 489 δισ. αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, μετά τα
505 δισ. δολάρια του 2007. Το MarketWatch αναφέρει ότι η συμφωνία σχεδόν 35 δισ. των Halliburton και
Baker Hughesματαιώθηκε λόγω αντίστασης των ρυθμιστικών αρχών. Η Pfizer ακύρωσε τη συγχώνευση 150
δισ. δολαρίων με την Allergan εξαιτίας του νέου πλαισίου του Υπουργείου Οικονομικών. Άλλες συμφωνίες
εγκαταλείφθηκαν για πιο «παραδοσιακούς» λόγους: Οι Honeywell International και Canadian Pacific Railway
απέσυραν τις αυτόκλητες προσφορές προς τις United Technologies και Norfolk Southern, ενώ το κινεζικό
Anbang Insurance Group αποχώρησε από μια προσφορά 14 δισ. δολαρίων για την αγορά της Starwood Hotels
& Resorts Worldwide. Το κύμα αποτυχημένων συμφωνιών έχει και συνέχεια. Μόλις την περασμένη εβδομάδα,
ο διευθύνων σύμβουλος της Energy Transfer Equity, Kelcy Warren, ανέφερε στους επενδυτές πως η προσφορά
αξίας 32 δισ. δολαρίων της εταιρίας του για την αγορά της Williams δεν μπορεί να προχωρήσει
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Only 3 stocks comprise 10% of the S&P 500's total value
Percent of S&P 500 index's
Number of companies Number of companies in this segment
market capitalization
10%
3
3
20%
10
7
30%
19
9
40%
32
13
50%
50
18
60%
79
29
70%
122
43
80%
189
67
90%
290
101
100%
501
211
Source: Finviz.com, as of May 4
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