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

Ημερήσια Νέα
14/07/17

kara

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Το φθινόπωρο πιθανότερα η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές»
Ανταπόκριση στην ηλεκτρονική έκδοση της Rheinische Post αναφέρεται στα σχέδια επιστροφής της Ελλάδας
στις αγορές προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχεια της χρηματοδότησής της μετά το τέλος του τρέχοντος
προγράμματος δανεισμού. Όπως σημειώνεται, «τρία χρόνια μετά την τελευταία έκδοση η Αθήνα σχεδιάζει τώρα
ένα νέο ομόλογο.
Εγκαίρως, πριν από το τέλος του προγράμματος, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) θέλει
να τεστάρει την όρεξη των επενδυτών για νέα ελληνικά χρεόγραφα. Συζητείται η έκδοση ενός πενταετούς
ομολόγου με όγκο περίπου δύο δις ευρώ».
Όπως επισημαίνει η εφημερίδα του Ντύσελντορφ, «είναι σαφές: Η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλει επιτόκια
μεταξύ 4% και 5% για να αντλήσει φρέσκο χρήμα στις κεφαλαιαγορές, και ως εκ τούτου αισθητά περισσότερα
χρήματα συγκριτικά με όσα καταβάλλει για τα δάνεια ευρωπαϊκής βοήθειας. Όμως το κόστος του δανεισμού δεν
βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο, δεδομένου ότι θα πρόκειται για περιορισμένο ποσό. Το ζητούμενο είναι να
αποκατασταθεί ξανά βήμα-βήμα η πρόσβαση στις αγορές».
Σύμφωνα με τον Γερμανό ανταποκριτή, περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει το σενάριο εξόδου στις αγορές
το φθινόπωρο «επειδή η Ελλάδα θα μπορούσε πιθανόν τότε να αναχρηματοδοτηθεί με ευνοϊκότερους όρους» σε
σύγκριση με το αν επιχειρούσε να επανέλθει στις αγορές νωρίτερα.

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

Ρένγκλινγκ: H Ελλάδα δεν θα χρειαστεί 4ο μνημόνιο εφόσον παραμείνει σε τροχιά
μεταρρυθμίσεων
Την ικανοποίησή του για τις τελευταίες εξελίξεις της οικονομίας στην ευρωζώνη εκφράζει ο επικεφαλής του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ σε συνέντευξή του εφ' όλης της ύλης στην
οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.
Συνέχεια..
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Όπως επισημαίνει
μεταξύ άλλων, «ναι, τα πράγματα πηγαίνουν πραγματικά καλά. Η ευρωκρίση έχει
ξεπεραστεί οριστικά και η οικονομία εξελίσσεται παντού καλύτερα του αναμενομένου. Τέσσερις πρώην χώρες
της κρίσης μπορούν να χρηματοδοτούνται πάλι αυτόνομα στις αγορές και ακόμη και η Ελλάδα ενδέχεται από
τα μέσα της επόμενης χρονιάς να αντεπεξέρχεται πάλι χωρίς πρόγραμμα βοήθειας του ESM, υπό την
προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα τηρήσει τους συμφωνηθέντες μεταρρυθμιστικούς όρους».
Σε ερώτηση μήπως οι Ευρωπαίοι τείνουν να εξωραΐζουν ορισμένες φορές την κατάσταση της Ελλάδας, ο
Κλάους Ρέγκλινγκ αντέτεινε ότι «στο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς το ελληνικό ΑΕΠ μειώθηκε, κάτι που
έλαβε υπόψη στην πρόβλεψή του ο ΟΟΣΑ. Σημαντικότερη είναι όμως η αναπτυξιακή τάση για τις επόμενες
δεκαετίες και αυτή εκτιμάται από τον ΟΟΣΑ πολύ θετικότερα σε συγκριτικά με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν»,
υπογράμμισε ο Κλάους Ρέγκλινγκ, εκφράζοντας εκ νέου την πεποίθηση ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί τέταρτο
μνημόνιο «εφόσον η κυβέρνηση παραμείνει σε τροχιά μεταρρυθμίσεων».
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Γερμανικός Τύπος: Μετά απο 8 χρόνια ο ελληνικός προϋπολογισμός ξανά σε τάξη
Η σύσταση της Κομισιόν για τερματισμό της διαδικασίας υπερβολικού δημόσιου ελλείμματος κατά της
Ελλάδας τραβά την προσοχή του γερμανόφωνου Τύπου. Το περιοδικό Spiegel στην ηλεκτρονική του έκδοση
κάνει λόγο για μια «καλή είδηση για την Ελλάδα» και προσθέτει ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαλλάσσει την
πληττόμενη από την κρίση χώρα μετά από οκτώ χρόνια από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Από το
2009 βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον της Ελλάδας, η οποία διασώθηκε επανειλημμένα από τη χρεοκοπία κατά τη
διάρκεια της ευρωκρίσης, μια διαδικασία λόγω του ότι το δημοσιονομικό της έλλειμμα υπερέβαινε τακτικά το
ανώτατο όριο του 3% του ΑΕΠ. Το 2009 το έλλειμμα είχε ανέλθει μάλιστα σε15,1% του ΑΕΠ», υπογραμμίζει
το Spiegel Online.
«Η Κομισιόν θέλει να τερματίσει τη διαδικασία για το έλλειμμα», τιτλοφορεί ανταπόκρισή της από τις
Βρυξέλλες η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Όπως σημειώνει στην ιστοσελίδα της, «η δημοσιονομική
κατάσταση στην Ελλάδα είναι σύμφωνα με την Κομισιόν και πάλι σε τάξη». Ο τερματισμός της διαδικασίας
κατά της Ελλάδας «θα ήταν ένα θετικό μήνυμα, το οποίο θα πρέπει όμως ακόμη να εγκρίνουν τα κράτη μέλη
της ΕΕ».
Το δημοσίευμα παραθέτει δηλώσεις του αντιπροέδρου της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος
επισήμανε ότι «η σύστασή μας για το κλείσιμο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος κατά της Ελλάδας
είναι ένα ακόμη θετικό σημάδι χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και οικονομικής ανάκαμψης της χώρας». Η
Handelsblatt αναφέρει ότι «η σύσταση της Κομισιόν ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη και σημειώνει ότι η
Ελλάδα πέτυχε δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,7% το 2016 ενώ και η φετινή χρονιά αναμένεται να κλείσει με
δημοσιονομικό έλλειμμα 1,2% του ΑΕΠ, «αισθητά κάτω από το ευρωπαϊκό όριο του 3%», επισημαίνει η
Handelsblatt.
Συνέχεια…

II

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

Ημερήσια Νέα

Η Sueddeutsche Zeitung, επικαλούμενη τη σύσταση της Κομισιόν, γράφει ότι ο «ελληνικός προϋπολογισμός
είναι ξανά σε τάξη». Όπως σημειώνει, «μετά από οκτώ χρόνια πολιτικής λιτότητας η Ελλάδα έλαβε την
πιστοποίηση της Κομισιόν ότι ο προϋπολογισμός της δεν παραβιάζει πλέον τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς». Η
εφημερίδα του Μονάχου διευκρινίζει ότι «τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει ακόμη να εγκρίνουν αυτό το βήμα,
κάτι που αναμένεται όμως να συμβεί. Μετά την απαλλαγή της Ελλάδας θα έμεναν τρία κράτη εναντίον των
οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος: η Γαλλία, η Ισπανία και η Μ. Βρετανία».
«Η Ελλάδα πετυχαίνει ένα ορόσημο και δεν παραβιάζει πλέον το έλλειμμα», γράφει η ελβετική Neue Zuercher
Zeitung, η οποία επιχειρεί να τονίσει τη σπουδαιότητα της σύστασης της Κομισιόν παρά το γεγονός ότι, όπως
σημειώνει, η συγκεκριμένη εξέλιξη «διαφαινόταν εδώ και μήνες». Όπως σημειώνει η NZZ, «στο πλαίσιο της
διαδικασίας για το έλλειμμα που ξεκίνησε το 2009 είχε παραταθεί επανειλημμένα η προθεσμία για την επίτευξη
του ορίου του 3% του ΑΕΠ βάσει των κριτηρίων του Μάαστριχτ, με τελευταία παράταση έως το 2017. Με το
περσινό πλεόνασμα η Ελλάδα εκπλήρωσε με το παραπάνω και πρόωρα αυτόν τον στόχο».
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Διαψεύδονται πληροφορίες ότι η ΕΤΕπ αναλαμβάνει εποπτικό ρόλο στη ΔΕΗ
Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα πληροφορίες ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
αναλαμβάνει εποπτικό ρόλο στη ΔΕΗ "Η ΕΤΕπ θα συμμετέχει σε επιτροπή που θα συστήσει η ΔΕΗ μέχρι τις
30 Σεπτεμβρίου 2017 προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις κατά την κατάρτιση του Επιχειρησιακού
Σχεδίου της επιχείρησης. Η ΕΤΕπ δεν θα έχει καμία αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το
Επιχειρησιακό Σχέδιο καθώς και σε σχέση με αποφάσεις στο πλαίσιο άσκησης διοίκησης από την ΔΕΗ",
διευκρινίζουν σχετικά πηγές της ΕΤΕπ.
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Morgan Stanley για το Bitcoint: H απόλυτη κερδοσκοπία
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας Morgan Stanley, παρά τη φήμη που έχει
αποκτήσει τους τελευταίους μήνες, το περιβόητο ψηφιακό νόμισμα bitcoin, κάνει μόνο για κερδοσκοπία, me τις
πιθανότητες, όπως αναφέρουν οι αναλυτές της MG εξέλιξης του σε νόμιμο νόμισμα να είναι ελάχιστες.
‘Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Morgan Stanley, ο αριθμός των ηλεκτρονικών εμπόρων που δέχονται
bitcoin υποχώρησε σε μόλις τρεις, από πέντε πριν από έναν χρόνο., την ώρα που τον έναν αυτόν χρόνο το Bitcoin
 εντυπωσιακή άνοδο 250% (βρίσκεται μάλιστα στην πρώτη θέση των αποδόσεων των
έχει καταγράψει
επενδυτικών προιόντων, αν μπορεί το Bitcoin να χαρακτηριστεί έτσι).
Όπως αναφέρει ο αναλυτής της Morgan Stanley, James Faucette: «Η διασπορά μεταξύ της ουσιαστικά
καθόλου αποδοχής από εμπόρους και της ραγδαίας ανατίμησης του bitcoin είναι εντυπωσιακή».
«Το οικοσύστημα έχει εστιάσει περισσότερο στην κερδοσκοπία λόγω της αξίας, αντί για τη δύσκολη δουλειά
της αυξανόμενης αποδοχής -είναι πολύ ευκολότερο να κάνεις κερδοσκοπικές συναλλαγές, από το να πείσεις
νέους εμπόρους να δεχθούν το κρυπτονόμισμα», επεσήμανε ο Faucette.
Σημειώνεται τέλος πως τον Ιούνιο, η Morgan Stanley είχε προειδοποιήσει ότι, για να ενταχθούν τα ψηφιακά
νομίσματα στις τάξεις των άλλων, παραδοσιακών επενδυτικών εργαλείων, πρέπει να αποδεχθούν την
κυβερνητική επίβλεψη, αν και δεν αποσαφήνισε τι θα μπορούσε να συνεπάγεται αυτό.
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Λονδίνο:\ «Δεν θα δώσουμε ούτε πένα παραπάνω» για το Brexit
Η Βρετανία δεν θα καταβάλει στην ΕΕ ούτε μια πένα παραπάνω από ό,τι απαιτείται στο πλαίσιο της
συμφωνίας για το Brexit, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός αρμόδιος για το Brexit Στιβ Μπέικερ.
«Γνωρίζουμε ότι έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις και ελέγχουμε τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, αλλά δεν θα
πληρώσουμε ούτε πένα παραπάνω από ό,τι χρειάζεται» είπε ο Μπέικερ στο δίκτυο Sky News. Ο ίδιος αρνήθηκε
πάντως να αναφέρει το ποσό το οποίο θα κληθεί η Βρετανία να καταβάλει.
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ΕΤΕ: Συνεχίζει να παραμένει υψηλότερα των 0,359 – 0,361 ευρώ… Η παραμονή
υψηλότερα των 0,359 – 0,361 ευρώ θα είναι το μεγάλο στοίχημα για τη μετοχή της
Εθνικής Τράπεζας κατά το προσεχές διάστημα (υπάρχει προς στιγμήν και μετά την
άνοδο των τελευταίων ημερών μια μικρή απόσταση ασφαλείας), μια διάσπαση η οποία
είναι ικανή να οδηγήσει τη μετοχή σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα. Αυστηρά από
άποψης τεχνικής ανάλυσης και με βάση την παραμονή υψηλότερα των 0,359 – 0,361
ευρώ, οι επόμενες μακροπρόθεσμες αντιστάσεις είναι στα επίπεδα των 0,40 και κυρίως
στα επίπεδα των 0,43 – 0,44 ευρώ!!!
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