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Γερμανία: Πάνω από κάθε προσδοκία η ζήτηση για ταξίδια και διακοπές
Αισιόδοξος για την εξέλιξη του φετινού καλοκαιριού και τις διακοπές σε τουριστικούς προορισμούς που δεν έχουν πληγεί ιδιαίτερα από
τον κορωνοϊό, όπως η Ελλάδα και η Μαγιόρκα, εμφανίζεται ο επικεφαλής της TUI Φριτς Γιούσεν, ενώ ξαφνιάζει τους ειδικούς και η
αυξημένη ζήτηση για πακέτα διακοπών που καταγράφεται στη Γερμανία, αμέσως μετά τα πρώτα σημάδια απελευθέρωσης των
μετακινήσεων και με την προοπτική άρσης των συνοριακών περιορισμών.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του οικονομικού περιοδικού «WirtsachaftsWoche», όσο τα σύνορα της χώρας παραμένουν κλειστά, το προβάδισμα
έχουν οι τουριστικοί προορισμοί εντός Γερμανίας, ωστόσο οι ειδικοί αναμένουν αύξηση του ενδιαφέροντος και για το εξωτερικό. «Η
αύξηση για διακοπές στη Γερμανία είναι πάνω από κάθε προσδοκία», αναφέρει το περιοδικό και παραθέτει στοιχεία έρευνας από την DS
Destination Solutions, τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων για καταλύματα από τη Βόρεια Θάλασσα έως τις Αλπεις.
Τον περασμένο Μάρτιο, πριν φθάσει ο κορωνοϊός στη χώρα, οι κρατήσεις σημείωναν ήδη αύξηση κατά 10% σε σχέση με το 2019, ενώ τον
Απρίλιο, όπως ήταν αναμενόμενο, μειώθηκαν κατά 70-90%.
Την περασμένη εβδομάδα, όμως, ειδικά σε ό,τι αφορά εξοχικά διαμερίσματα στη Βόρεια Θάλασσα, έγιναν οι διπλάσιες κρατήσεις από ό,τι
κατά την ίδια περίοδο πέρυσι, επισημαίνει το περιοδικό. Αντιθέτως, όσο ακόμη δεν είναι σαφές τι ακριβώς θα ισχύσει στα ξενοδοχεία,
αυτού του είδους οι διακοπές σημειώνουν περιορισμένη ζήτηση, επισημαίνει ο διευθυντής της αλυσίδας ξενοδοχείων Steigenberger Τόμας
Βιλς. Επιπλέον, σε πολλά κρατίδια έχουν επιβληθεί αυστηροί περιορισμοί, όπως το 50% ως μέγιστο ποσοστό πληρότητας στην Κάτω
Σαξονία ή το 60% στο Μεκλεμβούργο - Πομερανία, αλλά και ο κανονισμός σε πολλά κρατίδια ότι, μετά την αποχώρηση κάθε πελάτη, το
δωμάτιο θα πρέπει να παραμένει ελεύθερο για τουλάχιστον επτά ημέρες.
Ο επικεφαλής του γερμανικού τουριστικού ομίλου ΗRS Τομπίας Ράγκε εκτιμά πάντως ότι και ο ξενοδοχειακός κλάδος θα ακολουθήσει
σύντομα τις εξοχικές κατοικίες και θα σημειωθεί και σε αυτόν μεγάλη αύξηση.
Το στοιχείο που οι ειδικοί θεωρούν έκπληξη είναι η μεγάλη άνοδος που καταγράφεται αυτή τη στιγμή στα πακέτα κρουαζιέρας. «Οι
προκρατήσεις είναι αυτή τη στιγμή κατά διψήφιο ποσοστό περισσότερες από πέρυσι», αναφέρει ο υπεύθυνος της ειδικής ιστοσελίδας «ΕHoi» Τιμ Κρέτκε και διευκρινίζει ότι μόνο οι μισές από αυτές αφορούν προηγουμένως ακυρωθείσες κρατήσεις.
Επιπλέον, από τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε η συζήτηση για το άνοιγμα των συνόρων, ιδιαίτερη αύξηση σημειώνεται
και στο ενδιαφέρον για κρουαζιέρες στη Μεσόγειο. Ειδικά για αυτές τις κρουαζιέρες, ενδιαφέρον διαπιστώνεται και για κρατήσεις ακόμη
και για το 2021 ή το 2022.
Αναφερόμενος στα νέα στοιχεία, ο επικεφαλής της TUI Φριτς Γιούσεν εκφράζει την αισιοδοξία του για την εξέλιξη του φετινού
καλοκαιριού. Όπως λέει, η Αυστρία είναι πιθανό να κάνει καλό ξεκίνημα, καθώς έχει συμφωνήσει ήδη για ανοιχτά σύνορα με τη
Γερμανία, ενώ αναμένει παρόμοια βήματα και σε ό,τι αφορά την Κροατία και τελικά μια απελευθέρωση για ταξιδιωτικούς προορισμούς
οι οποίοι δεν έχουν πληγεί σχεδόν καθόλου από τον κορωνοϊό, όπως η Ελλάδα και η Μαγιόρκα, αναφέρει.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Νέα τιτλοποίηση για τον "Ηρακλή" ετοιμάζει η Eurobank – Ισχυρό θετικό
μήνυμα στους επενδυτές
Αίτηση και για νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων στον "Ηρακλή" αναμένεται να υποβάλει η
Eurobank, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr.
Ενώ το ενδιαφέρον έχει εστιασθεί στην ολοκλήρωση του deal με την doValue για την πώληση του
χαρτοφυλακίου Cairo και της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων FPS, η είδηση βρίσκεται αλλού. Και
πρόκειται για την προετοιμασία και νέας τιτλοποίησης για την οποία η Eurobank θα αιτηθεί τη μεταβίβασή
της στον "Ηρακλή". Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα πρόκειται για τιτλοποίηση μικτού χαρτοφυλακίου μη
εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 2 δισ. ευρώ. Το σχετικό αίτημα αναμένεται να υποβληθεί άμεσα,
ενδεχομένως και αύριο, στο Υπουργείο Οικονομικών.
Η εξέλιξη αυτή θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού, θα επιβεβαιώνει τόσο
τις θετικές προοπτικές της Eurobank, όσο και του "Ηρακλή", αφού θα σηματοδοτήσει την επιτάχυνση των
τιτλοποιήσεων που έχουν δρομολογηθεί, αρχής γενομένης από τις τιτλοποιήσεις της Alpha Bank που θα
ακολουθήσουν. Παράλληλα, οι κινήσεις αυτές θα λειτουργήσουν ενισχυτικά για την ελληνική οικονομία,
προσελκύοντας τους πρώτους επενδυτές σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τις αγορές λόγω της
πανδημικής κρίσης.
Η νέα τιτλοποίηση της Eurobank έρχεται ενώ έχει ουσιαστικά κλείσει το deal με την doValue για την πώληση
του χαρτοφυλακίου Cairo και της εταιρείας απαιτήσεων FPS. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ολοκλήρωση
της συμφωνίας θα ανακοινωθεί μέχρι τις 20 Μαΐου.
Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο Cairo, ύψους 7,5 δισ. ευρώ, το οποίο θα εγκαινιάσει τον "Ηρακλή", η
Eurobank αναμένει από την DBRS την πιστοληπτική αξιολόγηση και του τρίτου κομματιού της τιτλοποίησης,
ενώ στο Υπουργείο Οικονομικών (MonitoringCommittee) εξελίσσεται η διαδικασία για την προέγκριση της
χορήγησης της κρατικής εγγύησης για το χαρτοφυλάκιο. Σημειώνεται ότι η εγγύηση καλύπτει το κομμάτι των
senior ομολόγων που θα διακρατήσει η τράπεζα και ενεργοποιείται από τη στιγμή που πουληθούν σε επενδυτές
το 50% + 1 των τίτλων χαμηλότερης διαβάθμισης.
Μετά την λήψη rating και για το τρίτο τμήμα της τιτλοποίησης Cairo, επόμενο βήμα για τη Eurobankθα είναι
η σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων για την έγκριση της διανομής του 75% των mezzanine ομολόγων
της τιτλοποίησης Cairo (τίτλοι ενδιάμεσης διαβάθμισης) και του 45% των junior τίτλων (χαμηλής
διαβάθμισης). Όπως έχει γράψει το Capital.gr, η τιτλοποίηση Cairo περιλαμβάνει τρεις επιμέρους
τιτλοποιήσεις (Cairo I, II και III), διαφορετικές μεταξύ τους στη σύνθεση και το ύψος των περιλαμβανόμενων
δανείων. Για τις τρεις τιτλοποιήσεις θα υπάρξουν τρία διαφορετικά SPVs. Στο πρώτο SPV έχουν ενταχθεί
καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Στο δεύτερο SPV
δάνεια λιανικής, ύψους 2,9 δισ. ευρώ, ενώ το τρίτο SPV θα περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια μεγάλων και
μικρών επιχειρήσεων, ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Το ύψος των κρατικών εγγυήσεων που θα κάνει χρήση η Eurobank
για τους senior τίτλους των τιτλοποιήσεων των δύο πρώτων SPVs ανέρχεται σε 1,6 δισ. ευρώ, ενώ
περιλαμβανομένης και της τρίτης τιτλοποίησης, θα φτάσει στα 2,4 δισ. ευρώ.

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

II

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

Ημερήσια Νέα

ψαι--

Η γερμανικά οικονομία και τα μεγάλα προβλήματα
Με τα προβλήματα της παγκόσμιας οικονομίας να είναι τεράστια και τη συζήτηση για το αν παγκόσμια οικονομία θα ακολουθήσει μια
ανάπτυξη τύπου V ή όχι. Το Bloomberg σχολίαζε την Πέμπτη, πως την ώρα που η Γερμανία αρχίζει να μετρά το κόστος της ζημιάς που
προκάλεσε στην ανάπτυξη ο κορωνοϊός, η κυβέρνηση θα πάρει μια ιδέα των σαθρών θεμελίων πάνω στα οποία είναι χτισμένη η
οικονομία της. Όπως έγραφε το Bloomberg, τα στοιχεία για το γερμανικό ΑΕΠ που βγαίνουν αυτή την εβδομάδα δεν θα αποτυπώσουν μόνο
την ελεύθερη πτώση για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία που ξεκίνησε τον Μάρτιο, αλλά και το γεγονός ότι και πριν από το
ξέσπασμα της πανδημίας η μηχανή της χρειαζόταν επιδιόρθωση – μια κληρονομία της κυβέρνησης Μέρκελ που μάλλον θα κρατήσει
περισσότερο από το ξέσπασμα του ιού.
Εδώ και καιρό, πολλοί ήταν εκείνοι που καλούσαν το Βερολίνο να εγκαταλείψει το δόγμα των πλεονασματικών προϋπολογισμών και να αυξήσει
τις δαπάνες του, καθώς το 2019 η γερμανική οικονομία είχε στους ρυθμούς ανάπτυξης τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των χωρών της
Ευρωζώνης εκτός της Ιταλίας.
Στηριζόμενη και σε μία κοινή γνώμη που δεν της αρέσουν τα χρέη, η κυβέρνηση Μέρκελ με ζήλο απέφευγε την ουσιαστική αύξηση των
δαπανών, ακόμη και σε περιόδους που μπορούσε να δανειστεί χωρίς κόστος, σχολιάζει το Bloomberg, επισημαίνοντας ότι η έκταση του
σημερινού σχεδίου τόνωσης που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο παγκοσμίως μετά από εκείνο των ΗΠΑ, αποκαλύπτει τώρα ότι υπήρχαν
μεγάλα περιθώρια για αύξηση δαπανών.
«Η δημοσιονομική εξυγίανση τα τελευταία 10 χρόνια δεν αύξησε την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση», αναφέρει
ο Christian Odendahl, επικεφαλής οικονομολόγος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Μεταρρύθμισης με έδρα το Βερολίνο. «Αποφύγαμε να
κάνουμε μαζικές δαπάνες ή να μειώσουμε μαζικά τους φόρους. Για την υγεία της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας, μάλλον
θα έπρεπε να έχουμε κάνει και τα δύο».
Ενώ τα μέτρα του lockdown για τον περιορισμό του ιού άρχισαν να ισχύουν τον Μάρτιο, η ζημιά για ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο θα
είναι εντυπωσιακή. Τα στοιχεία για το γερμανικό ΑΕΠ που δημοσιεύονται αύριο Παρασκευή, ενδέχεται να δείχνουν ότι η οικονομία που
είναι η κινητήρια δύναμη της Ευρώπης συρρικνώθηκε κατά 2,3%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη συρρίκνωση μετά την παγκόσμια
οικονομική κρίση του 2009.
Η Κομισιόν έχει προβλέψει ύφεση 6,5% για φέτος, που θα είναι η χειρότερη επίδοση μεταπολεμικά για τη Γερμανία.
Η ανάκαμψη της οικονομίας μπορεί να απαιτήσει κάτι παραπάνω από χρήματα, όπως μια νέα οπτική από πλευράς Μέρκελ ή του
επόμενου που θα τη διαδεχθεί αργότερα φέτος στην καγκελαρία. Στο μεταξύ, πάντως, η χώρα πρέπει να βρει κάπου μια ανακούφιση.
«Ισως οι περισσότερες επενδύσεις να έκαναν τη Γερμανία πιο ανθεκτική, ίσως θα έπρεπε να μειώσει φόρους ή να εξαρτάται λιγότερο
από την ξένη ζήτηση και τα αυτοκίνητα», αναφέρει ο Christian Schulz, δ/ντής του τμήματος ευρωπαϊκών ερευνών
της Citigroup. «Ωστόσο, ο δημοσιονομικός χώρος φαντάζει σαν μια πολυτέλεια μέσα σε αυτή την κρίση».

Συνέχεια….
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Συνεχίζεται η μεγάλη μιζέρια στο Χ.Α., με σταδιακή επιδείνωση της
διαγραμματικής εικόνας, με ανάγκη να κρατηθεί η επαφή με τις 600
μονάδες …..
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