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Τα ραντεβού της BofA στην Αθήνα - Τι περιμένει για ομόλογα, οικονομία και
τράπεζες
Θετικά είναι τα μηνύματα που έλαβε η Bank of America για τις προοπτικές της Ελλάδας και των ελληνικών assets, από το
πρόσφατο ταξίδι της στην Αθήνα, όπου είχε συναντήσεις με τις τράπεζες, την κυβέρνηση, τους επίσημους πιστωτές, την
Τράπεζα της Ελλάδος και αναλυτές.
Όπως επισημαίνει, μετά τις εκλογές του Ιουλίου η ίδια είχε τονίσει πως η νέα κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει τρεις κύριες
προκλήσεις: την τήρηση των δημοσιονομιών στόχων με την παράλληλα μείωση του φορολογικού βάρους, την αντιμετώπιση
του μεγάλου αποθέματος των NPLs των τραπεζών και την ενίσχυση της ανάπτυξης.
Μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, η ελληνική κυβέρνηση έχει πετύχει σημαντική πρόοδο, όπως επισημαίνει, όμως υπάρχουν
πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Ο δημοσιονομικός στόχος είναι εντός τροχιάς παρά τις μειώσεις φόρων, το σχέδιο
"Ηρακλής" είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα το οποίο πιθανώς να ανοίξει τον δρόμο και για άλλες κινήσεις σε αυτό το
μέτωπο, ενώ η BofA αναμένει πως οι μειώσεις φόρων και τα επενδυτικά προγράμματα που θα ακολουθήσουν θα στηρίξουν
την ανάπτυξη στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, ωστόσο οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες για να βελτιωθεί η
ανταγωνιστικότητα και να αυξηθεί η ακόμη πολύ χαμηλή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Ομόλογα
Σύμφωνα με την BofA, οι επιδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων είναι εντυπωσιακές φέτος. Όπως εκτιμά, το
μομέντουμ αναμένεται να συνεχιστεί, χάρη σε τρεις παράγοντες: 1) στο συνεχιζόμενο κυνήγι αποδόσεων από τους επενδυτές,
με τα ελληνικά κρατικά ομόλογα να ωφελούνται από την αυξημένη ρευστότητα στις αγορές, 2) στην επιτάχυνση των
μεταρρυθμίσεων και της αναγνώρισής της από τους οίκους αξιολόγησης και 3) στις αυξημένες πιθανότητες οι ελληνικές
τράπεζες να μπορέσουν σύντομα να αυξήσουν τις θέσεις τους στα ελληνικά ομόλογα, κάτι που θα ενισχύσει την ρευστότητα
της αγοράς και θα δημιουργήσει "νέο αγοραστή" των τίτλων.
Τράπεζες
Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό κλάδο, η BofA σημειώνει πως οι προοπτικές βελτιώνονται, αλλά παραμένει αρκετά
επιφυλακτική λόγω διαρθρωτικών κινδύνων, οι οποίοι ενδέχεται να μην υλοποιηθούν βραχυπρόθεσμα, αλλά πρέπει να
αποτελούν μέρος της επενδυτικής απόφασης. Οι συνθήκες ρευστότητας έχουν βελτιωθεί ενώ και οι χαμηλότερες αποδόσεις
των κρατικών ομολόγων βοηθούν επίσης. Το μακροοοικονομικό περιβάλλον ανακάμπτει, ενώ γίνονται συστημικές
προσπάθειες για την επιτάχυνση της μείωσης των NPEs (σχέδιο "Ηρακλής").
Ωστόσο, η BofA εξακολουθεί να ανησυχεί για τα περιορισμένα κεφαλαιακά "μαξιλάρια" των ελληνικών τραπεζών και τη
χαμηλή ποιότητα κεφαλαίου, όπως είχε τονίσει και σε πρόσφατη έκθεσή της. Παράλληλα, όπως αναφέρει, οι αποτιμήσεις
των τραπεζικών μετοχών επίσης δεν φαίνονται τόσο ελκυστικές μετά το ράλι της αγοράς φέτος.
(Πηγή: capital.gr)
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Οι προϋποθέσεις για να λάβει Golden Visa με αγορά μετοχών - ομολόγων
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 4155/12-11-2019) η κοινή υπουργική απόφαση 46440/19/2019 σχετικά με τον
καθορισμό των δικαιολογητικών, των διαδικασιών και των λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής
στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει του ν. 4251/2014.
Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση»,
χορήγησης άδειας διαμονής για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και ορισμένες «Ειδικές Περιπτώσεις».
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών για
τη χορήγηση 5ετούς άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε όποιον πραγματοποιεί άυλη επένδυση, εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται και από πρόσφατη πιστοποίηση, όχι προγενέστερη του διμήνου, από τη διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Πιο αναλυτικά, ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να επενδύσει τα εξής για να λάβει Golden Visa:
- Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον 400.000 ευρώ, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα (εξαιρουμένων των
εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των εταιρειών επενδύσεων ακίνητης περιουσίας) για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου.
- Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) που έχει ως
σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
- Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον 400.000 ευρώ, σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) για απόκτηση
μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί
Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.
- Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια, κατά τον χρόνο
αγοράς, τουλάχιστον 3 έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακά τους.
- Προθεσμιακή κατάθεση ύψους τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια
εντολή ανανέωσης.
- Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αξίας κτήσης κατ' ελάχιστο 800.000 ευρώ, τα οποία
εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που
λειτουργούν στην Ελλάδα.
- Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο, και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε
μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε
ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.
- Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει
συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη
περιουσία στην Ελλάδα.
Σημειώνεται πως η ελάχιστη αξία επένδυσης για την αγορά ακινήτου έχει ορισθεί στα 250.000 ευρώ.
Νομικά πρόσωπα
Σε περίπτωση πραγματοποίησης επένδυσης από νομικό πρόσωπο επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών ως έξης:
α) για επένδυση που υλοποιείται από ημεδαπό νομικό πρόσωπο ποσού τουλάχιστον ίσου με 400.000 ευρώ, επιτρέπεται η είσοδος και
διαμονή στη Ελλάδα σε πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος κατέχει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων, το οποίο πρέπει να διαπιστώνεται
εκ της νομικής μορφής ή και του τύπου των εταιρικών μεριδίων.
β) για επένδυση που υλοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα μέχρι 3 πολιτών
τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι μέτοχοι ή στελέχη αυτού. Ο ανώτατος αριθμός αδειών εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα αναλόγως του
ύψους της επένδυσης που πραγματοποίησε το νομικό πρόσωπο, προβλέπει τα εξής:
- τουλάχιστον 800.000 ευρώ για μια άδεια, 1,6 εκατ. ευρώ για 2 άδειες και 2,4 εκατ. ευρώ για 3 άδειες.
- Το ποσό αυτό αυξάνει στα 1,6 εκατ. ευρώ, 3,2 εκατ. ευρώ και 4,8 εκατ. ευρώ για 1, 2 ή 3 άδειες αντίστοιχα στην περίπτωση αγοράς
μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται
σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Eurobank: Στο 31,71% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax
Στο 31,71% διαμορφώθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax στην Eurobank στις 7
Νοεμβρίου, που αντιστοιχεί σε 1.159.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank. Συγκεκριμένα,
κατήλθε του ορίου του 1/3 επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων
των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ.

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

Coca-Cola HBC AG: Προχωρά στην έκδοση ομολόγου 10 ετών
Η Coca-Cola HBC AG και η Coca-Cola HBC Finance B.V. ("Εκδότης") ανακοίνωσαν σήμερα την έκδοση
ομολόγου διάρκειας 10 ετών σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου.
Οι ομολογίες θα φέρουν την εγγύηση της Coca-Cola HBC.
Το ομόλογο θα εκδοθεί στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (Euro Medium
Term Note Programme) ύψους €5 δισ, ανάλογα και με τις συνθήκες στην αγορά.
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ΣΕΒ: Σε φάση δυναμικής επανεκκίνησης η οικονομία, αλλά και μεγάλα αγκάθια….
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ΣΕΒ, στο Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας. Η ελληνική οικονομία έχει
εισέλθει σε μια σαφή φάση δυναμικής επανεκκίνησης. Ωστόσο πρπρος το παρόν, όμως, οι τάσεις που διαμορφώνονται
παραμένουν μικτές. Παρά τη βελτίωση του μίγματος της οικονομικής πολιτικής μετά την πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή,
η διεθνής οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο έχουν αρχίσει να επιβραδύνονται. Επίσης, παρά την τεράστια άνοδο των
επιχειρηματικών προσδοκιών και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, και παρά τη δραματική βελτίωση στην αγορά
ελληνικών ομολόγων, αλλά και την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας κατά μια βαθμίδα από Β+ σε
ΒΒ- από την Standard & Poor’s, η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, καθώς οι συνθήκες ρευστότητας, αν και
βελτιούμενες, δρουν ακόμη περιοριστικά.
Οι αναληφθείσες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, οι επερχόμενες φοροελαφρύνσεις φυσικών και νομικών προσώπων, η αναμενόμενη εξυγίανση των
τραπεζικών ισολογισμών, μέσω του σχεδίου "Ηρακλής" για την τιτλοποίηση μέρους των δανείων σε καθυστέρηση με
εγγύηση του δημοσίου και τη μεταφορά τους εκτός χαρτοφυλακίου τραπεζών, συνιστούν φιλοαναπτυξιακές πρωτοβουλίες

με ισχυρό αποτύπωμα.
Επίσης, η καλή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών το 2019, καθώς και ο υπό κατάθεση
προϋπολογισμός του 2020 που διασφαλίζει τη δημοσιονομική πειθαρχία, αν και δρα περιοριστικά στην ζήτηση, και η
αναμενόμενη πρόωρη εξόφληση μέρους των υψηλού κόστους δανείων του ΔΝΤ από την ελληνική κυβέρνηση, δημιουργούν
αναμφίβολα συνθήκες εδραιούμενης οικονομικής σταθερότητας, και επέκτασης της οικονομίας από την πλευρά της
προσφοράς, σημειώνει ο ΣΕΒ.
Όλες οι παραπάνω θετικές εξελίξεις, όμως, δεν έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα αφενός σε σαφή επιτάχυνση της οικονομικής
δραστηριότητας και της καθαρής εισροής κεφαλαίων από το εξωτερικό (Δ01), και αφετέρου, σε αύξηση σε συνεχή βάση
της καθαρής ροής των καταθέσεων των νοικοκυριών προς το τραπεζικό σύστημα, και των καθαρών ροών τραπεζικών
χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα, ο όγκος των λιανικών πωλήσεων δεν φαίνεται να ανακάμπτει σε αντιστοιχία με την όποια, ακόμη χαμηλή,
επέκταση της απασχόλησης και των μισθών, όπως καταγράφηκαν στο πρώτο ήμισυ του 2019, με τις τιμές των αγαθών να
υποχωρούν. Συγκεκριμένα, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών επιταχύνθηκε στο α’ εξάμηνο του έτους, με
ταυτόχρονη επιβράδυνση, όμως, της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η σχετική βελτίωση της αποταμίευσης των νοικοκυριών,
που ακόμη παραμένει αρνητική, ίσως, αποτυπώνει την προσπάθεια νοικοκυριών (περιλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων) να διακανονίσουν τα χρέη τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, μέσω του συστήματος
των 120 δόσεων και των διευκολύνσεων που ισχύουν για τα υπερχρεωμένα στις τράπεζες νοικοκυριά με στεγαστικά
δάνεια, μεταφέροντας σε άλλες χρήσεις πόρους που, σε διαφορετική περίπτωση, θα ενίσχυαν την ιδιωτική κατανάλωση.
Τέλος, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία επιβραδύνονται σε σχέση με πέρυσι, καθώς επικρατούν αρνητικές
τάσεις στο διεθνές εμπόριο, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αποκλιμακώνονται, μεν, αλλά όχι επαρκώς για να στηριχθεί η
εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.
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Με το χρηματιστήριο να εκπλήσσει θετικά και εντελώς αθόρυβα. Τα
βλέμματα στρέφονται και πάλι στις αντιστάσεις στις 890 – 900 μονάδες.
Αντιστάσεις οι οποίες 3 φορές τους τελευταίους μήνες έχουνε
προσεγγιστεί και η αγορά έχει γυρίσει …. Σημειώνεται πως οριστική
διάσπαση τους (όποτε αυτή συμβεί). Αναμένεται να βάλει την αγορά σε
ένα νέο ανοδικό trend, στέλνοντας το δείκτη σε επίπεδα υψηλότερα των
1.000 μονάδων ….
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