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

Ημερήσια Νέα
17/07/18

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

Handelsblatt: Η Αθήνα σχεδιάζει επιστροφή στην αγορά ομολόγων
Για περισσότερα από οκτώ χρόνια η Ελλάδα κατάφερνε να κρατηθεί στην επιφάνεια με ενέσεις κεφαλαίων των
εταίρων της στο ευρώ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Τα προγράμματα βοήθειας λήγουν σε
πέντε εβδομάδες. Μετά, η χώρα πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί και πάλι από τις κεφαλαιαγορές.
Βέβαια, η Αθήνα δεν έχει άμεση ανάγκη χρημάτων. Χάρη σε ένα αποθεματικό ρευστότητας ύψους περίπου 24
δισ. ευρώ, η χώρα θα χρηματοδοτείται πλήρως έως τα μέσα του 2022. Αλλά, όλοι οι εμπειρογνώμονες
συμφωνούν επ΄ αυτού: η Αθήνα δεν πρέπει να περιμένει τόσο πολύ. Η χώρα πρέπει να οικοδομήσει εμπιστοσύνη
στην αγορά με δοκιμαστικές εκδόσεις.
Ο κρατικός Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) θέλει σύντομα να δοκιμάσει τις διαθέσεις
των επενδυτών. Γίνεται λόγος για έκδοση ενός δεκαετούς ομολόγου. Και οι άλλες τέσσερις προβληματικές χώρες
του ευρώ είχαν, επίσης, εκδώσει δεκαετή ομόλογα στο τέλος των προγραμμάτων τους, μερικές μάλιστα ακόμη
και μήνες πριν από την έξοδο.
Εάν η Ελλάδα κατορθώσει να εκδώσει, ήδη, πριν την λήξη του προγράμματος, στις 20 Αυγούστου ένα κρατικό
ομόλογο με λογικούς όρους, αυτό θα ήταν μεγάλη επιτυχία. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να
την καταγράψει ως απόδειξη "καθαρής εξόδου" από το πρόγραμμα βοήθειας.
Το γεγογός ότι οι επενδυτές διψούν για ελληνικά κρατικά χρεόγραφα αποδεικνύει το παράδειγμα του ΟΤΕ. Ο
όμιλος, ο οποίος ανήκει κατά 45% στην Deutsche Telekom, άντλησε την περασμένη εβδομάδα από τις διεθνείς
κεφαλαιαγορές 400 εκατομμύρια ευρώ από ένα τετραετές ομόλογο. Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 2,375% και
υπερκαλύφθηκε πέντε φορές, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να κάνει τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. να ζηλέψει.
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Συνεδριάζει την Τρίτη το ΤΧΣ για τον νέο CEO της Εθνικής Τράπεζας
Συνεδριάζει σήμερα το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το θέμα του νέου
διευθύνοντος συμβούλου στην Εθνική Τράπεζα. Στο ΤΧΣ θα παρουσιαστεί, ενδεχομένως και από τον ίδιο τον
πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας, Κώστα Μιχαηλίδη, η εισήγηση του Nomination Committee της Τράπεζας για
το πρόσωπο που θεωρείται καταλληλότερο να αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.
….. Συνέχεια….
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Οι πληροφορίες
του τελευταίου διαστήματος φέρουν δύο υποψηφιότητες ως επικρατέστερες. Αυτήν του
Παύλου Μυλωνά, αναπληρωτή CEO της Εθνικής Τράπεζας που μετά την αποχώρηση Φραγκιαδάκη εκτελεί
προσωρινά χρέη διευθύνοντος συμβούλου, και αυτήν του Νίκου Καραμούζη, προέδρου της Eurobank από την
οποία έχει ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει τον Μάρτιο του 201. Οι δύο υποψήφιοι έχουν λάβει το fit & proper
από τον SSM, ενώ ο Παύλος Μυλωνάς φέρεται να έχει την προτίμηση του προέδρου της ΕΤΕ, Ν. Μιχαηλίδη.
Οι επόμενες ημέρες θα κρίνουν το ποιος θα είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος
θα παρουσιαστεί στους μετόχους της Τράπεζας στην ετήσια γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 26
Ιουλίου. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εναπομείνασες δράσεις για την
ολοκλήρωση του πλάνου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ, με προτεραιότητα την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΤΧΣ, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνει τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Εθνικής Τράπεζας, έχει διαμηνύσει ότι θα σεβαστεί την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΕ και δεν
θα λάβει θέση υπέρ κανενός υποψηφίου, όπως είχε πράξει παλαιότερα σε ανάλογες κρίσεις.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στους αδερφούς Καλλιτσάντση "πακέτο" 4,17% της Ελλάκτωρ που κατείχε τo fund Horizon
Στους αδερφούς Καλλιτσάντση κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, το "πακέτο" του 4,17% της Ελλάκτωρ,
που πέρασε σήμερα μέσω του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η πλευρά Καλλιτσάνση απέκτησε το 4,17% της Ελλάκτωρ που
κατείχε το fund Horizon.
Συγκεκριμένα, οι αδερφοί Καλλιτσάντση απέκτησαν το 4,17% της κατασκευαστικής που αντιστοιχεί σε
περίπου 7.350.000 μετοχές έναντι 2,15 ευρώ ανά μετοχή, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να
διαμορφώνεται στα περίπου 16 εκατ. ευρώ.
Πλέον, οι αδερφοί Καλλιτσάντση ελέγχουν απευθείας ποσοστό της τάξης του 27% της Ελλάκτωρ. Σημειώνεται
ότι όταν εκδηλώθηκε για πρώτη φορά με σφοδρότητα η αντιπαράθεση μεταξύ των βασικών μετόχων της
Ελλάκτωρ, το ποσοστό της πλευράς Καλλιτσάντση κυμαινόταν στο 12%.
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Τράμπ: ΟΙ ΗΠΑ καλύπτουν το «91% του κόστους» για να είναι ασφαλής η Ευρώπη
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε τη Δευτέρα να καταφέρεται εναντίον συμμάχων-κλειδιών των ΗΠΑ
κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε έπειτα από τη συνάντησή του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ
Πούτιν, προβαίνοντας στον ισχυρισμό ότι η Ουάσινγκτον καλύπτει το 91% του κόστους για την ασφάλεια της Ευρώπης.
«Πληρώνουμε το 91% του κόστους για να είναι η Ευρώπη ασφαλής», δήλωσε ο Τραμπ στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι του
τηλεοπτικού δικτύου Fox News στη συνέντευξη αυτή, που του παραχώρησε στη Φινλανδία.
«Το NATO είναι θαυμάσιο αλλά ωφελεί την Ευρώπη πολύ περισσότερο από ό,τι ωφελεί εμάς», συνέχισε ο Τραμπ.
Ακόμη, ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως «συγκέντρωσε» 41 δισεκατομμύρια δολάρια για το NATO πέρυσι και
πρόσθεσε ότι το ποσό μπορεί να φθάσει τα 100 δισεκ. δολάρια φέτος.
Ερωτηθείς για τη συνάντησή του με τον Πούτιν, ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη φράση ότι οι διμερείς σχέσεις
βελτιώθηκαν δραματικά μετά τη συνάντηση κορυφής.
«Νομίζω ότι ήταν σπουδαία σήμερα αλλά ήταν στ' αλήθεια άσχημα τα πράγματα πριν από πέντε ώρες», είπε ο Τραμπ, ενώ
διαβεβαίωσε πως ο Πούτιν διέψευσε με «πολύ σθεναρό τρόπο» τις καταγγελίες περί ανάμιξης της Ρωσίας στην
προεκλογική εκστρατεία ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2016 στις ΗΠΑ.
Ο Τραμπ είπε πως ο ρώσος ηγέτης ήταν ανήσυχος για το ότι η έρευνα του ομοσπονδιακού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ για
τη φερόμενη ρωσική ανάμιξη στα πολιτικά πράγματα των ΗΠΑ θα εμπόδιζε τον αμερικανό πρόεδρο-που χαρακτηρίζει
«κυνήγι μαγισσών» την έρευνα αυτή-να προχωρήσει σε οποιαδήποτε διμερή συμφωνία.
«Νόμιζε ότι θα ήταν δύσκολο για μένα να κλείσω μια συμφωνία εξαιτίας αυτής της ανοησίας», σημείωσε ο Τραμπ.
Ακόμη, δήλωσε ότι του άρεσε το δώρο που του έκανε ο ρώσος πρόεδρος. «Αυτή η μπάλα ποδοσφαίρου είναι πολύ ωραία»,
είπε.
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Μέχρι το τέλος Αυγούστου η Airbnb θα πρέπει να εναρμονισθεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε προθεσμία μέχρι το τέλος του Αυγούστου στην Airbnb για να εναρμονίσει τους όρους χρήσης
της με το ευρωπαϊκό δίκαιο και να καταστήσει διαφανείς τις τιμές της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Airbnb
απειλείται με κυρώσεις.
Οι όροι των συμβολαίων της εταιρείας ενοικίασης τουριστικών καταλυμάτων και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει τις
τιμές στους χρήστες της δεν είναι σύμφωνοι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτό εις βάρος των καταναλωτών, αναφέρει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο τομέας των online κρατήσεων «έχει δώσει πληθώρα ευκαιριών στους τουρίστες», όμως «η δημοτικότητα δεν μπορεί να
χρησιμεύσει ως άλλοθι για την μη τήρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως προς την προστασία των
καταναλωτών», προειδοποιεί η ευρωπαία επίτροπος υπεύθυνη για την Κατανάλωση Βέρα Ζούροβα.
«Πρέπει να γίνεται εύκολα κατανοητό στους καταναλωτές για ποιο πράγμα και πόσο καλούνται να πληρώσουν», δήλωσε ο
η Επίτροπος στους δημοσιογράφους επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρχουν σαφέστεροι κανόνες ακύρωσης κράτησης
από έναν ιδιοκτήτη και διευκρίνισης για το αν ο ιδιοκτήτης είναι ιδιώτης ή επαγγελματίας».
Η Airbnb έχει προθεσμία μέχρι το τέλος του Αυγούστου για να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις της Επιτροπής. Εάν οι
προτάσεις της εταιρείας «δεν κριθούν ικανοποιητικές», η Airbnb μπορεί να υποστεί κυρώσεις εκ μέρους των ευρωπαϊκών
αρχών προστασίας των καταναλωτών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
«Οι αρχές μπορούν να εκκινήσουν διαδικασίες κατά της Airbnb, οι οποίες μπορεί να καταλήξουν σε διαφόρων ειδών
κυρώσεις», ανάλογα με κάθε χώρα, διευκρίνισε η Επίτροπος.
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Σύνοδος ΕΕ-Κίνας στη σκιά των ΗΠΑ
H ετήσια Σύνοδος ΕΕ και Κίνας διεξάγεται στο Πεκίνο υπό τη σκιά του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ.
Συμφωνία για επενδύσεις δισεκατομμυρίων, αλλά και κοινή ομάδα εργασίας για μεταρρυθμίσεις στον ΠΟΕ.
«Η ΕΕ και η Κίνα είναι δυο δυνάμεις σταθερότητας» δήλωσε ο Κινέζος Πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ μετά τις
συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και τον πρόεδρο της
Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.
Ο Ντόναλντ Τουσκ είχε καλέσει προηγουμένως τους Προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας
Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι συναντώνται σήμερα στο Ελσίνκι, να συνεργαστούν με τους Ευρωπαίους και τους

Κινέζους. «Η παγκόσμια τάξη δεν θα πρέπει να καταστραφεί» δήλωσε με αφορμή τη σημερινή συνάντηση των
δύο ηγετών στο Ελσίνκι αλλά και τη σύνοδο ΕΕ και Κίνας στο Πεκίνο.
Οι δασμοί στο αλουμίνιο και τον χάλυβα καθώς και οι απειλές για επιβολή δασμών στις εισαγωγές ευρωπαϊκών
αυτοκινήτων στις ΗΠΑ έχουν πλήξει τους ευρωπαίους εταίρους και κυρίως τη Γερμανία. Στο στόχαστρο των
Αμερικανών βρίσκεται και η Κίνα. Εδώ και μερικές ημέρες οι εισαγωγείς πρέπει να καταβάλλουν δασμούς
ύψους 25% σε 818 προϊόντα των οποίων ο όγκος των συναλλαγών ανέρχεται σε 29 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το Πεκίνο αντέδρασε άμεσα σε αυτή την απόφαση, επιβάλοντας δασμούς σε 545 αμερικανικά προϊόντα. Για να
αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης η Κίνα θα προσπαθήσει να προσεταιριστεί την ΕΕ.
Κίνα και ΕΕ παράγουν το ένα τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ και διεκπεραιώνουν το μισό περίπου των εμπορικών
συναλλαγών.
Τα φιλόδοξα κινεζικά σχέδια
Ωστόσο οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν πως στην πράξη θα αποδειχθεί πολύ δύσκολη μια συμμαχία Πεκίνου
και ΕΕ απέναντι στις ΗΠΑ, δεδομένου ότι η οπτική γωνία των δυο πλευρών είναι πολύ διαφορετική. Σε
πρόσφατη έκθεση του Εμπορικού Επιμελητηρίου της ΕΕ στην Κίνα διαπιστώνεται πως η Κίνα είναι «μια από
τις πιο περιοριστικές οικονομίες του κόσμου». Ευρωπαϊκές και αμερικανικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται εκεί παραπονούνται για γραφειοκρατικά εμπόδια και για διακριτική μεταχείριση σε
σύγκριση με τις κινεζικές εταιρείες.
Ένα ακόμα εμπόδιο είναι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Κίνα προσπαθεί να υποχρεώσει τις ξένες
εταιρείες να της μεταβιβάσουν την τεχνογνωσία τους. Αυτό προσπαθεί να το επιτύχει υποχρεώνοντας τις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε κάποιους τομείς να συνεργάζονται με κινεζικές εταιρείες. Με το φιλόδοξο σχέδιο
«Made in China 2025» η χώρα θέλει να καλύψει τα σημαντικά κενά που τη χωρίζουν από δυτικά κράτη σε
τομείς τεχνολογίας.
Ακόμη με τους επιπλέον εμπορικούς δρόμους που θέλει να δημιουργήσει προς την Ευρώπη, δυτική Ασία και
Αφρική, επενδύοντας δισεκατομμύρια η ΕΕ δεν την βλέπει με καλό μάτι την Κίνα. Παρόλα αυτά, καθημερινά
διακινούνται εμπορεύματα μεταξύ ΕΕ και Κίνας αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ.
\
Deutsche Welle
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ΓΔ: Αν δε μπορεί κάτι καλύτερο, τουλάχιστον να μείνει υψηλότερα
των 760 μονάδων. Μεγάλος στόχος πάντα οι αντιστάσεις στις 780 –
800 μονάδες….
Relative Strength Index (44.6286)
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