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

Ημερήσια Νέα
18/05/18

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

Β. Ντομπρόβσκις: Μέχρι τον Ιούνιο η συμφωνία για το χρέος
Η τελική συμφωνία για την έξοδο της Ελλάδας από το μνημόνιο που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Eurogroup του Ιουνίου θα
περιλαμβάνει και το χρέος, ξεκαθάρισε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις μιλώντας στην
επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου.
Ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης είχε απευθύνει ερώτηση στον κ.
Ντομπρόβσκις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του προγράμματος και σχετικά με το αν σε αυτό συμπεριλαμβάνεται το χρέος
αλλά και πώς σκοπεύει η Επιτροπή να εργαστεί προκειμένου οι διαφορές μεταξύ ΔΝΤ και Ευρωζώνης να μην προκαλέσουν
καθυστερήσεις σε βάρος της Ελλάδας. Ο ευρωβουλευτής είχε τονίσει την ανάγκη να εφαρμοστεί η συμφωνία που έχει ήδη επιτευχθεί για
την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και που θα περιλαμβάνει τη στρατηγική για την ανάπτυξη, το χρέος και τη μεταμνημονιακή
εποπτεία.
«Είναι σαφής η δέσμευση όλων των πλευρών για την επιτυχή κατάληξη του προγράμματος. Υπάρχουν ακόμα ανοιχτά κάποια
προαπαιτούμενα και άλλες συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για το χρέος. Αυτή η εργασία συνεχίζεται. Αυτό που εννοούσα
ήταν ότι θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες, δηλαδή τον Μάιο και τον Ιούνιο. Η Επιτροπή γι’ αυτό εργάζεται και είναι εφικτό στη
βάση των αποφάσεων του Eurogroup», είπε ο Β. Ντομπρόβσκις, τονίζοντας ότι βρισκόμαστε σε μια «κρίσιμη» περίοδο για τις εν λόγω
αποφάσεις και ότι η Ελλάδα από την πλευρά της έχει πετύχει και ξεπεράσει τους στόχους την περασμένη χρονιά, ενώ οι διαπραγματεύσεις
στην Αθήνα για την τελευταία αξιολόγηση έχουν μόλις ξεκινήσει.
Όπως σημείωσε, για το χρέος θα ακολουθηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουν συμφωνηθεί στο Eurogroup, οι οποίες δεν
περιλαμβάνουν ονομαστικό κούρεμα, αλλά διευθέτηση στην εξυπηρέτησή του. «Η Επιτροπή είναι πλήρως δεσμευμένη να υπάρξει αυτή η
συμφωνία πριν από το τέλος του προγράμματος», ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής.
Σε ό,τι αφορά το ΔΝΤ σημείωσε ότι «εργαζόμαστε εποικοδομητικά», καθώς παρ’ όλο που δεν έχει μέχρι σήμερα παράσχει
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος, συμμετέχει κανονικά στις αποστολές. «Συζητάμε τι είδους συνεργασία ή
δέσμευση θα μπορέσουμε να πετυχούμε», κατέληξε ο Β. Ντομπρόβσκις.
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Πρωτογενές πλεόνασμα 7,5 δισ. ευρώ στο τετράμηνο
Πρωτογενές πλεόνασμα 7,5 δισ. ευρώ εμφανίζει σε ταμειακή βάση ο Κρατικός Προϋπολογισμός στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου
2018, έναντι ελλείμματος 404 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
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/ στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 599 εκατ.
Σύμφωνα με τα
ευρώ, έναντι ελλείμματος 188 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 14,530 δισ. ευρώ, από 13,468 δισ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 464 εκατ. ευρώ που
αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών (έναντι 544 εκατ. ευρώ πέρυσι), αυτές διαμορφώθηκαν σε 15,380 δισ. ευρώ, από
16,512 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ελλάδα και πιστωτές στοχεύουν σε αποθεματικό ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας
Η ελληνική οικονομία έχει αρχίσει να συγκλίνει με την ευρωπαϊκή τόσο σε όρους δυναμικής ανάπτυξης, όσο και σε όρους κοινωνικής
σταθερότητας ωστόσο, όπως σχολιάζουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ παράγοντες του υπουργείου Οικονομίας, για την ομαλή μετάβαση στη
χρηματοδότηση μέσω των αγορών, η Ελλάδα και οι πιστωτές της στοχεύουν στη δημιουργία ενός αποθεματικού ταμειακών διαθεσίμων
ασφαλείας «καθώς υπάρχουν και εξωγενείς αντίρροπες δυνάμεις ικανές να μεταστρέψουν το θετικό κλίμα και μομέντουμ της
παγκόσμιας οικονομίας και να δημιουργήσουν νέα προβλήματα στην ελληνική πέραν της γεωπολιτικής κρίσης με τη Τουρκία και το
προσφυγικό ζήτημα».
Όπως σχολιάζουν τα ίδια στελέχη του υπουργείου Οικονομίας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υποχώρηση της πολιτικής αβεβαιότητας, η οικονομική
και κοινωνική σταθεροποίηση και οι βελτιωμένες αναπτυξιακές προοπτικές αντανακλώνται τόσο στην πρόσφατη εξομάλυνση της
καμπύλης αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων και στην αναβάθμιση της οικονομίας από τους τρεις διεθνείς οργανισμούς
πιστοληπτικής αξιολόγησης, όσο και στις πρόσφατες επαινετικές δηλώσεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν - Κλοντ
Γιούνκερ και του επικεφαλής του ΟΟΣΑ Άνγχελ Γκουρία, για την αλματώδη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την καθαρή έξοδο από
το Μνημόνιο και την ανάγκη υποστήριξής της με την περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού δημοσίου χρέους.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Ελλάδα έχει προβεί σε τρεις επιτυχημένες εξόδους στη διεθνή αγορά χρέους, ενισχύοντας τις προσδοκίες
των χρηματαγορών σε σχέση με τις προοπτικές της οικονομίας. Εξέδωσε 7ετή ομόλογα το Φεβρουάριο που προσέλκυσαν έντονο
επενδυτικό ενδιαφέρον παρά την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Η έκδοση αυτή ήλθε σε συνέχεια του επιτυχημένου δανεισμού από
την αγορά τον Ιούλιο και το Νοέμβριο του 2017 και πρόσθεσαν ότι: «Με στόχο την ομαλή μετάβαση στη χρηματοδότηση μέσω των
αγορών, η Ελλάδα και οι πιστωτές της έχουν στοχεύσει στη δημιουργία ενός αποθεματικού ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 10,2 δισ. ευρώ- μέσα από τις επόμενες εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής
Στήριξης. Από τις διαδοχικές εξόδους στις αγορές υπολογίζεται πως θα συγκεντρωθούν άλλα 7-8 δισ. ευρώ, ώστε να σχηματιστεί ένα
«μαξιλάρι» 18 δισ. που να καλύπτει, σε περίπτωση που χρειαστεί, τις ανάγκες της χώρας για 1,5 περίπου χρόνο».
Στο μεταξύ, όπως σημειώνουν τα ίδια στελέχη και με βάση και σχετικό διάγραμμα που επισυνάπτεται, η ελληνική οικονομία έχει
αρχίσει να συγκλίνει με την ευρωπαϊκή τόσο σε όρους δυναμικής ανάπτυξης (η διαφορά των ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ σταθερά
μειώνεται), όσο και σε όρους κοινωνικής σταθερότητας, καθώς η διαφορά Ελλάδας-Ευρωζώνης στο ποσοστό ανεργίας βρίσκεται σε
συνεχή και επιταχυνόμενη κάμψη στέλνοντας μηνύματα αισιοδοξίας για τη μεταμνημονιακή εποχή.
Πάντως, οι ίδιοι επισημαίνουν και τις μεγάλες δυσκολίες και κινδύνους που κρύβει η περίοδος που ανοίγεται μπροστά μας Όπως
σημείωσαν: «εξυφαίνονται και εξωγενείς αντίρροπες δυνάμεις ικανές να μεταστρέψουν το θετικό κλίμα και μομέντουμ της παγκόσμιας
οικονομίας και να δημιουργήσουν νέα προβλήματα στην ελληνική πέραν της γεωπολιτικής κρίσης με τη Τουρκία και το προσφυγικό
ζήτημα».
«Ειδικότερα, η αύξηση των επιτοκίων και οι εμπορικοί δασμοί που υψώνονται στις ΗΠΑ, η ακύρωση της πυρηνικής συμφωνίας με το
Ιράν και η συνακόλουθη αύξηση των τιμών πετρελαίου λόγω κυρώσεων, η επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης στην ΕΕ και η
διαφαινόμενη υπερτίμηση των χρηματιστηριακών αγορών αποτελούν ένα επικίνδυνο μείγμα αστάθμητων παραγόντων που εντείνουν
την αβεβαιότητα και την αποφυγή ρίσκου των επενδυτών με συνέπεια πολλά κεφάλαια να φεύγουν από τις αναδυόμενες οικονομίες
προκαλώντας την άνοδο του δολαρίου και ενδεχομένως μία νέα κρίση χρέους. Είναι αυτοί ακριβώς οι υπαρκτοί κίνδυνοι που δεν
επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό στη μεταμνημονιακή εποχή» κατέληξαν οι ίδιες πηγές.
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Εθνική Πανγαία: Αναβολή της έκδοσης του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ
Οι ευμετάβλητες και δυσμενείς συνθήκες των αγορών οδήγησαν την Εθνική Πανγαία να αναβάλει
την προσφορά ομολογιών ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία αποφάσισε την αναβολή της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών (senior notes)
ονομαστικού κεφαλαίου 400 εκατ. ευρώ λόγω των ευμετάβλητων και δυσμενών συνθηκών των αγορών.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις χρηματαγορές. Σημειώνεται ότι η
Πανγαία θα χρησιμοποιούσε τα καθαρά έσοδα από την έκδοση και πώληση των ομολογιών για την
αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
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Νέα μείωση κατά 2,5 δισ. στο όριο παροχής ELA
Όπως ανακοινώθηκε, νέα μείωση στο όριο χρήσης του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας ELA για τις
ελληνικές τράπεζες κατά 2,5 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Το «ταβάνι» στη χρήση του ELA
μειώνεται περαιτέρω, στα 12,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, «στις 16
Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου
παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 12,2 δισ. ευρώ
έως και την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 2,5 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών
τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την
πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές».
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Οι προτάσεις 5 Αστέρων - Λέγκας μπορούν να τινάξουν την ευρωζώνη στον αέρα (FT)
"Οι προτάσεις των Πέντε Αστέρων και της Λέγκας μπορούν να τινάξουν την ευρωζώνη στον αέρα" γράφουν
σήμερα οι Financial Times. "Οι προτάσεις στο έγγραφο που διέρρευσε είναι πολύ πιο ριζοσπαστικές απ’ ότι
ανέμεναν οι αγορές –κι αν εφαρμοστούν η ευρωζώνη θα διαλυθεί", υποστηριζει η βρετανική εφημερίδα.
"Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι τα φιλόδοξα σχέδια του Μακρόν για βαθύτερη ενοποίηση στην ευρωζώνη
είναι πια χαμένη
 υπόθεση: δεν πρόκειται η Γερμανία να δεχθεί ποτέ πανευρωπαϊκό ομόλογο που θα συνδέει το
ιταλικό χρέος με το γερμανικό. Σε χθεσινή, κοινή ανακοίνωσή τους Πέντε Αστέρια και η Λέγκα αναφέρθηκαν
στην περίοδο του ’80 και του ’90 όταν η Ιταλία είχε ακόμα τη λίρα, πριν τη συνθήκη του Mάαστριχτ. Φαίνεται
ότι Σαλβίνι και Ντι Μάγιο "φλερτάρουν" ακόμα και με έξοδο από την ευρωζώνη. Το σχετικό έγγραφο δίνει μια
ιδέα για το τι μπορεί να σημαίνει μια κυβέρνηση συνασπισμού κατά του κατεστημένου", σχολιάζει ο αναλυτής
Λορέντσο Κοντόνιο. Παραμένει, ωστόσο, ακόμα αβέβαιο πόσο θα το "τραβήξουν" τα δύο κόμματα.
Συμφωνα με την εφημερίδα είναι σε εξέλιξη μια "ανταρσία στο Νότο: αν οι Βρυξέλλες πίστευαν ότι το να
αντιμετωπίσουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα ήταν εφιάλτης, ας "σφίξουν τώρα τις ζώνες τους" για ν’
αντιμετωπίσουν την Ιταλία".
"Θα μπορούσε βέβαια ο Ιταλός Πρόεδρος να ανακοινώσει ότι ο συνασπισμός δεν "δουλεύει", να ορίσει
κυβέρνηση τεχνοκρατών και να προκηρύξει εκλογές. Αυτά όμως είναι χίμαιρες –μια κυβέρνηση τεχνοκρατών
μόνο θα ενδυνάμωνε τους λαϊκιστές. Ωστόσο, οι ενδείξεις είναι ότι μάλλον αυτή η κυβέρνηση θα αποτύχει και
θα προσπαθεί να εξασφαλίζει στήριξη κινητοποιώντας τους ψηφοφόρους κατά των Βρυξελλών, κατά του
Tραμπ και υπέρ του Πούτιν. Κι αυτό είναι συνταγή για ευρωπαϊκή αστάθεια" σημειώνει η βρετανική
εφημερίδα.
Σε σχόλιό του στην ίδια εφημερίδα ο αναλυτής Σ.Νίξον εκτιμά πάντως ότι "τα ριζοσπαστικά σχέδια δεν
σημαίνουν ότι η Ιταλία θα βυθίσει την Ευρώπη σε αναταραχή. Όπως εξαντλητικά το κατέδειξε και η ελληνική
κρίση δεν υπάρχει εύκολος δρόμος εξόδου από το ευρώ. Και μια οξεία κρίση στην Ιταλία, πιθανόν θα κατέληγε
όχι σε έξοδο από το ευρώ αλλά σε αναδιάρθρωση του χρέους –με τα κόστη να βαρύνουν τους Ιταλούς
αποταμιευτές και συνταξιούχους και όχι την ΕΚΤ, όπως θέλουν να πιστεύουν οι Ευρωπαίοι πιστωτές".
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Ζητείται άμεσα επιστροφή υψηλότερα των 800 – 810 μονάδων. Σε
διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος απώλειας της στήριξης
στις 780 μονάδες, η οποία θα οδηγήσει το ΓΔ στις στηρίξεις στις 740
– 745 μονάδες….
Relative Strength Index (35.1789)
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