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Tο σχέδιο του Eurogroup για την εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους
Με τις δρομολογούμενες αποφάσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους η Ελλάδα θα αποκτήσει για μια τουλάχιστον
δεκαετία τις χαμηλότερες ανάγκες πληρωμών για τοκοχρεολύσια μεταξύ των αναπτυγμένων οικονομιών διεθνώς. Δηλαδή
το χρέος της θα είναι εύκολα εξυπηρετήσιμο. Παράλληλα, για περισσότερο από 24 μήνες μετά την έξοδο από το Μνημόνιο η
Ελλάδα δεν θα έχει πραγματική ανάγκη εξόδου στις αγορές, καθώς θα διαθέτει ένα τεράστιο ταμειακό απόθεμα για τις
πληρωμές χρέους.
Όπως σχολιάζει το CNN Grecee, παρά τις σημαντικές αυτές παραμέτρους, υπάρχουν αμφιβολίες για το πώς οι αγορές θα
υποδεχθούν τις αποφάσεις του Eurogroup στις 21 Ιουνίου. Αυτό διότι η ευρωζώνη θα δώσει «ορατότητα» μόνον για το
μεσοπρόθεσμο διάστημα και δεν αναμένεται να αποσαφηνίσει τα μακροπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους,
όπως άλλωστε δεν το έκανε το 2016 και το 2017. Στη βάση αυτή διαφαίνεται πως ο λεγόμενος «γαλλικός μηχανισμός» που
έχει μακροπρόθεσμη στόχευση και συνδέει την απομείωση του ελληνικού χρέους με τους ρυθμούς ανάπτυξης της
οικονομίας είναι πλέον «εφεδρεία» και όχι ένα από τα βασικά μέτρα που θα ανακοινωθούν την προσεχή Πέμπτη.
Αν και πηγές της ευρωζώνης επιμένουν πως οι αποφάσεις που θα ληφθούν στο Eurogroup θα οδηγούν τις ακαθάριστες
χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος χαμηλότερα του 15% του ΑΕΠ έως το 2040 και χαμηλότερα του 20% του ΑΕΠ έως
το 2060, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, αυτό μέλλει να καταδειχθεί στην πράξη. Ειδικά από τη
στιγμή που η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους που θα εξετάσουν οι υπουργοί της ζώνης του ευρώ θα είναι μόνον αυτή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ESM και όχι του ΔΝΤ.
Το Ταμείο, το οποίο υιοθετεί απαισιόδοξες παραδοχές για τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδος, ήδη
από το 2016 ζητά να υπάρξει «σαφήνεια» για το σύνολο των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, ώστε να μπορέσει να τα εντάξει
στην ανάλυση του. Αυτή η σαφήνεια όμως φαίνεται πως περιορίζεται στα έτη έως το 2030 -2035 και μετά η εικόνα για το
Ταμείο «θολώνει», καθώς οι Ευρωπαίοι παρέχουν μόνον υποσχέσεις για νέες παρεμβάσεις – εφόσον χρειαστεί- και όχι απτά
μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Αυτή η εξέλιξη κάνει πολλούς να θεωρούν ότι το ΔΝΤ δεν θα «σφραγίσει» τη
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
Από την πλευρά τους οι επενδυτές θέλουν οι αποπληρωμές των δανείων του επισήμου τομέα να «απλωθούν» σε μεγάλο
χρονικό ορίζοντα, ώστε η Ελλάδα να μπορεί να αποπληρώνει εύκολα αυτά τα δάνεια, αλλά και τα νέα δάνεια που θα αντλεί
από τις αγορές. Εάν υπάρξουν αυτές οι επιμηκύνσεις οι επενδυτές θα θεωρήσουν πως τα δικά τους δάνεια (του ιδιωτικού
τομέα) αποκτούν «προτεραιότητα» εξόφλησης έναντι των αναδιαρθρωμένων δανείων του EFSF. Εάν αυτό δεν γίνει ή γίνει
μερικώς, τότε η αντίληψη των αγορών δύσκολα θα αλλάξει. Ρόλο βεβαίως σε αυτό θα έχουν οι οίκοι αξιολόγησης, οι οποίοι
στο επόμενο 20ημερο θα γνωμοδοτήσουν επί των αποφάσεων του Eurogroup.
Οι παρεμβάσεις για το χρέος
Στη συνεδρίαση του Eurogroup της επόμενης Πέμπτης -που πολλοί προεξοφλούν πως θα ολοκληρωθεί το πρωί της
Παρασκευής- θα πέσουν στο τραπέζι μέτρα ελάφρυνσης που είχαν προσδιοριστεί ήδη από το Μάιο του 2016.
Αυτό που πλέον σχηματίζεται ως το βασικό σενάριο είναι ένα «εμπροστοβαρές» πακέτο που προβλέπει την επέκταση της
πληρωμής των δανείων του EFSF κατά τρία με πέντε έτη, δηλαδή την εξόφληση τους είτε από το 2027, είτε από το 2029,
την επιστροφή των κερδών ύψους 4 δισ. ευρώ από τα ελληνικά ομόλογα (ANFAs & SMPs) σε τέσσερεις ετήσιες δόσεις μέσα
στο διάστημα 2019-2022, την μετάθεση της πληρωμής των τόκων του δανείου του 2012 από τον EFSF που θα έπρεπε να
πληρωθούν το 2022, την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων του ΔΝΤ τα οποία ανέρχονται σήμερα σε 10,84 δισ.
ευρώ και ωριμάζουν έως το 2023, αλλά και μέρους των δανείων ANFAs & SMPs ύψους 13 δισ. ευρώ που κατέχει η ΕΚΤ και
το ευρωσύστημα. Συνέχεια…
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Για να προχωρήσουν
αυτές οι κινήσεις, βούληση της ευρωζώνης είναι να δώσει πρόσβαση στην Ελλάδα σε ένα
μεγάλο μέρος από τα αδιάθετα χρήματα του προγράμματος του ESM, ύψους 25 δισ. ευρώ περίπου, ώστε να
κάνει το λεγόμενο «liability management», δηλαδή την αποπληρωμή των ακριβών δανείων του ΔΝΤ και της
EKT. Αυτό το ποσό, πιθανότατα, θα αγγίζει ακόμη και τα 15 δισ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθεί ώστε να
αποπληρωθούν τα δάνεια του επισήμου τομέα που ωριμάζουν έως το 2023.
Τα χρήματα από τα αδιάθετα του προγράμματος του ESM δεν πρέπει να συγχέονται με το ταμειακό
«μαξιλάρι» ασφαλείας ύψους 18 δισ. ευρώ που θα σχηματίσει η κυβέρνηση για τη μετά το Μνημόνιο εποχή. Τα
χρήματα του «μαξιλαριού» θα βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του χρέους και για κανέναν απολύτως άλλο λόγο.
Μάλιστα, στόχος των δανειστών είναι η χρήση του μαξιλαριού να γίνει το αργότερο δυνατόν, ώστε οι αγορές να
ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι αυτάρκης και δεν έχει ανάγκη δανεισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πηγή: CNN Greece
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Δικαστικό αίτημα διαχειριστικού ελέγχου στην Folli Follie
Δικαστικό αίτημα διαχειριστικού ελέγχου της Folli Follie, καθώς η εταιρεία δεν έχει προσκομίσει τα στοιχεία
που ζητήθηκαν, την ώρα που δεν προκύπτει καμία διασφάλιση ότι ανατέθηκε ο έλεγχος επί του συνόλου των
οικονομικών της καταστάσεων, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 822η / 14 Ιουνίου 2018
συνεδρίασή του:
• Αναφορικά με την εισηγμένη εταιρία Folli Follie AEBTE (FFG) και λαμβάνοντας υπόψη ότι η FFG:
α. δεν έχει έως σήμερα προσκομίσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σύνολο των στοιχείων που
επανειλημμένα της έχουν ζητηθεί, ιδίως τα ταμειακά της διαθέσιμα της περιοχής Ασίας -Ειρηνικού και
β. προέβη στην υπογραφή σύμβασης ανάθεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών επί συγκεκριμένων κονδυλίων
των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2017 με διεθνή ελεγκτική εταιρία, διαδικασίες που δεν
συνιστούν Έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει καμία
διασφάλιση, παρά τις σαφείς υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ανάθεση της διενέργειας ελέγχου
επί του συνόλου των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων, αποφάσισε, μεταξύ άλλων ενεργειών, να υποβάλει στο
αρμόδιο δικαστήριο αίτηση έκτακτου ελέγχου της FFG βάσει της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 40 του
κ.ν.2190/1920.
• Αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «NISSOS HOLDING (CY) LIMITED» για την
άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006
• Επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους € 50.000 στην εταιρία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 7 παρ. 1 και 2 (γ) και 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, λόγω μη ορθής και μη
έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, κατά τη διαδικασία πώλησης της θυγατρικής της Intracom
Telecom.
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Νέος πρόεδρος στην Ελλάκτωρ ο Δημήτρης Κούτρας
Σε τελευταία του συνεδρίαση το ΔΣ της Ελλάκτωρ συνεδρίασε και όρισε τον κ. Δημήτρη Κούτρα νέο πρόεδρο
στη θέση του παραιτηθέντος κ. Αναστάσιου Καλλιτσάντση. Επίσης, μετά από αίτημα του κ. Λεωνίδα
Μπόμπολα προστέθηκε ως θέμα της ημερήσιας διάταξης στη γενική συνέλευση στις 29 Ιουνίου η ανάκληση
των κ.κ. Αναστάσιου Καλλιτσάντση και Δημήτρη Καλλιτσάντση από το ΔΣ της Ελλάκτωρ και εκλογή δύο
νέων μελών.

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

B&F: Από 20/6-22/6 η δημόσια προσφορά του ομολόγου
Αρχίζει την Τετάρτη 20 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 22 Ιουνίου η δημόσια προσφορά για το
κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους έως 25 εκατ. ευρώ της εταιρείας ενδυμάτων B&F ABEE. Θα εκδοθούν έως
25.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ και θα είναι διαπραγματεύσιμες στη
ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η B&F είναι εταιρεία παραγωγής και εμπορίας γυναικείων ρούχων με τα σήματα BSB και Lenny. Η εταιρεία
ένδυσης BSB ιδρύθηκε το 1980 από τον Βασίλη και τη Σοφία Μπιθαρά.Η δεύτερη εταιρεία του ομίλου, η
Lynne, εξαγοράστηκε το 2006 και τα προϊόντα της είναι άμεσα ανταγωνιστικά στην BSB.
Ο όμιλος B&F (Μπιθαράς & Family) απασχολεί 600 άτομα προσωπικό και διατηρεί τον σχεδιασμό των
συλλογών του 100% στην Ελλάδα, ενώ παράγει σε προμηθευτές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Σήμερα το δίκτυο της B&F αριθμεί 142 καταστήματα. Τα 98 στην Ελλάδα και τα 44 στο εξωτερικό, σε 19
χώρες. Το 2016 ο τζίρος της B&F ανήλθε στα 63,3 εκατ. ευρώ, και τα κέρδη προ φόρων στα 7,4 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο των ομολογιών έχει προσδιοριστεί από την εκδότρια και είναι σταθερό 4,95% ετησίως. Η
διαδικασία της προσφοράς θα διενεργηθεί µέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χ.Α.,
στην οποία συμμετέχουν ιδιώτες και ειδικοί επενδυτές. Εάν το ομολογιακό δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό
τουλάχιστον 12 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ματαιωθεί. Σε περίπτωση επιτυχούς κάλυψης της έκδοσης το 60%
των εσόδων θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω μείωση του τραπεζικού δανεισμού, που σήμερα ανέρχεται στα
34 εκατ. ευρώ, και τα υπόλοιπα για τη στοχευμένη επέκταση - ανακαίνιση του δικτύου μέσα από ένα τριετές
επενδυτικό πλάνο.
Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία τουλάχιστον προσφερόμενη ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000
ευρώ ή για ακέραιο αριθμό ομολογιών.Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο τns
δημόσιας προσφοράς, δηλαδή έως 25.000 ομολογίες.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III

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

Ημερήσια Νέα

Στην αντεπίθεση η Κίνα: Απειλεί με δασμούς στο αμερικανικό αργό πετρέλαιο
Το Πεκίνο κατέλαβε εξαπίνης την Παρασκευή τις διεθνείς αγορές πετρελαίου, απειλώντας να επιβάλλει
δασμούς στο αργό, το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά προϊόντα που εισάγει από τις ΗΠΑ, παρότι
η Κίνα πλέον κατατάσσεται πλέον πρώτη στον κατάλογο των κρατών που εισάγουν αμερικανικό πετρέλαιο.
Η Κίνα αντέδρασε στους δασμούς ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανήγγειλε ότι θα επιβληθούν ο
αμερικανικός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνοντας πως θα επιβάλλει ισόποσους δασμούς σε διάφορα
προϊόντα που εισάγει από τις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα όμως, το Πεκίνο κατέστησε σαφές ότι ετοιμάζεται να

επιβάλλει δασμούς
σε αμερικανικά ενεργειακά προϊόντα, κάτι που για τους περισσότερους αναλυτές αποτέλεσε
έκπληξη, καθώς μέχρι τώρα τα κινεζικά μέτρα στοχοθετούσαν κυρίως αγροδιατροφικά προϊόντα και
αυτοκίνητα.
«Αυτή είναι μεγάλη υπόθεση. Η Κίνα είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού των ΗΠΑ πλέον, κι
επομένως αυτό είναι ζήτημα για (την αγορά) αργού», και το πράγμα θα πάρει ακόμα σοβαρότερες διαστάσεις
«αν μιλάμε και για διυλισμένα προϊόντα. Αυτή προφανώς είναι πολύ σημαντική εξέλιξη», τόνισε ο Ματ Σμιθ,
επικεφαλής της διεύθυνσης ερευνών για τις πρώτες ύλες στην εταιρεία ClipperData.
Η Κίνα εισάγει σήμερα περίπου 363.000 βαρέλια αμερικανικού αργού την ημέρα, κάτι που σημαίνει πως
μοιράζεται με τον Καναδά την πρώτη θέση στην κατάταξη των εισαγωγέων, κατά στοιχεία του υπουργείου
Ενέργειας των ΗΠΑ. Εισάγει επίσης επιπλέον 200.000 βαρέλια την ημέρα άλλων ενεργειακών προϊόντων, όπως
το προπάνιο.
Η αμερικανική ενεργειακή βιομηχανία έχει αυξήσει σημαντικά το παραγωγικό δυναμικό της χάρη στα
σχιστολιθικά κοιτάσματα, αυξάνοντας την ημερήσια παραγωγή της στα 10,9 εκατομμύρια βαρέλια αργού την
ημέρα, ποσότητα χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Από αυτή την ποσότητα, οι ΗΠΑ εξάγουν σήμερα περίπου 2
εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ο πρόεδρος Τραμπ διατυμπανίζει την αμερικανική κυρίαρχη θέση στην
παραγωγή πετρελαίου ως ένα από τα κλειδιά της παγκόσμιας επιρροής των ΗΠΑ.
Η Ουάσινγκτον εξάλλου προτρέπει άλλες κυβερνήσεις, ανάμεσά τους και το Πεκίνο, να αγοράζουν μεγαλύτερες
ποσότητες αμερικανικού αργού και να μειώσουν τις προμήθειές τους από το Ιράν, αφότου ο Τραμπ απέσυρε τις
ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής
ιρανικού πετρελαίου: εισήγαγε 650.000 βαρέλια την ημέρα το πρώτο εξάμηνο του 2018. Είναι ακόμα ασαφές αν
σκοπεύει να μειώσει τις εισαγωγές της από το Ιράν.
Εάν επιβληθούν δασμοί στο αμερικανικό αργό, αυτό θα αποθαρρύνει τα κινεζικά διυλιστήρια να το
αγοράζουν.Η απειλή αυτή διατυπώθηκε την ώρα που άλλες πετρελαιοεξαγωγικές χώρες, ανάμεσά τους η
Σαουδική Αραβία και η Ρωσία, ετοιμάζονται να αυξήσουν την παραγωγή τους, ενόψει της συνόδου του
ΟΠΕΚ την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο σκοπεύουν να κάνουν και χώρες-μη μέλη του Οργανισμού.
Ανησυχία \προκαλεί επίσης στις εταιρείες του κλάδου της ενέργειας η κινεζική απειλή να επιβληθούν δασμοί
στο εισαγόμενο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο ένα από τα προϊόντα των ΗΠΑ οι εξαγωγές του
οποίου στην Κίνα έχουν αυξηθεί αισθητά τελευταία.
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Μετά τη μεγάλη πτώση της Παρασκευής (-6,41%, στις 858,28
μονάδες), πολύ κρίσιμο για τον τραπεζικό δείκτη (και ολόκληρη την
αγορά) να παραμείνει υψηλότερα των 850 – 855 μονάδων ….
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