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FAZ: Μετά την κρίση έρχεται η ανάπτυξη … «Στο χρηματιστήριο Αθηνών υπάρχουν μερικές
επιχειρήσεις με ελκυστικά μερίσματα».
«Για την κυβέρνηση Τσίπρα η ολοκλήρωση του προγράμματος στις 20 Αυγούστου σημαίνει ότι σταματούν οι
πιέσεις για νέες περικοπές και νέες θυσίες και έτσι η Ελλάδα θα μπορέσει να αναπνεύσει και προπαντός
να αναπτυχθεί, γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) σε άρθρο με τίτλο «Μετά την κρίση έρχεται
η ανάπτυξη».
Στον υπότιτλο αναφέρεται: «Στο χρηματιστήριο Αθηνών υπάρχουν μερικές επιχειρήσεις με ελκυστικά
μερίσματα».
Επειδή στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται, πλέον, η ανάπτυξη και όχι, όπως παλαιότερα, η ανάκαμψη από την
κρίση, εδώ και μήνες γίνεται λόγος για αυξημένο ενδιαφέρον σχετικά με επενδύσεις στην Ελλάδα.
Εξαγοράστηκαν ξενοδοχεία, νοσοκομεία, ακόμα και συμμετοχές του Δημοσίου στον ΟΣΕ, τα διυλιστήρια Motor
Oil ή τα ναυπηγεία. Στη συνολική εικόνα μίας χώρας ελκυστικής για επενδυτές ταιριάζει ότι ξένοι επενδυτές
έχουν
ήδη
αναλάβει
την
εκμετάλλευση
αεροδρομίων
και λιμανιών.
Την
ίδια
στιγμή,
ιδιώτες επενδυτές στρέφονται κυρίως σε ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας με στόχο την ενοικίαση μέσω Airbnb.
«Αυτά τα κεφάλαια, όμως, δεν περνούν μέσα από οικονομικούς θεσμούς, αφού πρόκειται για άμεσες ξένες
επενδύσεις», διαπιστώνει επικεφαλής οικονομολόγος μεγάλης ελληνικής τράπεζας, μιλώντας στην FAZ. Το
ελληνικό Χρηματιστήριο είναι, κατά την εκτίμησή του, πολύ μικρό, με περιορισμένη ρευστότητα και δεν
διαθέτει αρκετές ελπιδοφόρες επιχειρήσεις. Όμως, όποιος θέλει να επενδύσει εκεί, έχει μερικές ενδιαφέρουσες
επιλογές, όπως τις εταιρίες Μυτιληναίος, ΤΙΤΑΝ, ΟΤΕ, Aegean και Jumbo.
Κατά την άποψη του επικεφαλής οικονομολόγου της Eurobank, Τάσου Αναστασάτου, «στην Ελλάδα όλα
εξαρτώνται από την εμπιστοσύνη των αγορών. Η άνοδος των αναπτυξιακών ρυθμών τα επόμενα χρόνια
εξαρτάται από την οικονομική πολιτική, η οποία πρέπει να αποδείξει ότι παραμένει προσηλωμένη σε
αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις που καθιστούν βιώσιμο το χρέος και εγγυώνται την ανάπτυξη». Πρόσφατα, η
Eurobank διεξήγαγε έρευνα, σύμφωνα με την οποία επενδύσεις 22 δισ. σε τουρισμό, logistics και ενέργεια θα
μπορούσαν να αποδώσουν διπλά ή τριπλά οφέλη για το ΑΕΠ. Όμως, ακόμα και ελληνικά ομόλογα δίνουν
προοπτική κέρδους στους επενδυτές, πιστεύει ο κ. Αναστασάτος, αλλά και άλλοι επικεφαλής οικονομολόγοι:
«Το spread των ελληνικών ομολόγων έναντι των γερμανικών είναι διπλάσιο από της Πορτογαλίας και τριπλάσιο
από της Ισπανίας, παρά το γεγονός ότι πολλά θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία είναι παρόμοια» τονίζει ο
επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank.
«Τη διαφορά κάνει μόνο η εμπιστοσύνη των αγορών» προσθέτει.
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Σεντένο: H επιτυχημένη έξοδος θα κριθεί από την μεταμνημονιακή περίοδο
H Ελλάδα μπορεί και οφείλει να εφαρμόσει τις πρέπουσες, για την μεγέθυνση της οικονομίας της,
μεταρρυθμίσεις,σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup Mάριο Σεντένο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του
Σεντένο στο γαλλικό δίκτυο France24, η μεταμνημονιακή πορεία της Ελλάδας θα αποτελέσει απόδειξη του
επιτυχούς της εξόδου από τα μνημόνια. Όσον αφορά το ζήτημα της «εποπτείας» ό πρόεδρος του Eurogroup
σχολίασε πως αφορά συνήθη διαδικασία στην οποία και υπεβλήθη κάθε χώρα που εξήλθε από προγράμματα
προσαρμογής ενώ παράλληλα δεν παρέλειψε να τονίσει πως η έξοδος της Ελλάδας αποτελεί εξαιρετική είδηση,
τόσο για εμάς, όσο και για την Ευρωζώνη.
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Μυλωνάς: Η Εθνική Τράπεζα θα γίνει η πρώτη επιλογή στην εγχώρια αγορά
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας ανέδειξε ομόφωνα σήμερα τον Παύλο Μυλωνά στη θέση του
Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας.
Είναι μια ιστορική απόφαση, που συνδυάζεται με την απόλυτη εφαρμογή του Κανονιστικού πλαισίου
Εταιρικής Διακυβέρνησης και την προοπτική του μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας, με βάση το νέο
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας Κώστας Μιχαηλίδης, δήλωσε με την ολοκλήρωση της
συνεδρίασης:
«Σε μια κρίσιμη καμπή για την ελληνική οικονομία και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, η Εθνική Τράπεζα
γυρίζει σελίδα. Σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο στις αναδυόμενες προκλήσεις των
νέων οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων.
Να συνδέσουμε τον ιστορικό ρόλο της Εθνικής με το μέλλον, να δημιουργήσουμε νέες αξίες, και να συμβάλουμε
στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη βάση ενός παραγωγικού και ανταγωνιστικού μοντέλου.
Θέλω, εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΤΕ, να ευχαριστήσω το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την
άψογη συνεργασία που είχαμε για τη διαδικασία ανάδειξης του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος καλείται να υπηρετήσει ένα ρόλο θεμελιώδους σημασίας για το μέλλον της
τράπεζας. Έχουμε την πεποίθηση ότι ο συνδυασμός γνώσης, εμπειρίας και ικανοτήτων που διαθέτει, θα τον
βοηθήσει στο έργο του, να οδηγήσει την τράπεζα σε μία νέα εποχή, η οποία θα χαρακτηρίζεται από το σεβασμό
στη διακυβέρνηση, την υπευθυνότητα, τις εταιρικές αξίες και τις αρχές της διαφάνειας».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς δήλωσε στη συνέχεια:
Συνέχεια….
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«Η ανάληψη του ρόλου του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Εθνική Τράπεζα αποτελεί εξαιρετική τιμή και
θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου.
Γνωρίζω καλά τις ικανότητες της τράπεζας, αλλά και την ανάγκη για αλλαγή. Στόχος μας είναι η Τράπεζα να
ξαναγίνει προτιμητέος σ-υνεργάτης και σύμβουλος των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Όλοι μαζί, οι εργαζόμενοι και η διοίκηση της Τράπεζας, θα δουλέψουμε με αφοσίωση, αποφασιστικότητα και
συνέπεια για αυτούς τους στόχους.
Θα βελτιώσουμε την ευελιξία, την αποδοτικότητα και την καινοτομία της τράπεζάς μας. Θα γίνουμε η πρώτη
επιλογή στην εγχώρια αγορά. Η στιγμή για να αρχίσει ένας τέτοιος μετασχηματισμός είναι τώρα.
H πρόκληση είναι μεγάλη, οι στόχοι φιλόδοξοι αλλά η ανάγκη για αλλαγή επιτακτική. Αρωγός μας είναι η
ιστορική εμπιστοσύνη στο όνομα της Εθνικής από την ελληνική κοινωνία. Δεσμεύομαι να πετύχουμε αυτούς
τους απαιτητικούς στόχους βελτίωσης της Τράπεζας εντός ενός πλαισίου συναίνεσης , διαφάνειας και με
σαφείς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης».
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Attica Bank: Nέα ΓΣ στις 25 Ιουλίου μετά από αίτημα της Rothschild
Αναβολή για τις 25 Ιουλίου πήρε η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank , κατόπιν
σχετικού αιτήματος της Rothschild, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή
αλλά και αγοραστή για το πακέτο NPLs ύψους 700 εκατ. ευρώ της τράπεζας. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες, τρεις επενδυτές έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την αγορά του προς πώληση
τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας και πρόκειται για το
fund Aldridge -το οποίο είχε εξαγοράσει το πρώτο πακέτο κόκκινων δανείων της Attica Bank ύψους 1,3 δισ.
ευρώ- το μικτό σχήμα Pimco-Qualco-Oaktree και το βρετανικό fund Duet. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τράπεζα
αναζητά στρατηγικό επενδυτή προκειμένου να ολοκληρώσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έτσι ώστε
να διαμορφωθούν τα ποσοστά όλα των μετόχων μέχρι το 32,9%. Το συνολικό ύψος της αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου που έχει δρομολογήσει η τράπεζα ανέρχεται στα 197,9 εκατ. ευρώ, και καλύφθηκε σε πρώτη φάση
κατά 88,9 εκατ. ευρώ ήτοι 44,9%, εκ των οποίων τα 70 εκατ. ευρώ προήλθαν από τον ΕΦΚΑ, ο οποίος ήταν ο
μεγαλομέτοχος της τράπεζας. Με δεδομένο ότι τα ασφαλιστικά ταμεία, με βάση τις μνημονιακές υποχρεώσεις,
δεν μπορούν να ελέγχουν πάνω από το 33% του μετοχικού κεφαλαίου μιας τράπεζας, η κυβέρνηση είχε
συμφωνήσει με την τρόικα το επιπλέον του 33% με το οποίο θα βρισκόταν ο ΕΦΚΑ μετά την ΑΜΚ να
μεταφερθεί στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ωστόσο, αντί να μεταφερθεί το ποσοστό αυτό στο
ΤΧΣ, μεταφέρθηκε ποσοστό 10% από τον ΕΦΚΑ στο ΤΣΜΕΔΕ.
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DW: Πιθανές οι πρόωρες εκλογές λόγω ονοματολογικού
Στην Ελλάδα η συμφωνία των Πρεσπών διχάζει κυβέρνηση και αντιπολίτευση χωρίς να αποκλείονται πρόωρες
εκλογές. Την ίδια στιγμή η Τουρκία ίσως να μην είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τους επόμενους μήνες το χρέος
της. «Στους αντιπάλους της συμφωνίας των Πρεσπών που βρίσκονται κυρίως στην Νέα Δημοκρατία προκαλεί
αμηχανία η ενδεχόμενη ρωσοτουρκική εμπλοκή στη διένεξη για το ονοματολογικό, γράφει η Neue Zürcher
Zeitung σε άρθρο με τίτλο: ‘Ο συμβιβασμός με τη Μακεδονία προκαλεί διαδηλώσεις στην Ελλάδα και ίσως
ακόμα και πρόωρες εκλογές‘. Η ελβετική εφημερίδα σημειώνει: «Η ελληνική οικονομία, η οποία παραδοσιακά
διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία, τάσσεται υπέρ της εξομάλυνσης των σχέσεων με τα Σκόπια.
Το οποίο με τη σειρά του φέρνει σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης συμμάχησε με την δεξιά πτέρυγα του κόμματος για να αποφύγει μια διάσπαση της Νέας
Δημοκρατίας με αφορμή το ονοματολογικό. Αμφίβολο είναι ωστόσο αν οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του
κόμματος στηρίξουν εν τέλει τη θέση αυτή. Το προβάδισμα 10% της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ
φαίνεται ωστόσο ότι εξανεμίζεται. Από την άλλη πλευρά τίποτα δεν δείχνει ότι η ελληνική κοινή γνώμη δεν
αλλάξει στάση στο ζήτημα του ονόματος. Περίπου το 66% τάσσεται κατά μιας λύσης που περιλαμβάνει τον όρο
Μακεδονία. Θεωρείται απίθανο ο Αλέξης Τσίπρας να κέρδιζε σχετικό δημοψήφισμα.
Και η ελβετική εφημερίδα συνεχίζει: Ο έλληνας πρωθυπουργός έχει το ίδιο μεγάλα προβλήματα όπως ο
αντίπαλός του Κυριάκος Μητσοτάκης από τη στιγμή που η ΑΝΕΛ δηλώνουν ότι θα σταθούν εμπόδιο στη
συμφωνία των Πρεσπών. Κατά συνέπεια δεν μπορούν να αποκλειστούν πρόωρες εκλογές. Σύμφωνα με
κυβερνητικούς κύκλους στην Αθήνα ο Αλέξης Τσίπρας θα ήθελε οι βουλευτικές εκλογές να συμπέσουν με τις
ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου. Έτσι, τόσο το κόμμα του όσο και οι ΑΝΕΛ αποκτούν χρόνο για να πείσουν τους
ψηφοφόρους τους. Ενδέχεται ο πρωθυπουργός να πραγματοποιήσει την ψηφοφορία για τη συμφωνία των
Πρεσπών στη βουλή λίγο πριν τις πρόωρες εκλογές. Ίσως είναι εφικτή μια πλειοψηφία με τις ψήφους ΣΥΡΙΖΑ,
μερικών συντηρητικών, του Ποταμιού και ορισμένων ανεξάρτητων».
Σε καθοδικό σπιράλ συμπαρασύρει την Τουρκία ο Ερντογάν
Η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τους επόμενες μήνες μεγάλες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση του χρέους, εκτιμά η
εφημερίδα Die Welt στις οικονομικές της σελίδες σε άρθρο με τίτλο «Η περηφάνια του Ερντογάν
συμπαρασύρει την Τουρκία σε καθοδικό σπιράλ».
Η γερμανική εφημερίδα παρατηρεί: «Μετά την υποβάθμιση από τον οίκο Fitch η πιστοληπτική ικανότητα της
Τουρκίας βρίσκεται πλέον στα ίδια επίπεδα με την Κόστα Ρίκα, το Βιετνάμ ή την Γουατεμάλα. Το γεγονός
αυτό δεν ταιριάζει καθόλου με την εικόνα που έχει ο πανίσχυρος πρόεδρος Ερντογάν για τη χώρα του. Όμως οι
αγορές δεν τιθασεύονται εύκολα και αντιδρούν αρνητικά στον αυταρχισμό του προέδρου και τις επιλογές του
σε βάρος της ελεύθερης οικονομίας.
Σε περίπτωση που ο Ερντογάν επιλέξει τη σύγκρουση με τις διεθνείς αγορές, η χώρα δεν αποκλείεται να βρεθεί
αντιμέτωπη με δραματικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο πληρωμών και να αναγκαστεί να ζητήσει τη βοήθεια του
\
ΔΝΤ. Για να πείσει επενδυτές, η Τουρκία δίνει πλέον για το 10ετές ομόλογο επιτόκιο που αγγίζει σχεδόν το
18%, ενώ την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει το 15%. Ενδεικτική για το επενδυτικό κλίμα είναι
σφυγμομέτρηση της τράπεζας Citi που δείχνει ότι τo 43% των επενδυτών προτίθεται να αναστείλει ενδεχόμενες
επενδύσεις στην Τουρκία προφανώς λόγω των μέτριων επιδόσεων της τουρκικής οικονομίας αλλά και τις
αρνητικές προβλέψεις του ΔΝΤ για τις αναπτυξιακές της προοπτικές».
Deutsche Welle
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Οι αποδόσεις των μετοχών από αρχές Ιουλίου και από 01/01/18
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
ΕΥΔΑΠ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Ιουλίου
(μέχρι και 16/07)
0,92%
2,40%
-1,18%
-5,82%
3,11%
-0,23%
2,59%
9,70%
3,04%
-3,77%
-1,22%
-3,35%
-1,51%
2,92%
2,56%
-1,27%
0,35%
5,44%
0,67%
2,36%
-5,55%
2,78%
-4,84%
5,44%
-0,83%

Απόδοση από
01/01/18
-9,61%
9,74%
1,21%
-4,95%
19,64%
-6,74%
-2,56%
15,01%
-7,83%
-9,33%
-18,56%
1,76%
-12,93%
-7,97%
-6,07%
-6,44%
-5,69%
12,52%
-7,19%
-5,65%
-10,16%
16,68%
-9,83%
28,62%
3,48%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

1,03%
2,27%
-0,82%

-4,61%
-2,52%
-2,43%
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