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Καταθέσεις ύψους 4 δισ. ευρώ έκαναν «φτερά» στις αρχές του 2017
Οι καταθέσεις έπεσαν από τα 132 δισ. ευρώ, επίπεδο στο οποίο ήταν στα τέλη του 2016, στα 128 δισ. ευρώ,
σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η «Καθημερινή», εξαιτίας της καθυστέρησης για την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης, αλλά και την ανησυχία που προκαλείται για νέο εκτροχιασμό της οικονομίας.
Επιτελικά στελέχη τραπεζών, τα οποία επικαλείται η εφημερίδα, αναφέρουν ότι ουσιαστικά έχει χαθεί το
μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που είχαν επιστρέψει στο τραπεζικό σύστημα το 2016. Παράλληλα, πρόσθετη
αβεβαιότητα προκαλεί το «νέο χρήμα», καθώς δεν υπόκειται σε όλους τους περιορισμούς και μπορεί να βρεθεί
πιο γρήγορα εκτός τραπεζών.
Τραπεζικές πηγές, αναφέρει η «Καθημερινή», εκτιμούν ότι στο σύστημα υπάρχουν περίπου 4 δισ. ευρώ «νέο
χρήμα», που θα μπορούσε να αποχωρήσει άμεσα, κάτι που θα οδηγούσε υποχρεωτικά σε αύξηση των ορίων του
έκτακτου μηχανισμού ELA.
Η εμπιστοσύνη είχε ενισχυθεί μετά την πρώτη αξιολόγηση, καθώς τα νοικοκυριά δεν έκαναν χρήση του ορίου
αναλήψεως μετρητών, οι επιχειρήσεις αύξαναν τις καταθέσεις τους και κυρίως κάποια χρήματα επέστρεφαν είτε
από στρώματα είτε από την πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού. Ομως, η νέα εμπλοκή στις
διαπραγματεύσεις άλλαξε τα δεδομένα, με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί σημαντικά οι αναλήψεις από τα ΑΜΤ,
να έχουν «παγώσει» οι επιστροφές χρημάτων, ενώ οι επιχειρήσεις «ξεφορτώνονται» μετρητά και προχωρούν
στην αποπληρωμή πιστωτικών γραμμών. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που επικαλείται η «Καθημερινή»,
υπάρχουν δύο εκδοχές για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Το «καλό σενάριο» είναι να υπάρξει βασική
συμφωνία τον Απρίλιο και να εξειδικευθούν μέτρα για το χρέος, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξη της χώρας
μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει ότι η κυβέρνηση θα δεχθεί τα μέτρα που
ζητούν οι θεσμοί. Το «κακό σενάριο» είναι η παράταση των διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο, με επιδίωξη της
κυβέρνησης να καθυστερήσει την αξιολόγηση μέχρι τις γερμανικές εκλογές, «ποντάροντας» σε μια νέα πιο
ευέλικτη γερμανική κυβέρνηση. Ομως, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, αυτή θα ήταν μια καταστροφική εξέλιξη
για την οικονομία που θα προκαλέσει μεγαλύτερες ζημίες από αυτές που προκάλεσε η αντίστοιχη καθυστέρηση
το 2015.
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ΟΠΑΠ: Άντλησε 200 εκατ.ευρώ με 3,5% επιτόκιο
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την έκδοση 5ετούς κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ),
έως 200 εκατ. ευρώ, από τον ΟΠΑΠ.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των κύριων αναδόχων, Eurobank Ergasias και Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε. η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,50%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 3,50%.
Αντίστοιχα, η τιμή διάθεσης των Ομολογιών ορίστηκε σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής
αξίας της. Διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000
εκάστη ευρώ (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 200.000.000 ευρώ.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη
Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 421 εκατ. ευρώ.
Η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ
Η Eurobank Ergasias Α.Ε. και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της
Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» προς διαπραγμάτευση στην
Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την
ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 17.03.2017, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές
ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι ομολογίες) με συνέπεια την άντληση
κεφαλαίων ύψους €200.000.000.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη
Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 421 εκατ.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,50%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,50% και η τιμή
διάθεσης των Ομολογιών σε € 1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
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Ποιο το μέλλον του Γερούν Ντάισελμπλουμ στην προεδρία του Eurogroup;
Ποιο το μέλλον του Γερούν Ντάισελμπλουμ στην προεδρία του Eurogroup μετά τη συντριβή του κόμματός του
(Εργατικοί-PvdA) στις ολλανδικές εκλογές; Μετά την ανακούφιση από την επανεκλογή του νυν πρωθυπουργού
της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, αυτό είναι το ερώτημα που φαίνεται να απασχολεί τις Βρυξέλλες ενόψει και του
αυριανού Eurogroup. «Δεν είναι προγραμματισμένη κάποια συζήτηση, ωστόσο είναι αρκετά πιθανό να θέσει
κάποιος το ζήτημα στο τραπέζι», σημειώνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγή της
ευρωζώνης. Οι πρώτες ανταλλαγές επί του ζητήματος είναι σίγουρο ότι έγιναν τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα
στη συνάντηση των G20 στο Μπάντεν Μπάντεν, όπου βρέθηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και άλλοι ομόλογοί
του.
Συνέχεια…
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Εφόσον, κάποια τέτοια συζήτηση διεξαχθεί στην επερχόμενη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της
ευρωζώνης, δεν αναμένεται φυσικά κάποια απόφαση, αλλά περισσότερο εκτιμάται πως ο ίδιος ο Γ.
Ντάισελμπλουμ θα τοποθετηθεί για το πώς περιμένει να εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό
κυβέρνησης. Κι αυτό γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι να σχηματιστεί η καινούργια κυβέρνηση, η θέση του
Ντάισελμπλουμ δεν κινδυνεύει. Άλλωστε, η θητεία του Ντάισελμπλουμ στην προεδρία του Eurogroup λήγει
τον Ιανουάριο του 2018, ενώ κατά μέσο όρο στην Ολλανδία ο σχηματισμός κυβέρνησης διαρκεί τρεις μήνες.
Φέτος, μάλιστα, οι δυσκολίες θα είναι σαφώς περισσότερες αφού θα χρειαστούν τουλάχιστον τέσσερα κόμματα
για να επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. «Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να κρατήσουν και
200 μέρες. Εάν φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα δε θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα» σχολιάζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο
Ρένε Κουπίρες, πολιτικός αναλυτής στο ερευνητικό ινστιτούτο του κόμματος των Εργατικών.
Την ίδια στιγμή η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι ιδιαιτέρως λακωνική ως προς τη διαδικασία, προβλέποντας
μόνο ότι οι υπουργοί επιλέγουν με σχετική πλειοψηφία έναν πρόεδρο, χωρίς καν να ορίζεται ότι πρέπει να είναι
ένας απ’ αυτούς. «Θα μπορούσε να είναι μέχρι και ο μπακάλης της γειτονιάς», είχε τονίσει ο ίδιος ο
Ντάσελμπλουμ τον περασμένο Οκτώβριο. Ανώτερος αξιωματούχος της ευρωζώνης υπογράμμιζε επίσης την
περασμένη εβδομάδα με νόημα ότι σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Eurogroup, μόνο τη στιγμή της
εκλογής του είναι αναγκαίο ο υποψήφιος πρόεδρος να είναι ένας από του υπουργούς Οικονομικών των κρατώνμελών.
Εξάλλου, θα μπορούσε για κάποιους το ζήτημα να λυθεί -εάν υπάρχει, φυσικά, η βούληση- τροποποιώντας το
καταστατικό του Eurogroup προκειμένου να πάρει ο πρόεδρος του Eurogroup το χαρακτήρα της μόνιμης
θέσης, όπως είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μάλιστα, επειδή το Eurogroup
δεν είναι επίσημο όργανο της ΕΕ (οι αποφάσεις του πάντα επικυρώνονται την επόμενη μέρα από το συμβούλιο
των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ), μια τέτοια αλλαγή δεν θα ήταν περίπλοκη.
Ωστόσο, πηγή της ευρωζώνης εκτιμούσε ότι εάν το κόμμα του Γερούν Ντάισελμπλουμ δεν μπει στη κυβέρνηση
(κάτι που είναι αρκετά πιθανό μετά την απώλεια του 76% της δύναμής του) οι πιθανότητες να παραμείνει στη
θέση του προέδρου είναι πολύ λίγες. «Θα ήταν δύσκολο γι’ αυτόν να το διαχειριστεί με μια άλλη κυβέρνηση
στο εσωτερικό της χώρας του, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη του ότι κάποια μέλη του Eurogroup έχουν
εκφράσει τις αντιρρήσεις τους για τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί κάποιες υποθέσεις», λέει
χαρακτηριστικά η ίδια πηγή στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, πολλοί παρατηρητές υπογραμμίζουν ότι τους τελευταίους μήνες ο πρόεδρος του Eurogroup
ήταν από ουδέτερος έως θετικός προς την Ελλάδα και το ελληνικό ζήτημα, προκαλώντας «αγκάθια» στη σχέση
του με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Υπενθυμίζουν δε, ότι μια πρώτη προσπάθεια
να «εκθρονιστεί» ο Ντάισελμπλουμ έγινε κατά τη λήξη της πρώτης θητείας του, το καλοκαίρι του 2015. Τότε, ο
Ισπανός ομόλογός του, Λουίς Ντε Γκίντος, έθεσε υποψηφιότητα, αλλά οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών
τάχθηκαν με μια ευρεία πλειοψηφία υπέρ της ανανέωσης της θητείας του Ντάισελμπλουμ.
Ως εκ τούτου, είναι αναμενόμενο να συνεχίζει ο ίδιος να εποφθαλμιά τη θέση του Ντάισελμπλουμ, αλλά οι
πιθανότητές του είναι επίσης λίγες εκτιμούν στις Βρυξέλλες. Κι αυτό γιατί ανήκει και αυτός στην πολιτική
οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπως πλέον, όλοι αυτοί που κατέχουν τα κορυφαία πόστα στις
Βρυξέλλες, μετά και την εκλογή του Αντόνιο Ταγιάνι ως προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον
περασμένο Ιανουάριο. Ως εκ τούτου, το όνομα του Πήτερ Κάζιμιρ ακούγεται όλο και περισσότερο στους
διαδρόμους, αν και για πολλούς, ο Σλοβάκος υπουργός Οικονομικών δεν «έπεισε» τους ομολόγους του κατά τη
θητεία του ως προέδρου του ECOFIN.
Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι το ζήτημα της διαδοχής του Ντάισελμπλουμ θα είναι ένα ακόμα ζήτημα
που θα κριθεί με πολιτικά και όχι θεσμικά κριτήρια. «Εναπόκειται στο Eurogroup να αποφασίσει», ανέφερε ο
εκπρόσωπος του Ντάισελμπλουμ μετά τις εκλογές στην Ολλανδία, πετώντας το μπαλάκι στους ομολόγους του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Νέο πλήγμα για την τουρκική οικονομία: Ο Moody's υποβάθμισε σε αρνητική την προοπτική
κρατικού αξιόχρεου
Η οικονομία της Τουρκίας, που πασχίζει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δέχθηκε νέο
πλήγμα. Ο Moody's υποβάθμισε την προοπτική του κρατικού αξιόχρεου της χώρας από «σταθερή» σε
«αρνητική», εξαιτίας της συνεχιζόμενης αποδυνάμωσης των θεσμών της. Η πολιτική αστάθεια που
ακολούθησε την απόπειρα πραξικοπήματος, τον Ιούλιο του 2015, ενέτεινε την ανησυχία των επενδυτών, όπως
και η αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας και η επιβράδυνση της ανάπτυξης. «Οι
ενέργειες που αναλήφθηκαν για να μειωθεί η αντίσταση έναντι της κυβέρνησης από τον περασμένο Ιούλιο
υπονόμευσαν το διοικητικό δυναμικό της χώρας και έπληξαν την εμπιστοσύνη του ιδιωτικού τομέα», ανέφερε
 του ο Moody's, σύμφωνα με το ΑΠΕ. «Εν μέρει συνεπεία αυτού, η Τουρκία αντιμετώπισε
σε ανακοίνωσή
περαιτέρω επιβράδυνση της ανάπτυξής της».
Επιπλέον, ο οίκος αξιολόγησης τοποθετεί στη βαθμίδα Ba1 -στο επίπεδο των «σκουπιδιών», κατά την ορολογία
των αγορών- το αξιόχρεο των κρατικών αξιόγραφων της Τουρκίας.
Πέρυσι, αντίστοιχη απόφαση του Moody's για την υποβάθμιση της Τουρκίας είχε προκαλέσει την έντονη
αντίδραση του Ταγίπ Ερντογάν.
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Bild: Ο Ομπάμα πίεζε υπερβολικά τη Μέρκελ για διάσωση της Ελλάδας
Την αποκάλυψη ότι ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα ασκούσε επί θητείας του ισχυρότατες πιέσεις
στο Βερολίνο για να διασωθεί η Ελλάδα κάνει γερμανός διπλωμάτης στη Bild.
Ενόψει της συνάντησης της Ανγκελα Μέρκελ με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απόψε, ο
Γερμανός διπλωμάτης αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από το παρασκήνιο με φόντο την ελληνική κρίση.
«Στην κρίση του ευρώ οι άνθρωποι του Ομπάμα ασκούσαν ασφυκτική πίεση στο Βερολίνο να μην αφήσει την
Ελλάδα να αποτύχει. Ζητούσε (από τη Γερμανία) να συμφωνεί σε όλο και περισσότερα πακέτα διάσωσης – υπό
το φόβο της
\ παγκόσμιας οικονομικής κρίσης» αναφέρει χαρακτηριστικά στη Bild.
Μάλιστα, ο εν λόγω διπλωμάτης δεν φείδεται κριτικής κατά του τέως προέδρου των ΗΠΑ λέγοντας: «Ο
Ομπάμα ήταν ένας πρόεδρος που ασκούσε μεγαλύτερη πίεση στους φίλους της Αμερικής από ό, τι στους
αντιπάλους της Αμερικής».
«Και τώρα Tραμπ. Μια συνάντηση που είναι εξίσου σημαντική για την καγκελάριο και τον πρόεδρο των
ΗΠΑ» τονίζει το περιοδικό. Στην Ευρώπη, μπορείτε πάντα να νομίζετε ότι ενδιαφερόμαστε μόνο για την
εσωτερική πολιτική, λέει στη Bild πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, αλλά το αντίθετο
ισχύει. Στις ΗΠΑ ανησυχούμε για την αστάθεια στην Ευρώπη και την άνοδο των λαϊκιστών».
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ΓΔ: Μετά την άνοδο της Παρασκευής, στόχος η παραμονή υψηλότερα των 640 – 642
μονάδων, έτσι ώστε να αποφευχθεί μια νέα δοκιμασία των ισχυρών στηρίξεων των 630
– 635 μονάδων, με κίνδυνο να δοκιμαστούν οι 600 – 610 μονάδες.. Από την άλλη
πλευρά, ο στόχος είναι οι αντιστάσεις στα επίπεδα των 655 – 660 μονάδων, αν και για
μια τέτοια κίνηση και διάσπαση αυτών των αντιστάσεων χρειάζονται θετικές ειδήσεις
από τη διαπραγμάτευση, κάτι το οποίο σε αυτή τη φάση φαίνεται δύσκολο.
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