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“Εκτός ατζέντας συνόδου ΔΝΤ η Ελλάδα”
Μιλώντας στο Bloomberg, γερμανός αξιωματούχος ανέφερε πως η ελληνική διάσωση δεν πρόκειται να
συμπεριλαμβάνεται στην ατζέντα των συναντήσεων της G-20 και της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ αυτή την
εβδομάδα στην Ουάσινγκτον. Όπως σχολιάζει το Bloomberg, την ίδια ώρα, η Αθήνα αναμένει να έρθει στο
προσκήνιο το θέμα των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους αλλά και τα πρωτογενή
πλεονάσματα, πράγμα που, οι δηλώσεις του αξιωματούχου, δείχνουν ότι τελικά δεν πρόκειται να συμβεί. Όπως
παρατήρησε ο Γερμανός αξιωματούχος, αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση της τελευταίας επταετίας που δεν θα
ασχοληθεί με τα συνεχιζόμενα οικονομικά προβλήματα και το υψηλό χρέος της Ελλάδας. Πληροφορίες, πάντως,
αναφέρουν πως Λαγκάρντ και Γιούνκερ θα έχουν ιδιαίτερη συνάντηση πιθανότατα την Παρασκευή.

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

Σε χαμηλό 5ετών ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα…
Στα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ των χωρών της ΕΕ «βυθίστηκε» το πρώτο τρίμηνο του 2017 το καταναλωτικό
κλίμα στην Ελλάδα και οι εισοδηματικές προσδοκίες των Ελλήνων, επιστρέφοντας στα επίπεδα του Οκτωβρίου
του 2012.
Οι οικονομικές προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών ανέκαμψαν ελαφρώς κατά το τελευταίο έτος. Ωστόσο,
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, επέστρεψαν στα χαμηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά την ίδια περίοδο
του 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της GfK Consumer Climate (καταναλωτικό κλίμα) στην
Ευρώπη για το πρώτο τρίμηνο του 2017.
Έχοντας διαμορφωθεί στις -51 μονάδες, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος παρουσίασε, κατά τα τέλη Μαρτίου,
μια από τις πιο αδύναμες τιμές σε ολόκληρη την ΕΕ, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος σε σύγκριση με το
Μάρτιο του 2016, όπου και είχε διαμορφωθεί στις -50,6 μονάδες.
Οι χαμηλές οικονομικές προσδοκίες αντανακλούν, σύμφωνα με την έρευνα, τη συνεχιζόμενη δύσκολη οικονομική
και πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.
Συνέχεια….
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\/ τις εισοδηματικές προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών, η εικόνα που παρουσιάζεται είναι
Όσον αφορά
ακόμα πιο δυσμενής.
Στο τέλος του πρώτου τριμήνου, ο δείκτης υποχώρησε στα χαμηλότερά του επίπεδα από τον Οκτώβριο του
2012, αγγίζοντας τις -52,3 μονάδες στα τέλη Μαρτίου, δηλαδή παραπάνω από επτά μονάδες χαμηλότερος από
τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.
Η συνεχιζόμενη τεταμένη κατάσταση στην ελληνική αγορά εργασίας μειώνει, σύμφωνα με την έρευνα, τις
προσδοκίες των καταναλωτών ως προς τη διεύρυνση θέσεων εργασίας και βελτίωσης της κατάστασης όσον
αφορά τα εισοδήματα τους.
Ως αποτέλεσμα, οι Έλληνες καταναλωτές εξακολουθούν να είναι διστακτικοί ως προς την πραγματοποίηση
αγορών πέρα αυτών που καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες.
Έχοντας διαμορφωθεί στις -44,6 μονάδες στο τέλος του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, ο δείκτης
πρόθεσης αγοράς, παρουσιάζει μείωση άνω των επτά μονάδων, σε σχέση με το Μάρτιο του προηγούμενου
έτους.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Α Consumer Climate (Καταναλωτικό Κλίμα) στην Ευρώπη για
το πρώτο τρίμηνο του 2017, το θετικό κλίμα μεταξύ των Ευρωπαίων καταναλωτών συνεχίστηκε κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2017.
Αφού καταγράφηκαν, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2016, τα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2008, τον
Ιανουάριο το καταναλωτικό κλίμα για τις 28 χώρες τις ΕΕ αυξήθηκε κατά άλλες δύο μονάδες, φτάνοντας στις
19,9 μονάδες, καταλήγοντας τελικά στις 18,9 μονάδες τον Μάρτιο.
Αυτό είναι ένα από τα αποτελέσματα της έρευνας της GfK Consumer Climate (Καταναλωτικό Κλίμα) στην
Ευρώπη για το πρώτο τρίμηνο του 2017.
Όσον αφορά τους δείκτες οικονομικών και εισοδηματικών προσδοκιών ξεχωριστά, για άλλη μία φορά
παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτές οφείλονται στις
διαφορετικές οικονομικές εξελίξεις και στην κατάσταση της αγοράς εργασίας ανά χώρα.
Η επιρροή κυρίαρχων θεμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως για παράδειγμα το Brexit, η ενίσχυση των
εθνικιστικών κομμάτων, η νέα κυβέρνηση στις ΗΠΑ και ο πόλεμος στη Συρία, δεν επηρέασαν, την πορεία των
επιμέρους δεικτών ισομερώς σε όλες τις χώρες.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μεταξύ 190-220 εκατ. εκτιμάται το τίμημα για το 67% του ΟΛΘ
Στις 21 Απριλίου θα γνωρίζουμε τον προτιμητέο επενδυτή για τον ΟΛΘ. Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα η
αγωνία να παραταθεί μέχρι τις 10 Μαίου, στην περίπτωση που οι προσφορές των δύο ενδιαφερομένων
επενδυτών, βρεθούν πολύ κοντά. Ως κοντινό προσφερόμενο τίμημα θεωρείται εκείνο που απέχει λιγότερο από
το 10% από το υψηλότερο τίμημα. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν θα υποβάλλουν εκ
νέου προσφορά στις 10 Μαίου. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η αγορά αναμένει μια προσφορά για το 67% των
μετοχών του ΟΛΘ που θα κυμαίνεται μεταξύ των 190 και 220 εκατ. ευρώ. Το τίμημα αυτό εμπεριέχει ένα
υπερτίμημα της τάξης του 30% έως 50% και το οποίο θεωρείται εύλογο στις περιπτώσεις εκείνες που ο
προτιμητέος επενδυτής αναλαμβάνει τον έλεγχο της επιχείρησης (premium control). Αντίστοιχο υπερτίμημα
50% κατέβαλε και η Cosco για την απόκτηση του 51% (συν 17%) του ΟΛΠ.

Συνέχεια…
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Ωστόσο θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι η Cosco είναι μια κρατική επιχείρηση κι επομένως το
υπερτίμημα που πρόσφερε, είχε και άλλα κίνητρα εκτός από το οικονομικό και την απόδοση της επένδυσης.
Πάντως όλα δείχνουν ότι ο νέος επενδυτής θα εγκατασταθεί στον ΟΛΠ στο β’ εξάμηνο του 2017. Η διοίκηση
του οργανισμού, με τη συνεργασία του ΤΑΙΠΕΔ, έκλεισε πρόσφατα ένα σημαντικό θέμα, υπογράφοντας τη νέα
συλλογική σύμβαση εργασίας. Αν και η απόφαση αυτή προλαμβάνει το νέο επενδυτή, εντούτοις κρίθηκε
δίκαια, τόσο για την επιχείρηση, όσο και για τους εργαζομένους τους. Οι νέες συμβάσεις ισχύουν μέχρι το
καλοκαίρι του 2018 και δίνουν αρκετό περιθώριο γνωριμίας του νέου επενδυτή του ΟΛΘ, με το προσωπικό. Οι
συνδικαλιστές του ΟΛΘ επιθυμούσαν να γίνουν και κάποιες προσλήψεις προσωπικού, αλλά κρίθηκε δίκαιο
αυτές να γίνουν από το νέο βασικό μέτοχο της επιχείρησης.

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

Citi: Εκτιμήσεις για τιμή 60 με 65 δολάρια το βαρέλι
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Citi σε ανάλυση της, αν και η παραγωγή σχιστόλιθου στις ΗΠΑ μπορεί να πάει
πίσω λόγω των υψηλότερων τιμών του αργού, τα εμπόδια που θέτει ο ΟΠΕΚ στην παραγωγή μαύρου χρυσού,
θα συμβάλει στην αντιστάθμιση αυτής της αύξησης τους επόμενους έξι με εννέα μήνες. Όπως αναφέρει η
ανάλυση της Citi, οι παραγωγοί πετρελαίου πρέπει να επεκτείνουν τη συμφωνία για μείωση τω προμηθειών
μέχρι τα τέλη του έτους, εν μέσω των ανησυχιών ότι η Ρωσία υπαναχωρεί από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει
για μείωση της παραγωγής. Όπως μεταδίδει το Bloomberg … «Με τη συνέχιση της συμφωνίας χωρών – μελών
και μη μελών του ΟΠΕΚ και το β' εξάμηνο του 2017 και την πτωτική τάση στα αποθέματα, αναμένουμε το
πετρέλαιο να κινηθεί πάνω από τα 60 δολάρια ανά βαρέλι κατά το β' εξάμηνο του έτους, αναφέρουν οι αναλυτές
της Citi. Ωστόσο επισημαίνουν πως οι αυξημένες προμήθειες από παραγωγούς το δ' τρίμηνο του 2016
αποτελούν ένα «μαύρο σύννεφο που επικρέμαται πάνω από την αγορά» και τυχόν αποτυχία επέκτασης της
συμφωνίας για μείωση της παραγωγής θα έστελνε τις τιμές σημαντικά χαμηλότερα. Στις προβλέψεις της
τράπεζας, το αμερικανικό αργό τύπου WTI θα φτάσει κατά μ.ο. στα 62 δολάρια και ο παγκόσμιος δείκτης για
το αργό τύπου μπρεντ θα φτάσει στα 65 δολάρια κατά μέσο όρο το δ' τρίμηνο του 2017. Πριν λίγο βρίσκονταν
στα επίπεδα των 52,35 και 55,01 δολαρίων/βαρέλι αντιστοίχως.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ρέγκλινγκ: Ελπίζουμε, είπε να έχουμε ένα παράλληλο πρόγραμμα από το Ταμείο με αυτό του
ΔΝΤ
Η Ελλάδα είναι θέμα που συνεχίζεται από το 2010, σχολίασε ο Κλάους Ρέγκλινγκ μιλώντας στην τηλεόραση
του Bloomberg. Είμαστε στο τρίτο πρόγραμμα και ήδη διαθέσαμε 31 δισ. ευρώ, ενώ έχουμε ακόμα 15 μήνες
μέχρι την ολοκλήρωσή του τον Αύγουστο του 2018. Συζητούμε για την επόμενη δόση, σχολίασε και

συμπλήρωσε ότι το ΔΝΤ κοιτά την κατάσταση. Ελπίζουμε, είπε να έχουμε ένα παράλληλο πρόγραμμα από το
Ταμείο με αυτό του ΔΝΤ. Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν προβλέπει κάποια στιγμή το Ταμείο να εκδώσει
ευρωομόλογα απάντησε ότι κατά ένα τρόπο αυτό ήδη το κάνει ο ESM καθώς εκδίδει χρέος με εγγύηση των
κρατών - μελών. Ωστόσο προσέθεσε ότι δεν πιστεύει ότι θα έχουμε στο κοντινό μέλλον «ευρωομόλογα».
Ερωτηθείς για το χρέος ο επικεφαλής του ESM τόνισε ότι «το Eurogroup έχει αποφασίσει ήδη απ' το 2015 τι
θα κάνει την επόμενη διετία. Ξεκαθάρισαν πως μπορούν να υπάρξουν βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία ήδη
εκτελούνται από εμάς, και στο τέλος του προγράμματος, το καλοκαίρι του 2018, θα υπάρξουν μεσοπρόθεσμα
μέτρα που συγκεκριμενοποιήθηκαν με ανακοίνωση του Eurogroup αλλά δεν αποφασίστηκαν και τα οποία θα
ενεργοποιηθούν εφόσον χρειαστεί και εφόσον η ελληνική πλευρά συνεχίζει να προωθεί τις μεταρρυθμίσεις.
Αυτό θα μπορούσε να γίνει του χρόνου», εκτίμησε ο κ. Ρέγκλινγκ. Όπως τόνισε «σημαντικό είναι επίσης και το
τρίτο στοιχείο της συμφωνίας, η μακροπρόθεσμη οπτική που είναι κρίσιμη για την Ελλάδα: εάν χρειαστεί θα
υπάρξουν επιπρόσθετες παρεμβάσεις στο χρέος για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του. Πρόκειται για μία
πολύ χρήσιμη δέσμευση καθώς η αβεβαιότητα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο είναι μεγάλη», κατέληξε ο
επικεφαλής του ESM. Υπενθύμισε μάλιστα ότι «ήδη έχει έχει γίνει ήδη μία σημαντική ελάφρυνση του χρέους.
Και μάλιστα απ' αυτήν ο προϋπολογισμός της ελληνικής κυβέρνησης εξοικονομεί κάθε χρόνο σχεδόν 10 δισ
ευρώ ετησίως. Είναι περίπου το 6% του ΑΕΠ της Ελλάδας», τόνισε. Ο ίδιος πάντως κληθείς να σχολιάσει το
ρευστό πολιτικό περιβάλλον στην Ευρωζώνη και εάν τον φοβίζει ένα εκλογικό αποτέλεσμα, ίσως απ' τη
Γαλλία, που θα θέσει σε κίνδυνο το ελληνικό πρόγραμμα, απάντησε πως «δεν περιμένω προβλήματα στην
Ευρωζώνη που θε θέσουν σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις των χωρών μελών για την Ελλάδα». Τέλος, δήλωσε
μάλιστα «αισιόδοξος» για το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών.
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10 stocks are responsible for 52% of the S&P 500's climb this year
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