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Nomura: Στροφή στα ελληνικά ομόλογα, αλλά η Ελλάδα θέλει μεγάλη προσοχή
Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια ανά τον κόσμο είναι πιθανό να στραφούν σε αγορές ελληνικών και ιταλικών
κρατικών τίτλων, καθώς αυτοί γίνονται διαρκώς ελκυστικότεροι λόγω της υποχώρησης των αποδόσεων,
ανέφερε ο Σιγκέκι Σακάκι, στρατηγικός αναλυτής τoυ επενδυτικού οίκου Nomura Asset Management στο
Τόκιο, μεταδίδει το Bloomberg. Σημειώνεται ότι η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου βρίσκεται την
Τετάρτη στο 2,53% ενώ του ιταλικού στο 2,15%. Τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της Ελλάδας πρέπει
να παρακολουθούνται με μεγάλη προσοχή, ωστόσο η χώρα έχει πραγματοποιήσει τεράστιες διαρθρωτικές και
δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις μετά την οικονομική κρίση και οι τομείς αυτοί έχουν βελτιωθεί. Στην Ιταλία
υφίστανται πολιτικοί κίνδυνοι, όμως η κατάσταση δεν θα επιδεινωθεί μέχρι του σημείου να τεθεί ζήτημα
αποχώρησης από την ευρωζώνη. Οι επενδυτές θα εξακολουθήσουν να ρίχνουν χρήματα στην Ιταλία, όσο τα
κρατικά ομόλογα προσφέρουν δελεαστικές αποδόσεις έναντι των γερμανικών. Τα ισπανικά και γαλλικά ομόλογα
έχουν γίνει λιγότερο ελκυστικά επειδή τα spreads έχουν μειωθεί πολύ. Ωστόσο οι Ιάπωνες επενδυτές θα
συνεχίσουν σε κάποιο βαθμό να τα αγοράζουν, επειδή θέλουν να τοποθετηθούν στην Ευρώπη και οι τίτλοι
ενέχουν σχετικά χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο.
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Στουρνάρας: Παράθυρο ευκαιρίας για τα ελληνικά ομόλογα οι εξαγγελίες Ντράγκι
Παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα, χαρακτηρίζει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας με δήλωσή του στο liberal.gr. Όπως αναφέρει η προαναγγελία του Μάριο Ντράγκι για ακόμη
μεγαλύτερη ποσοτική χαλάρωση και χαμηλά επιτόκια ευνοεί την ελληνική οικονομία και εφόσον ακολουθηθεί η
σωστή οικονομική πολιτική μπορεί να κερδηθεί το στοίχημα της αναβάθμισης των κρατικών ομολόγων σε
επενδυτική βαθμίδα συντομότερα από ότι αναμένεται. Συγκεκριμένα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας
δήλωσε:
Συνέχεια…
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«Τόσο από/ τις δηλώσεις του Μάριο Ντράγκι στο Βίλνιους όσο και -κυρίως- από την ομιλία του στη Σίντρα,
δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ποσοτική χαλάρωση θα συνεχιστεί και τα επιτόκια θα παραμείνουν πολύ
χαμηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμα μεγαλύτερη ποσοτική
χαλάρωση και ακόμα χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα αυτών των δυο παραμέτρων
νομισματικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον η Ελλάδα ακολουθήσει τη σωστή οικονομική πολιτική
χωρίς αμφιταλαντεύσεις, μπορεί να αναβαθμιστούν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου σε επενδυτική βαθμίδα
σε σύντομο χρονικό διάστημα και να είναι έτσι δυνατή η αγορά τους από το Ευρωσύστημα, μειώνοντας
δραστικά τις αποδόσεις τους , συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση των δημοσιονομικών προοπτικών…» Η
αλήθεια είναι ότι τα μηνύματα από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον είναι δυσοίωνα. Ο Ευρωπαίος Κεντρικός
Τραπεζίτης δήλωσε έτοιμος να χρησιμοποιήσει πάλι τον βαρύ οπλισμό που διαθέτει για να πυροδοτήσει ένα νέο
κύμα φθηνού χρήματος, με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ευρωζώνη. Η
Ευρώπη σκόνταψε και για την Ελλάδα δημιουργείται μια χρυσή ευκαιρία να κερδίσει το χαμένο έδαφος που
άφησε η χειρότερη κυβερνητική τετραετία που έζησε ο τόπος. Με απλά λόγια ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης
της χώρας προτρέπει την επόμενη κυβέρνηση της χώρας να προχωρήσει άμεσα σε μεταρρυθμίσεις που να
προσελκύουν ξένες επενδύσεις και να λύσει τα ζητήματα χρήσης γης, κτηματολογίου κλπ. Η επόμενη
κυβέρνηση της χώρας πρέπει να βελτιώσει τη θέση της χώρας στην αξιολόγηση των κριτηρίων του Doing
Business Report της Παγκόσμιας Τράπεζας και να δώσει σαφή μηνύματα στις αγορές με ένα γενναίο
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων, με μειώσεις φόρων και εισφορών που ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα. H συγκυρία για την Ελλάδα είναι ιδανική. Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να χαλαρώσει πάλι τη
νομισματική πολιτική μειώνοντας περαιτέρω τα αρνητικά επιτόκια ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει μέτρα
άμβλυνσης για να αντιμετωπίσει τις ανεπιθύμητες παρενέργειες των αρνητικών επιτοκίων και επίσης ότι είχε
σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω αγορές assets. Ακόμη κι αν αλλάξει το πρόσωπο στο τιμόνι της ΕΚΤ η
θέση που εξέφρασε ο Μάριο Ντράγκι απηχεί τις απόψεις των κεντρικών τραπεζιτών ολόκληρης της
Ευρωζώνης, κι αυτό είναι το παράθυρο ευκαιρίας που ανοίγεται για την Ελλάδα…»
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Η Πειραιώς άντλησε 400 εκατ. ευρώ με την έκδοση του ομολόγου Tier II, στο 9,75% το
επιτόκιο
Από ισχυρή ζήτηση, η οποία και έφερε ένα επιτόκιο κάτω του 10%, χαρακτηρίστηκε η ομολογιακή έκδοση
(Tier II) της Τράπεζας Πειραιώς. Με τις προσφορές εκ μέρους των επενδυτών να υπερβαίνουν τα 800 εκατ.
ευρώ, αντλήθηκαν περί τα 400 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να κλείνει στο 9,75%.
Ο αρχικός στόχος της τράπεζας ήταν να αντληθούν 300 με 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο κοντά στο 10%.
Η έκδοση διέπεται από το αγγλικό δίκαιο καθώς εκδότης είναι η Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή
την Τράπεζα Πειραιώς. Η αξιολόγηση της έκδοσης από Moody’s και S&P αναμένεται να είναι Caa3 και CCC,
αντίστοιχα.
Κάτι ανάλογο είχε να γίνει από το 2008. Σημειώνεται δε ότι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες του Νότου, με
σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό κόκκινων δανείων και με επενδυτική διαβάθμιση έχουν εκδώσει Tier IΙ
τίτλους με επιτόκιο της τάξης του 8%.
Πηγή: Ναυτεμπορική
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Αντιδράσεις στην Ευρώπη προκαλεί το κρυπτονόμισμα Libra της Facebook
Η Facebook αποκάλυψε χθες τα σχέδιά της για το κρυπτονόμισμα που πρόκειται να κυκλοφορήσει, το Libra,
μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, σύμφωνα με το αμερικανικό
δίκτυο CNBC.
Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ δήλωσε ότι "αποκλείεται" να γίνει το Libra ένα κανονικό
νόμισμα, όπως μετέδωσε το Bloomberg, που επικαλέστηκε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1.
Η Ομάδα των 7 (G7) -που περιλαμβάνει τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ- θέλει να συστήσει ένα
φόρουμ για να αποτιμηθούν οι κίνδυνοι ψηφιακών νομισμάτων, όπως του Libra, στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται επιστολή από τον Λεμέρ και τον
διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό. Η ομάδα αυτή θα περιλαμβάνει κεντρικές
τράπεζες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), σύμφωνα με τους FT.
Στο μεταξύ, ο Μάρκους Φέρμπερ, Γερμανός ευρωβουλευτής προειδοποίησε ότι το Facebook θα μπορούσε να
γίνει "σκιώδης τράπεζα" λόγω των σχεδίων για τα ψηφιακά νομίσματα, σύμφωνα με το Bloomberg.
Από την άλλη πλευρά, ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Μαρκ Κάρνεϊ εμφανίστηκε περισσότερο θετικός
απέναντι στο σχέδιο αυτό, λέγοντας ότι παραμένει ανοικτόμυαλος -αν και πρόσθεσε την προειδοποίηση ότι το
Libra θα βρεθεί αντιμέτωπο με τις ρυθμιστικές αρχές. "Οτιδήποτε λειτουργεί σε αυτόν τον κόσμο γίνεται
αυτομάτως συστημικό και θα πρέπει να υπάγεται στα αυστηρότερα ρυθμιστικά πρότυπα", δήλωσε χθες ο
κεντρικός τραπεζίτης.
Το Libra της Facebook, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2020, θα τελεί υπό την εποπτεία μιας
κοινοπραξίας εταιριών, στις οποίες περιλαμβάνονται η Visa και η Uber. Πρόκειται για ένα stablecoin, το οποίο
σημαίνει ότι βασίζεται σε περιουσιακά στοιχεία και στόχος είναι να κινείται πολύ κοντά σε μια συγκεκριμένη
τιμή, αντί να καταγράφει έντονες διακυμάνσεις όπως το bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα. Η εταιρία έχει
επίσης αναπτύξει ένα ψηφιακό πορτοφόλι, που ονομάζεται Calibra, για να μπορούν οι δικοί της χρήστες να
αποθηκεύουν και να ανταλλάσουν το ψηφιακό νόμισμα.
Πολλοί ειδικοί θεωρούν την είσοδο της Facebook στα κρυπτονομίσματα μια πολλά υποσχόμενη κίνηση για τη
συγκεκριμένη αγορά, αλλά υποστηρίζουν ότι τα ρυθμιστικά εμπόδια αποτελούν πιθανόν ένα σημείο στο οποίο
θα μπορούσε να σκοντάψει το όλο εγχείρημα. "Η είδηση ανακοινώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η
Facebook δέχεται έντονες πιέσεις από ρυθμιστικές αρχές, μετόχους και χρήστες προκειμένου να αντιμετωπίσει
τα προβλήματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα", σχολίασε η Ορελί Λ’Οστίς, αναλύτρια στη Forrester. Το
γεγονός ότι η Facebook συνεργάζεται με χρηματοπιστωτικές εταιρίες όπως η Visa και η Mastercard σημαίνει
ότι "μπορούμε να αναμένουμε ότι οι ρυθμιστικές αρχές και οι κυβερνήσεις θα διατυπώσουν ερωτήματα
σχετικά με τη συλλογή χρηματοπιστωτικών δεδομένων της Facebook και τη διαχειριστική διαδικασία, και
κατά πόσον το σύστημα πληροί όλες τις νομικές και ρυθμιστικές προϋποθέσεις", ανέφερε η Λ’Οστίς σε χθεσινή
της έκθεση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γερμανική διαμεσολάβηση στον "πόλεμο" ΗΠΑ-Κίνας
Το Πεκίνο επισκέπτεται ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Πέτερ Άλτμαιερ. Στόχος του: να διαμεσολαβήσει στην
εντεινόμενη εμπορική διαμάχη με τις ΗΠΑ, περιφρουρώντας παράλληλα τα συμφέροντα του Βερολίνου.
Η Γερμανία είναι χώρα με εξωστρεφή οικονομία και εξαιρετικές εξαγωγικές επιδόσεις. Μία στις δύο θέσεις εργασίας στη
βιομηχανία εξαρτάται άμεσα από το εξαγωγικό εμπόριο. Τίποτα δεν φοβίζει τους Γερμανούς επιχειρηματίες τόσο πολύ,
όσο η μάστιγα του προστατευτισμού, η οποία διαδίδεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα του Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου μία στις δύο γερμανικές επιχειρήσεις υποστηρίζει
 συνέπειες από την επιβολή δασμών.
ότι έχει ήδη υποστεί
"Οι προσδοκίες μας για την πορεία των εξαγωγών βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δέκα ετών, καθώς
πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εμπόδια, όπως η επιβολή δασμών ή νομικές ρήτρες που τις αναγκάζουν να
συνεργάζονται με τοπικούς ανταγωνιστές", δηλώνει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Έρικ Σβάιτσερ. Η πιο ανησυχητική
εξέλιξη όμως είναι η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας με εκατέρωθεν επιβολή τιμωρητικών δασμών.
'Eκκληση για διάλογο και λεπτές ισορροπίες
Αυτός είναι ο κύριος λόγος για την επίσκεψη του Πέτερ Άλτμαιερ στην Κίνα. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας θέλει να
διερευνήσει περιθώρια προσέγγισης. "Δεν έχει νόημα να εκτοξεύουμε κατηγορίες σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων,
πρέπει να αναζητούμε τον διάλογο και να επιδιώκουμε λύσεις", λέει χαρακτηριστικά λίγο πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο,
όπου συναντάται μεταξύ άλλων με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Λιου Χε και τον υπουργό Εμπορίου Ζονγκ
Σαν. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στη Σανγκάη για επαφές με Γερμανούς και Κινέζους επιχειρηματίες.
"Αποκλιμάκωση" είναι η κατευθυντήρια οδηγία. Ο Πέτερ Άλτμαιερ θέλει να αποφύγει την εντύπωση ότι συμμαχεί με το
Πεκίνο εναντίον των ΗΠΑ και γι αυτό δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει ότι η έκκληση για διάλογο και σεβασμό των
συμπεφωνημένων απευθύνεται "τόσο στην Κίνα όσο και στις ΗΠΑ". Πάντως οι σχέσεις του Πεκίνου με το Βερολίνο δεν
βρίσκονται στα καλύτερα δυνατά επίπεδα . Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στους γερμανικούς ενδοιασμούς για
πιθανή συμμετοχή της Huawei σε διαγωνισμούς για το δίκτυο 5G. "Το επιχειρηματικό κλίμα είναι χειρότερο από ποτέ και
οι Κινέζοι επενδυτές αντιμετωπίζονται πλέον ως απειλή", υποστηρίζει ο Γουέι Ντουάν, επικεφαλής του κινεζικού
εμπορικού επιμελητηρίου στη Γερμανία. Για να συμπληρώσει: "Διερωτώμαστε τι ακριβώς θέλουν οι Γερμανοί πολιτικοί.
Θα τερματίσουν τις κινεζικές επενδύσεις; Να μην ερχόμαστε πια στη Γερμανία; Μας περιμένουν χειρότερα;"
Δύσκολος ο ρόλος του Άλτμαιερ
Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι ότι και ο ίδιος ο Πέτερ Άλτμαιερ φέρει σημαντική ευθύνη για τις εξελίξεις αυτές. Από τη
στιγμή που ανέλαβε το υπουργείο Οικονομίας η νομοθεσία για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων έχει τροποποιηθεί επί το
αυστηρότερο, ο κατάλογος "ευαίσθητων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων" που προϋποθέτουν ειδική άδεια για λόγους
ασφαλείας έχει διευρυνθεί σημαντικά, ενώ η περίφημη "Γερμανική Βιομηχανική Στρατηγική 2030", που φέρει
τη σφραγίδα του Άλτμαιερ, προβλέπει κρατικές επιδοτήσεις για να αποτραπεί ενδεχόμενη κινεζική υπεροπλία σε
τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.
Ηγετικά στελέχη γερμανικών επιχειρήσεων εκφράζουν επιφυλάξεις για τους χειρισμούς Άλτμαιερ, αλλά από την άλλη
πλευρά αναγνωρίζουν
ότι χρειάζεται πυγμή στις διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο. Το 2018, για μία ακόμη χρονιά, η Κίνα
\
ήταν ο κύριος εμπορικός εταίρος του Βερολίνου, με τις εκατέρωθεν συναλλαγές να ανέρχονται στα 200 δισεκαομμύρια
ευρώ. 93 δισεκατομμύρια (+8%) ήταν η συνολική αξία των εξαγωγών σε μία χώρα που παραμένει για τους Γερμανούς η
πιο σημαντική αγορά στην ευρύτερη περιοχή Ασίας - Ειρηνικού. Ο αριθμός των Γερμανών επιχειρηματιών που
δραστηριοποιούνται στην Κίνα αυξάνεται συνεχώς. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς διαμαρτύρονται για την επιβολή
"περιορισμών" από το κινεζικό κομμουνιστικό κόμμα, που "επιχειρεί να ελέγξει κάθε πτυχή της οικονομίας, αλλά και της
κοινωνίας", όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) Ντίτερ Κεμπφ.
Θα είναι και αυτό ένα από τα κύρια σημεία της ατζέντας Άλτμαιερ στην Κίνα.
Deutsche Welle
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Το matrix των αρνητικών επιτοκίων ….
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