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Ανοίγει δρόμος στις αγορές για εκδόσεις ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες
Δρόμο στις ελληνικές τράπεζες για την άντληση κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές, ανοίγει η χθεσινή
επιτυχημένη έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς για την έκδοση ομολόγου Tier II. Ήδη, Εθνική και Alpha Bank
σχεδιάζουν να εκδώσουν ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), διαφοροποιώντας έτσι τη σύνθεση των
εποπτικών τους κεφαλαίων κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
H σημασία της ψήφου εμπιστοσύνης που έδωσαν οι επενδυτές στο ομολογιακό δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς
επεκτείνεται σε όλο το τραπεζικό σύστημα και στην ελληνική Οικονομία, καθώς πρόκειται για την πρώτη έξοδο
ελληνικής τράπεζας στις διεθνείς αγορές εδώ και 11 χρόνια. Περισσότεροι από 135 επενδυτές από 20 χώρες
υπέβαλαν προσφορές περίπου 850 εκατ. ευρώ για την ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς, ανεβάζοντας το τελικό
ποσό των κεφαλαίων που άντλησε η Τράπεζα στα 400 από 300 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα είχε
πραγματοποιήσει ραντεβού με 65 επενδυτές στο Λονδίνο και τελικώς στην έκδοση συμμετείχαν, υποβάλλοντας
προσφορές, οι διπλάσιοι (επενδυτές από Σιγκαπούρη, Ελβετία, Ασία κ.λπ.).
Η μεγάλη συμμετοχή ξεπερνά σε σημασία και το επιτόκιο που διαμορφώθηκε για την έκδοση (9,75%), καθώς
δίνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα και τα ελληνικά assets βρίσκονται πλέον στην ατζέντα διεθνών επενδυτών,
οι οποίοι παλαιότερα αρνούνταν να πραγματοποιήσουν έστω ραντεβού με τις ελληνικές τράπεζες. Η μεταστροφή
της όρεξης των επενδυτών είναι αποτέλεσμα της προοπτικής ανάκαμψης της ελληνικής Οικονομίας με μία
κυβέρνηση περισσότερο φιλική στις αγορές και στις επενδύσεις, όπως προεξοφλούν οι επενδυτές πως θα
αναδείξουν οι κάλπες της 7ης Ιουλίου.
Η όρεξη αυτή υποδαυλίζεται από το ευνοϊκό κλίμα που διαμορφώνουν στις αγορές ομολόγων οι δηλώσεις
Ντράγκι για την προοπτική ενός νέου κύκλου νομισματικής χαλάρωσης στην ευρωζώνη και οι οποίες καθιστούν
περιζήτητες τις υψηλές αποδόσεις που μπορούν να προσφέρουν, εν μέσω αρνητικών επιτοκίων, οι τοποθετήσεις
σε ελληνικά assets.
Ειδικά για την Τράπεζα Πειραιώς, η χθεσινή επιτυχημένη ομολογιακή έκδοση με την οποία ο συνολικός δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ενισχύεται κατά περίπου 90 μ.β., αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο σχέδιο
εξυγίανσης που υλοποιεί η διοίκησή της. Αν το σχέδιο αυτό δεν είχε αποδώσει καρπούς σε επίπεδο επιστροφής
της Τράπεζας σε κερδοφορία, αν η Τράπεζα δεν είχε μειώσει πέρυσι τα κόκκινα δάνεια κατά 5 δισ. ευρώ και αν
δεν είχε προχωρήσει στην πρόσφατη συμφωνία με την Intrum για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων της, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο.
Την ικανοποίησή του για τη συνολική ανταπόκριση της αγοράς στην πρώτη δημόσια έκδοση ομολόγου
μειωμένης εξασφάλισης Tier ΙΙ που πραγματοποίησε ελληνική τράπεζα από το 2008, εξέφρασε ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου. Όπως ανέφερε, το υψηλό επίπεδο της ζήτησης από τους
επενδυτές συνιστά έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης για τη συνολική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Τράπεζα
Πειραιώς, ενώ η έκδοση αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό της Τράπεζας και λειτουργεί ως βασικός
καταλύτης για την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου "Agenda 2023".
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ΤτΕ: Ελληνικά ομόλογα αξίας 4,2 δισ. ευρώ αγόρασαν ξένοι επενδυτές
Τα 4,2 δισ. ευρώ έφθασαν οι τοποθετήσεις των ξένων επενδυτών στα ελληνικά ομολόγα στο πρώτο τετράμηνο
του 2019. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, καταγράφεται
σημαντική αύξηση κατά 4,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων της Ελλάδος, σε ομόλογα και έντοκα
γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.
Ταυτοχρόνως τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι διευρύνθηκε κατά 335 εκατ. ευρώ το έλλειμμα στο Ισοζύγιο
Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο πρώτο τετράμηνο του έτους, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2018, αγγίζοντας έτσι τα 5,1 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση του
ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων. Την ίδια περίοδο, η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών
αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, έτσι ώστε το
έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών να παρουσιάσει μικρή αύξηση σε σχέση με το ίδιο
διάστημα του 2018. Τέλος, μικρή βελτίωση κατέγραψε το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων.
Πιο αναλυτικά το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών
πληρωμών για εισαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 6,1%
(τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές). Από την άλλη πλευρά οι συνολικές εισαγωγές αγαθών
αυξήθηκαν κατά 5,6% σε τρέχουσες τιμές (6,2% σε σταθερές τιμές).
Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου
μεταφορών και δευτερευόντως των ισοζυγίων ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από
μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 9,8%. Παράλληλα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι
σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 0,5% και 22,8%, αντίστοιχα.
Το Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 4,9 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο
κατά 304 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο της ίδιας περιόδου του 2018. Τον Απρίλιο του 2019, στην κατηγορία
των άμεσων επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση κατά 378 εκατ. ευρώ, με σημαντικότερη συναλλαγή τη
συμμετοχή της AMC Oak SARL (Λουξεμβούργο) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Praxia Bank.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου στο τετράμηνο καταγράφεται στις άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην
Ελλάδα αύξηση κατά 1,2 δισ. ευρώ. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου καταγράφεται σημαντική αύξηση κατά 4,2
δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.
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Κρίσιμες ώρες για τη ΔΕΗ, στα όρια της κατάρρευσης
Προ ημερών σε στενό κύκλο υψηλόβαθμων στελεχών της ΔΕΗ έφτασε ένα σοκαριστικό εσωτερικό email από
τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών. Το email αυτό κατέγραφε, σε αδρές γραμμές, τα οικονομικά προβλήματα
της Επιχείρησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στα μεγέθη του α' τριμήνου το οποίο ακόμη δεν έχουν
δημοσιοποιηθεί από πλευράς ΔΕΗ.
Πληροφορίες που ανεπισήμως επιβεβαιώνονται και από υψηλόβαθμους κύκλους της Επιχείρησης κάνουν λόγο
για άκρως ανησυχητική εικόνα καθώς στην άτυπη αυτή εσωτερική ενημέρωση γνωστοποιείτο ότι οι ζημιές της
ΔΕΗ για το πρώτο τέταρτο του έτους ξεπερνούν τα 250 εκατ. ευρώ και οδηγούν, εάν δεν υπάρξει αντιστροφή
της πορείας, σε ακόμη χειρότερα αποτελέσματα σε σχέση με το 2018. Το λειτουργικό περιθώριο της
Επιχείρησης είναι αρνητικό, ενώ η εταιρεία εμφανίζεται να έχει άμεση ανάγκη από ρευστότητα ύψους 400
εκατ. ευρώ.
Πηγές της Διοίκησης δεν θέλησαν να επιβεβαιώσουν τα μεγέθη προτού γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις από
την Επιχείρηση. Παραδέχονται, ωστόσο, ότι υπήρξαν για τη ΔΕΗ έκτακτα έξοδα και απρόβλεπτες εξελίξεις
που δεν επέτρεψαν στην Επιχείρηση να επιτύχει το turnaround στα ζημιογόνα μεγέθη του 2018, όπως είχε
τονιστεί με διάφορες ευκαιρίες σε αρκετές δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου,
Μ. Παναγιωτάκη.
Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι η ΔΕΗ αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που κληρονομεί η
νέα κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές, κάτι που βεβαίως γνωρίζει πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία, η
οποία κατ᾽ επανάληψη έχει μιλήσει για ωρολογιακή βόμβα και συστημικό κίνδυνο.
Σημειώνεται ότι στο ίδιο email επισημαίνεται ότι η εταιρεία έχει άμεση ανάγκη για κεφαλαιακή ένεση ύψους
400 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι αναγκαίο προκειμένου να διατηρηθούν σε υγιή επίπεδα οι κεφαλαιακοί της
δείκτες. Εάν δεν συμβεί αυτό η Επιχείρηση αντιμετωπίζει ζήτημα με την ενεργοποίηση ρητρών στις δανειακές
της συμβάσεις που καθιστούν απαιτητά τα δάνεια άμεσα.
(Πηγή: capital.gr)
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NYT: Oι αμερικανικές αρχές ερευνούν τη Deutsche Bank για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος
Τη Deutsche Bank βάζουν στο μικροσκόπίο τους οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές για πιθανές

παραβιάσεις στην τήρηση της νομοθεσίας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως γράφουν οι New York
Times, επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές
Η έρευνα έρχεται σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για την τράεπζα, που παλεύει να ανακτήσει την
εμπιστοσύνη των επενδυτών και να παρουσιάσει ένα βιώσιμο σχέδιο μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων
για συγχώνευση με την Commerzbank. Η τιμή της μετοχής της κινείται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα,
ενώ ο διευθύνων σύμβουλος, Κρίστιαν Σέβινγκ, ετοιμάζεται να αποκαλύψει το δεύτερο σχέδιο αναμόρφωσης
της τράπεζας τον επόμενο μήνα.
Οι αρχές θα εξετάσουν σύμφωνα με το δημοσίευμα το πώς η γερμανική τράπεζα αντιμετώπισε ύποπτες
συναλλαγές. Ορισμένες εξ αυτών συνδέονται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.
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The Dow hit a new total return all-time high today, up 8% from its
correction low on June 3rd.
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