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Alpha Bank: Road για την έκδοση καλυμμένου ομολόγου
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην έκδοση καλυμμένου ομολόγου 5ετούς διάρκειας, με στόχο να διαφοροποιήσει τις
πηγές της χρηματοδότησής της και να μειώσει την εξάρτησή της από τον ELA.
Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες από την τράπεζα, στόχος της Alpha Bank είναι να αντλήσει
500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο κάτω του 3%. Μάλιστα, ενόψη της έκδοσης, την ερχόμενη εβδομάδα η Alpha Bank
διοργανώνει road show σε Λονδίνο, Φραγκφούρτη και Μιλάνο. Σημειώνεται πως η διαφορά στην έκδοση που
δρομολογεί η Alpha Bank, σε σχέση με τις τράπεζες που προηγήθηκαν, είναι ότι το καλυμμένο ομόλογο της
Alpha θα είναι 5ετούς διάρκειας και όχι 3ετούς, όπως ήταν της Eurobank και της Εθνικής. Τέλος, τις
συναντήσεις θα οργανώσουν η Barclays, Citi, Commerzbank, J.P. Morgan και NatWest Markets

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

Η Εθνική Τράπεζα μηδένισε τον δανεισμό από τον ELA
Η Εθνική Τράπεζα σύμφωνα με πληροφορίες όχι μόνον πετυχαίνει την απεξάρτηση της από τον ELA αλλά
διαθέτει ήδη και πλεονάζουσα ρευστότητα που μπορεί να την χρησιμοποιήσει στο ενδεχόμενο επιδείνωσης των
συνθηκών ρευστότητας στην αγορά.
Η απεξάρτηση της Εθνικής Τράπεζας από τον ακριβό, συγκριτικά, δανεισμό του ELA, της επιτρέπει μεταξύ
άλλων να επικεντρωθεί με μεγαλύτερη έμφαση στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, καλύπτοντας
τις χρηματοδοτικές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Η πλήρης απεξάρτηση της Εθνικής Τράπεζας από τον ELA - που ήταν βασικός στόχος της στρατηγικής της
διοίκησης της Τράπεζας - επιτεύχθηκε μεταξύ άλλων από την αύξηση των καταθέσεων και την αύξηση της
χρηματοδότησης από τη διατραπεζική αγορά μέσω repos που πέτυχε η Τράπεζα στο τελευταίο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο η έκθεση της Τράπεζας στον ELA είχε υποχωρήσει σε 1
δισ. ευρώ, περίπου.
Ουσιαστική συνεισφορά στην περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας της Εθνικής Τράπεζας θα έχουν
και οι αποεπενδύσεις από θυγατρικές της, όπως της Εθνικής Ασφαλιστικής και των θυγατρικών της τραπεζών
στην Ρουμανία και Σερβία που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του πρώτου τριμήνου 2018.
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ΟΤΕ: Η Εταιρεία ορίζει την Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων ως εξής – Υψηλότερα
μερίσματα..
«Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά, η
Εταιρεία προτίθεται μεσοπρόθεσμα να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής
μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, τις ελεύθερες
ταμειακές ροές που παράγονται κάθε χρόνο, έχοντας ενσωματώσει τις εξαγορές φάσματος, και τις μη
επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Για το 2018, αλλά και μεσοπρόθεσμα, ο στόχος για τον επιμερισμό μεταξύ
μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών βρίσκεται περίπου στο 65% και 35% αντίστοιχα.
Η εφαρμογή της πολιτικής θα ξεκινήσει από το 2018 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων
ταμειακών ροών για το τρέχον έτος, δηλ. το 2018, ως βάση υπολογισμού των μεγεθών που θα αποτελούν την
συνολική αμοιβή των μετόχων. Με τον ίδιο τρόπο θα εφαρμόζεται η πολιτική και για τα επόμενα χρόνια, δηλ. η
βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων το 2019 θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των
ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2019, κ.ο.κ.»
Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και θα υλοποιείται υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και
κανονιστικού πλαισίου.
Το προτεινόμενο ετήσιο μέρισμα για τη χρήση του 2017, το οποίο θα πληρωθεί το 2018, αναμένεται να
ανακοινωθεί μαζί με τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου για το 2017, στις 22 Φεβρουαρίου.
Με βάση την τρέχουσα πρόβλεψη για το 2018, το εκτιμώμενο συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την Πολιτική
Αμοιβών των Μετόχων θα ανέλθει περίπου σε €260 εκ, έχοντας ενσωματώσει τις πληρωμές για εξαγορά
φάσματος και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια νέα πολιτική Αμοιβών προς τους μετόχους μας, μία δίκαιη και δυναμική
πολιτική, που αντικατοπτρίζει την μακροχρόνια στήριξή τους στο επιχειρηματικό μας μοντέλο. Η δομή της
νέας πολιτικής μας προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να συνδυάσουμε την ανάγκη για ανταμοιβή των
μετόχων με τη διαφύλαξη της οικονομικής μας θέσης και την αδιάκοπη συνέχιση του φιλόδοξου επενδυτικού
μας πλάνου για την υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας . Η ανάπτυξη νέων δικτύων οπτικών
ινών και κινητής νέας γενιάς ανοίγει το δρόμο για το ψηφιακό μέλλον της χώρας και ενισχύει την εμπειρία των
πελατών, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά για την βιώσιμη ανάπτυξή μας στο μέλλον.»
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Handelsblatt για Ελληνικό: Από σύμβολο παρακμής σημείο εκκίνησης
Σε εκτενές ρεπορτάζ από την Αθήνα η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt εστιάζει στο «μεγάλο πρότζεκτ» της επένδυσης για την
ανάπλαση και αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.
«Για σχεδόν 17 χρόνια δεν έχει προσγειωθεί εδώ αεροπλάνο, αλλά τα σήματα παραμένουν: ‘Εγχώριες Αφίξεις’, ‘Διεθνείς Αναχωρήσεις’.
Οι τερματικοί σταθμοί δεν υφίστανται. Στους διαδρόμους, αγριόχoρτα ξεπροβάλλουν μέσα από τις ρωγμές του σκυροδέματος. Ένα
παλιό jumbo της χρεοκοπημένης Ολυμπιακής σαπίζει. Το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, αυτό το αεροδρόμιο φάντασμα, ενσαρκώνει
με τον πλέον γλαφυρό τρόπο την οικονομική παρακμή και το πολιτικό αδιέξοδο της Ελλάδας. Όμως πλέον κάτι κινείται. Μια διεθνής
κοινοπραξία υπό την ηγεσία του ελληνικού ομίλου ακινήτων Lamda Development ΛΑΜΔΑ 0,00% σχεδιάζει επενδύσεις περίπου 8 δισ
για την ανάπλαση του χώρου. Έτσι ένα σύμβολο στασιμότητας θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για μια νέα εκκίνηση», σημειώνει η
εφημερίδα.
Οι περιπέτειες του Ελληνικού και το συμφέρον του Τσίπρα
«Με την ανάπτυξη του Ελληνικού η τράπουλα ανακατεύεται ξανά, το έργο σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή για την Ελλάδα»,
αναφέρει ο Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development ΛΑΜΔΑ 0,00% στην Handelsblatt, η οποία
περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια το επενδυτικό πρότζεκτ.
«Η περιοχή αποτελεί ένα μοναδικό φιλέτο, μιας και καμία άλλη πρωτεύουσα στην Ευρώπη δεν έχει να προσφέρει κάτι αντίστοιχο: 620
εκτάρια γης, μια περιοχή τρεις φορές μεγαλύτερη από το Πριγκιπάτο του Μονακό, μόλις 10 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, μιας πόλης
4 εκατομ. κατοίκων, ένας χώρος που βρίσκεται στις ακτές του Σαρωνικού. Εδώ οι επενδυτές θέλουν να χτίσουν περίπου 8.000
διαμερίσματα, πολλά ξενοδοχεία, εμπορικό και συνεδριακό κέντρο, εγκαταστάσεις αναψυχής και αθλητισμού, μαρίνα και καζίνο –
Είναι το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη» σημειώνει η Handelsblatt, σημειώνοντας ότι τα μεγέθη κινούνται στον
«υπερθετικό βαθμό»: «Το μεγαλύτερο πάρκο δίπλα στη θάλασσα ανά τον κόσμο», «ένα από τα μεγαλύτερα ενυδρεία της Ευρώπης», «το
μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ελλάδας» και «ένας από τους μεγαλύτερους οικιστικούς πύργους στη Μεσόγειο». Το κόστος των
έργων κατασκευής υπολογίζεται στο 1,2 δις ευρώ σύμφωνα με την κοινοπραξία και η ολοκλήρωσή τους αναμένεται εντός 12 χρόνων.
Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, που αναφέρει η εφημερίδα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής αναμένεται να δημιουργηθούν
10.000 θέσεις εργασίες και μετά την ολοκλήρωση του έργου άλλες 75.000.
Στη συνέχεια η εφημερίδα, σύμφωνα με τη Deutsche Welle, κάνει μια αναλυτική ιστορική ανασκόπηση στους διοικητικούς σκοπέλους,
τις αναβολές, τις πολιτικές παρεμβάσεις και τις δικαστικές διαμάχες γύρω από την υπόθεση του Ελληνικού εδώ και δύο δεκαετίες:
Aπό την περιστασιακή αξιοποίησή του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 μέχρι τη μετατροπή του σε προσφυγικό καταυλισμό και
από τη σκληρή αντίσταση του Αλέξη Τσίπρα, όταν ακόμη ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης, στη συμφωνία -μετά την εκλογική νίκη
του 2015- μίσθωσης του πρώην αεροδρομίου «υπό την πίεση των διεθνών πιστωτών, ως προϋπόθεση για περαιτέρω βοήθεια». Μέχρι
τον περασμένο Οκτώβριο κύκλοι των Βρυξελλών θεωρούσαν την επένδυση στο Ελληνικό «σύμβολο κακής διαχείρισης και
καθυστερήσεων».
Ομως, και πάλι κατόπιν πίεσης των διεθνών πιστωτών, το υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Δεκέμβριο την ανάθεση του έργου, ενώ
ήδη το Συμβούλιο της Επικρατείας εξετάζει τονφάκελο του Ελληνικού με την οριστική απόφασή του να αναμένεται μέχρι την άνοιξη.
Όπως σημειώνει η εφημερίδα, ακόμη και η Δικαιοσύνη κινείται γρήγορα, ενώ από την όλη επένδυση δεν θα επωφεληθούν μόνο οι
ιδιώτες αλλά και το ελληνικό κράτος. Για το λόγο αυτό ο Τσίπρας έχει «συμφέρον» να προχωρήσει γρήγορα η όλη διαδικασία.
Θετικά μηνύματα για τις ελληνικές τράπεζες
Η Frankfurter Allgemeine Zeitung εστιάζει στο μείζον πρόβλημα των κόκκινων δανείων που συνεχίζει να ταλανίζει τις ελληνικές
τράπεζες.
Σε άρθρο με τίτλο «Οι Βρυξέλλες επαινούν τη μείωση των κόκκινων δανείων – Ωστόσο παραμένουν επισφαλή δάνεια ύψους 950 δις
ευρώ» και το οποίο αναφέρεται καταρχήν στη συνολική ευρωπαϊκή εικόνα, η εφημερίδα σημειώνει:
«Το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε πέρσι στα 950 δις ευρώ στα μέσα του έτους. Παραμένει ωστόσο πολύ
υψηλό σε προβληματικές χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος ή η Ιταλία«. Αυτό προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ τα οποία
παρουσίασε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες ο αρμόδιος για το Ευρώ κοινοτικός Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις μαζί με μια «έκθεση
προόδου» της υπηρεσίας του για τη μείωση των τραπεζικών ρίσκων στην ΕΕ. Την έκθεση είχαν ζητήσει οι υπουργοί Οικονομικών της
ΕΕ. Γενικότερη πολιτική γραμμή τους είναι ότι η κοινή αντιμετώπιση των τραπεζικών κινδύνων -π.χ. μέσω μιας ενιαίας εγγύησης
καταθέσεων- μπορεί να υπάρξει μόνον όταν μειωθούν περαιτέρω τα ρίσκα.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2017 το ποσοστό των κόκκινων επί του συνολικού όγκου των δανείων μειώθηκε σε σχέση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του προηγούμενου έτους από το 5,6% στο 4,6%. Με μια υποχώρηση από το 47,2% στο 46,9%,η μείωση στην Ελλάδα ήταν
περιορισμένη.
«Ο Ντομπρόβσκις το αιτιολόγησε λέγοντας ότι η Ελλάδα μόλις τώρα βγαίνει με αργό ρυθμό από τη σοβαρή οικονομική κρίση»,
σημειώνει η εφημερίδα συμπληρώνοντας ότι αντιστρόφως αυτό σημαίνει ότι η αισθητή μείωση που παρατηρείται στην υπόλοιπη ΕΕ
οφείλεται στους συνολικά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Για παράδειγμα στην Κύπρο καταγράφηκε μείωση από το 37,6% στο 33,4%,
στην Πορτογαλία από 17,6% σε 15,5% ενώ στην Ιταλία από 16,2% στο 12,2%, σημειώνει η FAZ.
Πηγή: DW
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DW: Εντείνεται η φημολογία για τη διαδοχή της Μέρκελ
Ενδεχόμενο «όχι» του έκτακτου συνεδρίου του SPD στη συγκρότηση ενός νέου μεγάλου συνασπισμού με την
CDU/CSU αναμένεται να πυροδοτήσει ραγδαίες εξελίξεις στο εσωτερικό των μεγάλων κομμάτων.
Όταν στις αρχές Οκτωβρίου επιχειρούσε να μετριάσει την απογοήτευση και την οργή της κομματικής νεολαίας
για τον εκλογικό κόλαφο του Σεπτεμβρίου, η αρχηγός του CDU Άγκελα Μέρκελ υποσχόταν ότι στο σχηματισμό
της νέας κυβέρνησης θα λάβει υπόψη και «νέα πρόσωπα».
Μολονότι ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης δεν είναι ακόμη βέβαιος -καθώς κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο κομματικό συνέδριο του SPD- δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μεγάλα
τμήματα της χριαστιανοδημοκρατικής βάσης περιμένουν την ανανέωση του κόμματος με φρέσκα, νέα σε
ηλικία πρόσωπα και, κυρίως, μεγαλύτερη γυναικεία εκπροσώπηση. Η Αγκ. Μέρκελ γνωρίζει πολύ καλά ότι ο
χρόνος πιέζει. Στόχος της η νέα κυβέρνηση με το SPD να έχει σχηματιστεί πριν από το Πάσχα. Γι' αυτό και
εντείνεται ήδη η φημολογία για τα πιθανά πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα κυβέρνηση.
Φον ντερ Λάιεν
 και Κραμπ-Καρενμπάουερ
Τι θα γίνει όμως στην περίπτωση που τελικώς το SPD ταχθεί κατά του μεγάλου συνασπισμού και δεν υπάρξει
άμεσα νέα κυβέρνηση; Και κυρίως, τι θα γίνει στην περίπτωση πρόωρων εκλογών; Θα είναι η Αγκ. Μέρκελ εκ
νέου υποψήφια για την καγκελαρία; Γύρω από αυτό το ερώτημα καλλιεργείται τελευταία μια έντονη
φημολογία. Κύκλοι των Χριστιανοδημοκρατών απαντούν ότι η νυν καγκελάριος θα εξετάσει πολύ προσεκτικά
όλα τα πιθανά σενάρια και τις επιλογές της.
Σε περίπτωση αλλαγής σκυτάλης στην ηγεσία του CDU με συνοπτικές διαδικασίες ακούγεται κυρίως ένα
όνομα: αυτό της Ούρζουλα φον ντερ Λάιεν. Η υπηρεσιακή υπουργός Άμυνας δεν είναι μεν ιδιαίτερα δημοφιλής
ούτε στους πολίτες, αλλά ούτε και εντός του κόμματός της όπως δείχνουν τα ποσοστά που αποσπά συνήθως σε
εσωκομματικές ψηφοφορίες. Στην παρούσα φάση όμως φαίνεται να είναι η μοναδική υψηλόβαθμη πολιτικός
του κόμματος που να έχει τόσο υψηλές φιλοδοξίες.
Σε περίπτωση που δεν χρειαστεί μια βεβιασμένη αλλαγή ηγεσίας και υπάρξει αρκετός χρόνος για τη μετάβαση
στη μετά-Μέρκελ εποχή, τότε τις μεγαλύτερες πιθανότητες έχει μάλλον η πρωθυπουργός του κρατιδίου του
Ζάαρ Άνεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ. Πολλοί συντηρητικοί πρωθυπουργοί κρατιδίων φαίνεται να τη
στηρίζουν. Το μειονέκτημά της είναι ότι παρότι συμμετείχε στις διερευνητικές επαφές, έχει μικρό βαθμό
αναγνωρισιμότητας στους πολίτες πέραν του κρατιδίου της. Ένα ενδιάμεσο βήμα λοιπόν -αυτό της τυχόν
υπουργοποίησής της σε έναν μεγάλο συνασπισμό- θα βοηθούσε στην ομαλή μετάβαση και αλλαγή σκυτάλης
στην προεδρία του κόμματος.
Νωρίς ακόμη για τον Γενς Σπαν
Σε αυτό θα υπήρχε όμως το εξής κώλυμα: υποψήφιος για την ανάληψη χαρτοφυλακίου στη νέα κυβέρνηση
είναι και ο έμπιστος της Μέρκελ, Πέτερ Αλτμάγερ, ο οποίος ασκεί σήμερα υπηρεσιακώς καθήκοντα υπουργού
Οικονομικών. Και αυτός όμως κατάγεται από το Ζάαρ και η υπουργοποίηση δυο πολιτικών από το ίδιο
κρατίδιο δεν είθισται στη Γερμανία. Με τα σημερινά δεδομένα όμως η ζυγαριά φαίνεται να γέρνει μάλλον προς
την Κραμπ-Καρενμπάουερ.
Από τη διαδοχολογία στο συντηρητικό στρατόπεδο δεν λείπει ποτέ και το όνομα του Γενς Σπαν. Ο ιδιαίτερα
συντηρητικός νεαρός υφυπουργός Οικονομικών και έμπιστος του Β. Σόιμπλε δεν έχει κρύψει ποτέ τις μεγάλες
\
φιλοδοξίες του. Στην παρούσα φάση όμως δεν μπορεί να ελπίζει πραγματικά σε κάτι παραπάνω από την
υπουργοποίησή του. Ακόμη και αυτό θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο καθώς προέρχεται από το κρατίδιο της
Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας που με τον υπουργό Υγείας Γκρέχε εκπροσωπείται ήδη στο υπουργικό
συμβούλιο. Πιθανότερο σενάριο για τον Γενς Σπαν λοιπόν είναι να παραμείνει καταρχήν υφυπουργός, χωρίς να
αποκλείεται ο προϊστάμενός του να είναι αυτή τη φορά Σοσιαλδημοκράτης. Σε περίπτωση που συγκροτηθεί
τελικά νέος μεγάλος συνασπισμός είναι πιθανό ο αρχηγός του SPD Μ. Σουλτς να αναλάβει το υπουργείο
Εξωτερικών και ο νυν επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γκάμπριελ το υπουργείο Οικονομικών.
Πηγή: Deutsche Welle
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