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Ο οίκος Moody's αναβάθμισε το αξιόχρεο τεσσάρων ελληνικών τραπεζών
Ο οίκος αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε σε Ca (από C) το αξιόχρεο των μακροπρόθεσμων ομολόγων υψηλής
εξασφάλισης τεσσάρων ελληνικών τραπεζών - Alpha, Eurobank, Εθνικής και Πειραιώς - διατηρώντας
ταυτόχρονα την αξιολόγηση Caa3 για τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις στις τράπεζες αυτές, καθώς και στην
Attica Bank, ενώ παράλληλα αναβάθμισε σε caa3 (από ca) τη βασική πιστωτική αξιολόγηση των πέντε
τραπεζών. Οι προοπτικές για τα μακροπρόθεσμα ομόλογα και τις καταθέσεις είναι σταθερές, διευκρίνισε ο οίκος
σε ανακοίνωσή του.
«Η αναβάθμιση του αξιόχρεου και της βασικής πιστωτικής αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών αντανακλά
κυρίως την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης όλων των εξεταζόμενων τραπεζών, η οποία έχει
ενισχύσει τους κεφαλαιακούς τους δείκτες, καθώς και την προσδοκία μας για ήπια και σταδιακή βελτίωση της
χρηματοδότησής τους», ανέφερε το υψηλόβαθμος στέλεχος του οίκου, Νώντας Νικολαΐδης, προσθέτοντας: «Η
αξιολόγησή μας εξισορροπεί αυτές τις βελτιώσεις στο πιστωτικό προφίλ των τραπεζών έναντι των σημαντικών
ακόμη κινδύνων, λόγω του εύθραυστου λειτουργικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα».
Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης Caa3 για τις καταθέσεις των τραπεζών αντανακλά κυρίως τη διατήρηση των
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) στην Ελλάδα και τις ζημίες για τους καταθέτες που δεν
έχουν άμεση πρόσβαση στο σύνολο των καταθέσεών τους, αναφέρει ακόμη ο οίκος.

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

Την Δευτέρα επιστρέφουν τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά παρουσίασε την Παρασκευή βελτιωτικές προτάσεις για το σύνολο
των «ανοιχτών» θεμάτων. Οι διαπραγματεύσεις θα έχουν ως στόχο να ολοκληρωθεί το δημοσιονομικό σενάριο
για τους στόχους του 2018 και να συμφωνηθούν τα νέα μέτρα που απαιτούνται.
Οι συζητήσεις αυτές αναμένεται να ανοίξουν το δρόμο για την επιστροφή των επικεφαλής των θεσμών.
Νωρίτερα την Παρασκευή, ο υπουργός Οικονομίας προανήγγειλε στο Mega ότι σε επίπεδο «κορυφής» οι θεσμοί
θα επιστρέψουν στην Αθήνα σε δύο εβδομάδες.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Με μεγάλη πτώση ….. Στα 9,96 δισ. ευρώ υποχώρησε το ναυτιλιακό συνάλλαγμα το 2015
Πτώση 3,1 δισ. ευρώ κατέγραψε το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρευσε στην Ελλάδα το 2015, σε σχέση με
το 2014.
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος διαμορφώθηκε στο σύνολο του 2015 στα 9,96 δισ. ευρώ,
έναντι 13,13 δισ. ευρώ το 2014 και 12,06 δισ. ευρώ το 2013.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο δείκτης ναυλαγοράς (Baltic Dry Index) υποχώρησε στα τέλη του 2015 στις 478
μονάδες, έναντι 800 μονάδων στα τέλη του 2014. Σήμερα κινείται ακόμη χαμηλότερα στις 313 μονάδες.
Στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τη δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού
Στόλου από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω το Δεκέμβριο του 2015, καταδεικνύουν πως σε σύγκριση µε το Δεκέμβριο
2014, παρουσίασε μείωση κατά 1,3% έναντι μείωσης 2,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του
έτους 2014 προς το 2013.
Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 κοχ και άνω, το μήνα Δεκέμβριο 2015
σε σύγκριση µε την αντίστοιχη χωρητικότητα του Δεκεμβρίου 2014, παρουσίασε μείωση 1,2%, έναντι αύξησης
1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.
Το 2013 ο ελληνικός στόλος είχε 1.897 πλοία, το 2014 αριθμούσε 1.855 πλοία και το 2015 διέθετε 1.831 πλοία.

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

Αλ. Τσίπρας: Η προσφυγική κρίση θα κρίνει τη συνοχή της Ευρώπης
Στις δυσκολίες και τις αδυναμίες που συνεπάγεται για την Ευρώπη η έλλειψη αλληλεγγύης και
συνυπευθυνότητας μεταξύ των κρατών μελών της αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε δηλώσεις
του προς τους δημοσιογράφους λίγο μετά το τέλος της μαραθώνιας συνεδρίασης των αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων στις Βρυξέλλες, την Παρασκευή. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι η ενωμένη Ευρώπη θα πρέπει να
μεριμνά όχι μόνο για το βόρειο άκρο της αλλά και για το νοτιοανατολικό της. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα έχει
φορτωθεί ένα δυσανάλογο προς το μέγεθος της βάρος για να αναδείξει το ανθρώπινο πρόσωπό της Ευρώπης. Ο
πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι είχε επιφυλάξεις ως προς την επικύρωση των τελικών συμπερασμάτων της
σημερινής συνόδου. Επιφυλάξεις τις οποίες όπως ανέφερε ήρε όταν έλαβε διαβεβαιώσεις από τους ηγέτες των
χωρών που ανήκουν στον λεγόμενο διάδρομο των Βαλκανίων ότι δεν πρόκειται να μεταβληθεί το υφιστάμενο
σήμερα καθεστώς σε σχέση με τα εσωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Ο πρωθυπουργός επισήμανε επίσης την
ιδιαίτερη σημασία που έχει η συνεργασία της Τουρκίας ως προς την αντιμετώπιση του προσφυγικού
προβλήματος. Αναφερομενος στο ζήτημα της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε
καλή επιτυχία στον Βρετανό πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το έργο του είναι
δύσκολο δεδομένου ότι προτείνει "λιγότερη Ευρώπη". Η λύση δεν είναι λιγότερη Ευρώπη αλλά καλύτερη
Ευρώπη ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος καταλήγοντας τόνισε ότι από την έκβαση της
προσφυγικής κρίσης θα εξαρτηθεί ως ένα βαθμό όχι μόνο το αποτέλεσμα στο βρετανικό δημοψήφισμα αλλά και
συνολικώς το μέλλον της Ευρώπης.
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Ο Κάμερον ξεκινά εκστρατεία ενόψει του δημοψηφίσματος στη Βρετανία
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον εξασφάλισε χθες βράδυ μια συμφωνία με τους 27
Ευρωπαίους ομολόγους του για τις μεταρρυθμίσεις που τους ζητούσε, εξέλιξη που σηματοδοτεί την έναρξη της
εκστρατείας του για να πείσει τους Βρετανούς να ταχθούν υπέρ της παραμονής της χώρας του στην ΕΕ στο
επικείμενο ιστορικό δημοψήφισμα.
Με τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε έπειτα από μια μαραθώνια διαπραγμάτευση δύο ημερών, ο Βρετανός
πρωθυπουργός θα κάνει πλέον εκστρατεία για την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, ενόψει του
δημοψηφίσματος που εκτιμάται πως ίσως διεξαχθεί την 23η Ιουνίου.
Κάνοντας λόγο για μια «ιστορική στιγμή» για τη χώρα του, ο Κάμερον δήλωσε πως θεωρεί ότι η συμφωνία
«αρκεί» ώστε να κάνει εκστρατεία υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ακριβής
ημερομηνία αναμένεται να ανακοινωθεί από τον ίδιο σήμερα, έπειτα από τη συνεδρίαση του υπουργικού του
συμβουλίου στην οποία θα παρουσιάσει τη συμφωνία.

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

Η Κίνα απομάκρυνε τον επικεφαλής της Ρυθμιστικής Αρχής Χρηματιστηρίων
Η κινεζική κυβέρνηση αποφάσισε να απαλλάξει από τα καθήκοντά του τον επικεφαλής του ρυθμιστικού
οργάνου των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Σιάο Γκανγκ, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει η
χώρα να περιορίσει την κατιούσα πορεία της χρηματιστηριακής της αγοράς, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο
Νέα Κίνα.
Το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα αποφάσισε πως ο Σιάο Γκανκ «θα ανακληθεί» από τη θέση του διευθυντή
της Ρυθμιστικής Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Αγορών (CSRC), προσθέτει η ίδια πηγή.Αντικαταστάτης του
Σιάο θα ορισθεί ο Λιου Σιγιού, έως σήμερα διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας της Κίνας - ενός από τα
τέσσερα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας - και πρώην διοικητής της Λαϊκής Τράπεζας της
Κίνας, επεσήμανε το πρακτορείο.
Ο Σιάο και η Επιτροπή του βρέθηκαν κάτω από τον φακό των ερευνών από τα μέσα του 2015, για τις επιλογές
τους σχετικά με την χρηματιστηριακή πολιτική που ακολούθησαν, έπειτα από την ασύμμετρη πορεία που
ακολούθησαν τα Χρηματιστήρια της Σαγκάης και της Σενζέν, τα οποία ενώ αρχικά είχαν καταγράψει φρενήρη
άνοδο, στη συνέχεια κατακρημνίσθηκαν απότομα.
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Εγκαταλείπουν το Πουέρτο Ρίκο, φοβούμενοι πτώχευση
Χιλιάδες πολίτες του Πουέρτο Ρίκο μεταναστεύουν ήδη, και πολλοί άλλοι ενδέχεται να κάνουν το ίδιο και να
εγκαταλείψουν στην τύχη της την υπερπόντια κτήση των ΗΠΑ, αν αυτή οδηγηθεί σε άτακτη χρεοκοπία και
αποκλεισθεί από τις χρηματαγορές. Ο λόγος είναι ότι το Πουέρτο Ρίκο απολαμβάνει ευρείας αυτονομίας, με
αποτέλεσμα τις αποφάσεις να μην τις λαμβάνει η Ουάσιγκτον αλλά η τοπική κυβέρνηση. Ετσι, στην περίπτωση
 καταρρεύσουν οι δημόσιες υπηρεσίες και δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση για τις βασικές
χρεοκοπίας, θα
παροχές υγείας και παιδείας. Η πιθανότητα της άτακτης χρεοκοπίας αυξάνεται καθώς η οικονομία του
Πουέρτο Ρίκο συρρικνώνεται, όπως, άλλωστε, και ο πληθυσμός του, που σημαίνει πως το χρέος του νησιού
πέφτει στους ώμους όλο και λιγότερων, όλο και φτωχότερων ανθρώπων. Εχει, εξάλλου, πληγεί η αξιοπιστία
του τους τελευταίους μήνες, καθώς δεν έχει ακόμη δώσει τα έτσι και αλλιώς καθυστερημένα πορίσματα του
λογιστικού ελέγχου στα οικονομικά του για το 2014. Συνολικά το χρέος του νησιού ανέρχεται σε ονομαστική
αξία περίπου 72 δισ. δολαρίων, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι ομόλογα των τοπικών αρχών. Περίπου τα
9 δισ. δολάρια από το χρέος αυτό έχουν εκδοθεί από την υπηρεσία Ηλεκτρικής Ενέργειας, που βρίσκεται στα
πρόθυρα χρεοκοπίας από το 2014. Την 1η Ιουλίου η εν λόγω υπηρεσία πρέπει να καταβάλει την πρώτη δόση
ύψους 423 εκατ. δολαρίων, και όλα δείχνουν πως δεν διαθέτει τη ρευστότητα για να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της. Είναι άγνωστο ποιες ακριβώς θα είναι οι επιπτώσεις αν δεν μπορέσει να πληρώσει. Το
πιθανότερο είναι, όμως, να σημειωθούν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, με συνεπακόλουθα στην
οικονομική δραστηριότητα του νησιού και όσα συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Εξάλλου, διάφορα άλλα κλιμάκια της
τοπικής κυβέρνησης έχουν επίσης εκδώσει ομόλογα αξίας που εγγίζει τα 2 δισ. δολάρια και ωριμάζουν, επίσης,
την 1η Ιουλίου.
Αναζητεί λύση το Κογκρέσο
Η κυβέρνηση του Πουέρτο Ρίκο ζητά διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους του, εντείνοντας, έτσι, την πολιτική
αβεβαιότητα και τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις στην οικονομία. Εν τω μεταξύ, διάφορες επιτροπές του
αμερικανικού Κογκρέσου, με αρμοδιότητα σε ζητήματα πτώχευσης, δημοσίων οικονομιών αλλά και εδαφικών
ζητημάτων, διεξάγουν σειρά ακροάσεων αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις. Στόχος τους είναι να αποτραπεί η
άτακτη χρεοκοπία και μαζί με αυτήν και το κύμα αγωγών από τους ομολογιούχους του νησιού. Εως τώρα δεν
έχουν εντοπίσει λύση στην οποία να μπορεί να διαμορφωθεί συναίνεση, και η προθεσμία που έχει θέσει ο
Ρεπουμπλικανός Πολ Ράιαν, προεδρεύων στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, λήγει στα τέλη Μαρτίου.
Μία από τις εναλλακτικές διεξόδους που εξετάζεται, προκειμένου να μπει τάξη στα οικονομικά του Πουέρτο
Ρίκο, είναι η προοπτική να ανατεθεί η διαχείρισή τους σε επιτροπή ελέγχου του ομοσπονδιακού κράτους. Στο
Πουέρτο Ρίκο
\
επικρατεί, ωστόσο, ανησυχία για το ενδεχόμενο η επιτροπή αυτή να περιορίσει τη διοικητική
αυτονομία του νησιού. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα χρέη της υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας, οι πιστωτές της
έχουν συμφωνήσει σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο προβλέπει μείωση του κυρίως ποσού κατά 15% και
παράλληλα επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Ακόμη και γι’ αυτήν τη συμφωνία, όμως, εκκρεμεί η
έγκριση της Βουλής του Πουέρτο Ρίκο.
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Τα Διαγράμματα – Πίνακες της Ημέρας
Here are the BEST and WORST performing stock markets YTD.
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