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ΥΠΟΙΚ: Νωρίς για νέα ανταλλαγή ομολόγων
Η ανταλλαγή ομολόγων που είχε εκδόσει στο παρελθόν το ελληνικό δημόσιο με νέα ομόλογα περιλαμβάνεται
στους στόχους του υπουργείου Οικονομικών αλλά αυτή την ώρα δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις.
Ειναι μία κίνηση στην οποία θα πρέπει να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος του
προγράμματος προκειμένου να βελτιώσει την καμπύλη ομολόγων του ελληνικού δημοσίου και να ομαλοποιήσει
τις πληρωμές χρέους για τα επόμενα χρόνια.
Αυτή είναι η στρατηγική την οποία ακολουθεί το υπουργείο Οικονομικών, όπως την περιγράφουν αρμόδιες
πηγές, με αφορμή το δημοσίευμα του Reuters ότι εξετάζεται η ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου
που είχαν εκδοθεί το 2012 στο πλαισιο του PSI με νέα ομόλογα. Συγκεκριμένα το δημοσίευμα ανέφερε ότι
εξετάζεται η ανταλλαγή 20 ομολόγων που είχαν εκδοθεί το 2012 με πέντε νέα.
Οπως εξηγούν οι ίδιες πηγές το Swap των ομολόγων είναι μία από τις προτάσεις που βρίσκεται στο τραπέζι εδώ
και πολύ καιρό αλλά όπως επισημαίνουν πρόκειται για μία άσκηση η λύση της οποίας εξαρτάται από το διεθνές
περιβάλλον και άλλους κρίσιμους παράγοντες. Τα ίδια στελέχη σημείωναν ότι πρόκειται για μία σύνθετη
διαδικασία με πολλές παραμέτρους και άφηναν να εννοηθεί ότι η λήψη των σχετικών αποφάσεων δεν είναι ένα
θέμα του παρόντος.
Υπενθυμίζεται ότι το 2012 στο πλαίσιο του PSI το ελληνικό δημόσιο είχε εκδόσει νέους τίτλους προς τους
ιδιώτες που συμμετείχαν σ΄ αυτό ανταλλάσσοντας τους με τα ομόλογα που είχαν στην κατοχή τους περίπου στο
50% της ονομαστικής αξίας τους. Αυτούς τους νέους τίτλους αφορούν οι προτάσεις για swap. Οταν θα ληφθούν
οι αποφάσεις για την κίνηση αυτή τότε θα οριστικοποιηθεί ο τρόπος της ανταλλαγής , το αν θα γίνεται με 4,5 ή 6
νέες εκδόσεις , όπως και τα υπόλοιπα στοιχεία της, σημειώνουν χαρακτηριστικά τα αρμόδια στελέχη του
υπουργείου Οικονομικών.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πηγές της ΤτΕ: Πλήρως καλυμμένη με προβλέψεις η Πειραιώς
Στην αποσαφήνιση πως η Τράπεζα Πειραιώς δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα και έχει ήδη από πέρυσι
διευθετήσει μέσω προβλέψεων τα ανοίγματα που περιγράφονται στο πόρισμα που συνέταξε η Τράπεζα της
Ελλάδος, προχώρησαν πηγές της Κεντρικής Τράπεζας μιλώντας στο CNN Greece. «Υπήρξε δυνητική ζημιά
στην τράπεζα η οποία καλύφθηκε με τις παραπάνω προβλέψεις που πήρε πέρυσι», ξεκαθάρισαν σχετικά οι πηγές
της Τράπεζας της Ελλάδος.
Συνέχεια…
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Στο ίδιο πλαίσιο
επιβεβαίωσαν τη χθεσινή δήλωση του Διευθύνοντος Σύμβουλου της Τράπεζας Πειραιώς,
Χρήστου Μεγάλου ότι δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές οικονομικές ή κεφαλαιουχικές επιπτώσεις από
τα ευρήματα της εποπτικής επιθεώρησης που διενεργήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος σε σχέση με θέματα
του παρελθόντος.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FT: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε σε ελληνικές τράπεζες;
Ειδικά μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνικές τράπεζες και πρωτίστως στην Τράπεζα Πειραιώς
βασικό θέμα συνεχίζει να αποτελούν στα διεθνή ΜΜΕ το ζήτημα των ελληνικών τραπεζών. Όπως λοιπόν
γράφουν οι Financial Times, το τολμηρό στοίχημα των hedge fund, το 2013 και κατά τη διάρκεια της
ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, ήταν να λάβουν θέση στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών. Σύμφωνα με άρθρο
των Financial Times, ο γνωστός Αμερικανός επενδυτής John Paulson, που έβγαλε δισεκατομμύρια σορτάροντας
την φούσκα των subprime στις ΗΠΑ, πείστηκε ότι μια τραπεζική ανάκαμψη στην Ελλάδα θα ήταν το μεγάλο
του κερδοφόρο στοίχημα. Δυστυχώς για τα funds, αλλά και τους επενδυτές τους, η ιδέα αυτή εκτροχιάστηκε
από την ανανέωση της πολιτικής και οικονομικής αναταραχής και τα στοιχήματα οδήγησαν σε άσχημες
απώλειες.
«Έπειτα από τέσσερα χρόνια υπάρχουν σημάδια ότι αυτή η φορά να είναι διαφορετική για κάποιον τολμηρό
που θέλει να στοιχηματίσει στους ταλαιπωρημένους ελληνικούς ομίλους. Αυτή τη χρονιά η ελληνική οικονομία
μπορεί να αρχίζει να στρίβει», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι FT.
Σημειώνεται ότι η πρόσφατη μέτρηση της Markit για την μεταποίηση είναι η υψηλότερη από τον Αύγουστο του
2008, ενώ η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι η υψηλότερη τα τελευταία 17 χρόνια. Την ίδια στιγμή η
ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να εκδώσει χρέος τον Ιούλιο για πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ οι
αποδόσεις του ελληνικού 10ετούς τίτλου μειώθηκαν από το 7,1% στις αρχές της χρονιάς στο 5,6% αυτό το
μήνα.
«Σε μια χώρα που αναδύεται από μια παρατεταμένη ύφεση αυτοί που θα ωφεληθούν είναι οι οικονομικά
ευαίσθητοι κλάδοι, όπως οι τράπεζες. Και υπάρχουν όμως λόγοι να ξαναδούμε μια συναλλαγή που μπορεί να
ήρθε τέσσερα χρόνια νωρίτερα», καταλήγει το άρθρο.
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Σύντομα στην Αθήνα η Κριστίν Λαγκάρντ
Στην αποκάλυψη ότι η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ σχεδιάζει να επισκεφτεί σύντομα την
Αθήνα και πως οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το ΔΝΤ μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, προχώρησε
από τη Νέα Υόρκη ο Διευθύνων Σύμβουλος της Calamos Investments Τζον Κουδούνης, ο οποίος χθες είχε την
ευκαιρία να μιλήσει με την επικεφαλής του Ταμείου στο περιθώριο του διεθνούς συνεδρίου Concordia 2017.
Όπως γράφει το CNN Greece, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ έχει λάβει
πρόσκληση να επισκεφθεί την Ελλάδα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και τον
υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Την προηγούμενη εβδομάδα ο εκπρόσωπος του Ταμείου Τζέρι Ράις είχε επιβεβαιώσει το γεγονός λέγοντας πως
«η κ. Λαγκάρντ αποδέχθηκε με χαρά την πρόσκληση και θα επισκεφθεί την Αθήνα σε ημερομηνία που θα
επιτρέπει το πρόγραμμα του Προέδρου και της ίδιας».
Να σημειωθεί πως την επομένη Πέμπτη και Παρασκευή η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ θα βρίσκεται στην
Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Λονδίνο για προγραμματισμένες συναντήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα αποτέλεσε θέμα συζήτησης μεταξύ των πολιτικών, ακαδημαϊκών,
επιχειρηματιών
και
δημοσιογράφων
που
μετείχαν
στο
συνέδριο
Concordia
2017
που
πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Τζον Κουδούνης σε ομογενειακό ΜΜΕ η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει να
πιέζει προς τη κατεύθυνση της μείωσης της λιτότητας.
«Τα μέτρα λιτότητας πρέπει να αρθούν, χρειαζόμαστε κάποια ανακούφιση ... Εάν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει
να πιέζει, μπορεί να πάρει κάποια ανακούφιση από την ΕΕ και το ΔΝΤ», είπε και προσέθεσε: «Δεν νομίζω ότι η
ελληνική κρίση τελείωσε τελείως, αλλά νομίζω ότι το χειρότερο είναι πίσω μας».

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

ΤτΕ: Μειώθηκε κατά 0,3 δισ. ευρώ ο ELA
Κατά 0,3 δισ. ευρώ μειώθηκε το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις
τράπεζες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας.
Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, η μείωση αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών
τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.
Σημειώνεται δε πως στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση
στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές
τράπεζες στο ποσό των 33,6 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας
της Ελλάδος.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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«Κανείς δεν θέλει το Grexit, αλλά…»
Θέμα Grexit επαναφέρουν εμμέσως οι Φιλελεύθεροι, οι οποίοι ετοιμάζονται να πάρουν και πάλι θέση στα
έδρανα της γερμανικής Βουλής. Ενδεχόμενη «συγκατοίκηση» με τους συντηρητικούς της Α. Μέρκελ όμως δεν
θα είναι εύκολη.
Με το ελληνικό ζήτημα να ξαναμπαίνει προσεχώς στην ημερήσια διάταξη της Ευρωζώνης, αρχής γενομένης
από την έναρξη της τρίτης αξιολόγησης, το κόμμα των Φιλελευθέρων -δυνητικών κυβερνητικών εταίρων της
Α. Μέρκελ εφόσον βέβαια το επιτρέψουν οι συσχετισμοί- προαναγγέλλει ήδη μια σκληρή στάση έναντι της
Αθήνας. Μια στάση που είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την πολιτική και ρητορική που είχε χαράξει στο
ελληνικό ζήτημα κατά τη διάρκεια της τελευταίας συγκυβέρνησης CDU/CSU-FDP μεταξύ 2009 και 2013 ο
πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρώην υπουργός Οικονομίας Φίλιπ Ρέσλερ, σχολιάζει πολιτικός αναλυτής
στη Deutsche Welle.
Όπως τονίζει σε συνέντευξή του προς την Tagesspiegel o ευρωβουλευτής του FDP, αντιπρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πλέον υποψήφιος βουλευτής στις επικείμενες ομοσπονδιακές εκλογές
Αλεξάντερ Λάμπσντορφ: «Κανείς δεν θέλει ένα Grexit. Το καλύτερο για όλους θα ήταν εάν η Ελλάδα ήταν
οικονομικά και δημοσιονομικά υγιής. Εάν όμως δεν υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις και η χώρα δεν ξανασταθεί
στα πόδια της, τότε είναι καλύτερα εάν η Ελλάδα ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της εκτός Ευρωζώνης».
Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνει το μέλος του προεδρείου των Φιλελευθέρων, σε πολλές χώρες της
Ευρωζώνης, όπως την Ολλανδία, την Εσθονία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία αλλά και τη Γερμανία, οι πολιτικές
ηγεσίες «(…) δεν θα μπορούσαν να εξηγήσουν στους πολίτες τους ένα τέταρτο ή πέμπτο πακέτο στήριξης».
Όχι σε κούρεμα χρέους
Όσον αφορά τη συζήτηση που αναμένεται να ξεκινήσει το ερχόμενο καλοκαίρι για την ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους, ο Αλεξάντερ Λάμπσντορφ είναι κατηγορηματικός: «Το FDP είναι κατά ενός κουρέματος
εντός της Ευρωζώνης διότι θα ήταν ένα εντελώς λάθος κίνητρο για τη δημοσιονομική πολιτική των υπολοίπων
χωρών. Εάν το κούρεμα είναι αναπόφευκτο, τότε θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα του Grexit. Εναλλακτικά
υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει για την Ελλάδα στο πλαίσιο μιας διαδικασίας πτώχευσης για χώρες του
ευρώ, μια συντεταγμένη διαδικασία».
Την ίδια ώρα ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απορρίπτει την πρόταση Μακρόν για τη σύνταξη
ενός προϋπολογισμού των χωρών της Ευρωζώνης -η καγκελάριος δεν διαφωνεί επί της αρχής- συμφωνεί όμως
με τις ιδέες των Μέρκελ-Σόιμπλε για τη μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ESM σε ένα
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο.
Όπως σημειώνουν αναλυτές στη γερμανική πρωτεύουσα, ενδεχόμενη «συγκατοίκηση» των χριστιανικών
κομμάτων με τους Φιλελεύθερους του Κρίστιαν Λίντνερ θα είναι κάθε άλλο παρά «περίπατος» μολονότι τα δυο
κόμματα είναι παραδοσιακοί κυβερνητικοί εταίροι. Και αυτό, όπως σημειώνουν οι ίδιοι, διότι σε μια σειρά
βασικών ζητημάτων, όπως αυτά που άπτονται της μεταρρύθμισης της Ευρωζώνης, δεν συμφωνούν οι θέσεις
των δυο στρατοπέδων. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η ίδια η καγκελάριος Α. Μέρκελ προφανώς
προκρίνει \τη συνέχιση της συγκυβέρνησης με τους Σοσιαλδημοκράτες.
Deutsche Welle
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X.A.: Θετική εξέλιξη η χθεσινή αντίδραση αλλά δεν αρκεί…
Θετική εξέλιξη θα χαρακτηρίζαμε τη χθεσινή αντίδραση στο Χ.Α. (αν και η αγορά έκλεισε
σε απόσταση από το υψηλό ημέρας), ωστόσο προς στιγμή θεωρείται απλά και μόνο μια
αντίδραση μετά την πρόσφατη πτώση και τίποτα περισσότερο. Για να αρχίσουμε να
μιλάμε για ουσιαστική βελτίωση της διαγραμματικής εικόνα του ΓΔ, απαιτείται επιστροφή
και σταθεροποίηση υψηλότερα των 800 – 810 μονάδων. Παράλληλα, τη δική του μεγάλη
σημασία έχει η επιστροφή του δείκτη FTSE 25 υψηλότερα των 2.040 – 2.050 με το δείκτη
να κλείνει χθες στις 2.021,86 μονάδες (+0,97%).
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