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Από ακτίνες περνούν τα οικονομικά μεγέθη της ΔΕΗ οι τράπεζες
Με ψυχραιμία παρακολουθούν οι τράπεζες τις εξελίξεις στη ΔΕΗ, μετά την πρώτη καθησυχαστική επαφή που
είχαν μέσω τηλεδιάσκεψης με τις οικονομικές υπηρεσίες της Επιχείρησης και εν αναμονή της συνάντησης που
έχουν προγραμματίσει με τη διοίκηση της εταιρείας για την επόμενη εβδομάδα, χωρίς ακόμη να έχει
οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία. Το δημοσίευμα της «Κ» την περασμένη Τρίτη για τα αρνητικά
αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του έτους και τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι οικονομικές υπηρεσίες της
ΔΕΗ προς τη διοίκηση σχετικά με τις παρενέργειες στις δανειακές συμβάσεις και τη δυνατότητα συνέχισης της
ομαλής λειτουργίας της Επιχείρησης, κινητοποίησε τις τράπεζες, οι οποίες αφού συνομίλησαν μεταξύ τους
ζήτησαν στη συνέχεια ενημέρωση από την ίδια τη ΔΕΗ.
Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, οι συνεργάτες της οικονομικής διευθύντριας
της ΔΕΗ κ. Κόνιδα καθησύχασαν τις τράπεζες, αν και παραδέχθηκαν ότι το EBITDA του πρώτου τριμήνου θα
είναι οριακά αρνητικό, λόγω επιβάρυνσης από ΝΟΜΕ (δημοπρασίες ισχύος), ρύπους (CO2) και πετρέλαιο. Σε
σχέση με το πρόβλημα ρευστότητας, η ΔΕΗ διαβεβαίωσε τις τράπεζες ότι θα υπάρξει βελτίωση καθώς
αναμένεται η είσπραξη ποσού 100 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΑΠΕ (Ειδικός Λογαριασμός Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας) αλλά και η εκταμίευση δανείου ύψους 160 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα. Το όποιο
πρόβλημα, όπως ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη, θα εμφανιστεί στα τέλη του έτους. Οι τράπεζες ζήτησαν από τη
ΔΕΗ συνάντηση, η οποία αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, προκειμένου να έχουν μια πιο
αναλυτική ενημέρωση τόσο για τα αποτελέσματα τριμήνου της εταιρείας όσο και για το θέμα της ρευστότητας,
το οποίο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει τραπεζικό στέλεχος στην «Κ», «είναι υπαρκτό και γνωστό στους
μετόχους, στο μάνατζμεντ, στον επιβλέποντα υπουργό και φυσικά στις τράπεζες τουλάχιστον τους τελευταίους 15
μήνες».
Η πλευρά των τραπεζών, έχοντας μακρόχρονη σχέση με τη ΔΕΗ, αναγνωρίζει ότι κινείται θεσμικά, όπως αρμόζει
σε έναν πολύ μεγάλο πελάτη, ενημερώνοντας σε τακτικά χρονικά διαστήματα για την εξέλιξη των μεγεθών της.
«Το πρόβλημα της ΔΕΗ είναι υπαρκτό. Δεν ανησυχούμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το υποβαθμίζουμε. Ανάλογα
με την ενημέρωση που θα έχουμε στη συνάντηση της επόμενης εβδομάδας θα αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε.
Εξαρτάται από το μέγεθος του προβλήματος», τονίζει το ίδιο τραπεζικό στέλεχος. Η πλευρά των τραπεζών
διαψεύδει επίσης, όπως και η ΔΕΗ, ότι εστάλησαν επιστολές διαμαρτυρίας για παραβίαση των όρων των
δανειακών συμβάσεων.
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε πάντως χθες ότι τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου θα δημοσιοποιηθούν την Παρασκευή 28
Ιουνίου, δηλαδή μία ημέρα μετά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων. Σε αυτό το διάστημα, η διοίκηση
της ΔΕΗ θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για την εγγραφή στα αποτελέσματα ποσού 200-250 εκατ. ευρώ ως
ανάκτηση δαπανών για ΥΚΩ της περιόδου 2011. Ο ΑΔΜΗΕ με χθεσινή ανακοίνωσή του διευκρίνισε, εξάλλου,
ότι η απαίτησή του για τόκους υπερημερίας από τη ΔΕΗ ανέρχεται στο ποσό των 31,8 εκατ. ευρώ και ότι στο
ποσό των 109 εκατ. ευρώ που έχει εγγράψει η ΔΕΗ ως πρόβλεψη αφορά κατά το μεγαλύτερο μέρος του
οφειλόμενα σχετικά με λογαριασμούς της αγοράς που δεν διαχειρίζεται πλέον.
Πηγή: Καθημερινή
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Τράπεζα Πειραιώς: Πώς χτίζει success story μετά την επιτυχία του ομολόγου Tier II
Στην πρώτη δημόσια έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier ΙΙ που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα από το 2008
προχώρησε την εβδομάδα αυτή η Τράπεζα Πειραιώς, ενισχύοντας περαιτέρω τα εποπτικά της κεφάλαια κατά περίπου 90
μονάδες βάσης και ανοίγοντας τον δρόμο για ανάλογες εκδόσεις και από τις άλλες τράπεζες (προς αυτή την κατεύθυνση
κινούνται Εθνική και Alpha Bank).
Αυξημένο ενδιαφέρον
Η έκδοση του ομολόγου Tier II, που αποτελούσε δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς έναντι του SSM, προσέλκυσε πληθώρα
ξένων επενδυτών, οι οποίοι υπέβαλαν συνολικές προσφορές ύψους 850 εκατ. ευρώ, έναντι των 300 εκατ. στα οποία στόχευε
με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών η τράπεζα. Τελικώς η έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ολοκληρώθηκε
επιτυχώς για ποσό 400 εκατ. ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 9,75%.
Το ομόλογο είναι δεκαετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα πέντε έτη (10NC5), στη διεθνή
αγορά κεφαλαίων. Η έκδοση των αξιογράφων εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term
Note), ύψους 25 δισ. ευρώ, της Τράπεζας Πειραιώς. Όπως προαναφέρθηκε, το τοκομερίδιο ορίστηκε σε 9,75%, ενώ η
ημερομηνία εκκαθάρισης έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου 2019.
Την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της έκδοσης ομολόγου Tier ΙΙ και τη συνολική ανταπόκριση της αγοράς
εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου. Όπως δήλωσε, το υψηλό επίπεδο της
ζήτησης από τους επενδυτές συνιστά έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης για τη συνολική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην
Τράπεζα Πειραιώς. "Η έκδοση αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό μας και λειτουργεί ως βασικός καταλύτης για την
υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου "Agenda 2023" προς όφελος των επενδυτών, των πελατών και των εργαζομένων
μας", ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς.
Το συνολικό βιβλίο προσφορών, υπό τη διαχείριση των κύριων αναδόχων Goldman Sachs International και UBS
Investment Bank, άνοιξε και έκλεισε την Τετάρτη 19 Ιουνίου, συγκεντρώνοντας προσφορές από 135 θεσμικούς επενδυτές,
με προέλευση από περισσότερες από είκοσι χώρες. 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 (σημειώνεται ότι, όταν η
τράπεζα είχε επιχειρήσει να προχωρήσει στην έκδοση του ομολόγου το 2018, το προσφερόμενο επιτόκιο ξεπερνούσε το
12%), καθώς δίνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα και τα ελληνικά assets βρίσκονται πλέον στην ατζέντα διεθνών
επενδυτών. Η μεταστροφή της όρεξης των επενδυτών είναι αποτέλεσμα της προοπτικής ανάκαμψης της ελληνικής
οικονομίας με μια κυβέρνηση περισσότερο φιλική στις αγορές και στις επενδύσεις, όπως προεξοφλούν οι επενδυτές πως θα
αναδείξουν οι κάλπες της 7ης Ιουλίου. Υποστηρίζεται, παράλληλα, από το ευνοϊκό κλίμα που διαμορφώνει στις αγορές
ομολόγων η 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. Η
έκδοση του ομολόγου Tier II από την Τράπεζα Πειραιώς έρχεται μετά τη σύναψη της συμφωνίας με την Intrum για τη
διαχείριση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας, ύψους 27 δισ. ευρώ.
Πηγή: capital.gr
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Ο ΟΤΕ επιχειρεί να απαλλαγεί από το «βαρίδι» της Telekom Romania
Στην πώληση των τηλεπικοινωνιακών του δραστηριοτήτων στη Ρουμανία προχωρεί ο ΟΤΕ. Ο τελευταίος, σύμφωνα με
δημοσιεύματα ρουμανικών μέσων ενημέρωσης, προσέλαβε την Barclays ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο για την πώληση
ή και αναδιάρθρωση των δύο θυγατρικών του εταιρειών Telekom Romania (TR) και Τelekom Romania Mobile (TRM).
Η TR προσφέρει επικοινωνίες σταθερού σημείου, όπως σταθερή τηλεφωνία, Internet, συνδρομητική τηλεόραση κ.ά.
Eλέγχεται κατά 54,01% από την ΟΤΕ Α.Ε. ενώ το υπόλοιπο 45,99% κατέχει το ρουμανικό δημόσιο. Η TRM προσφέρει
στη Ρουμανία υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ελέγχεται κατά 70% από την ελληνική Cosmote και κατά 30% από την
Telekom Romania. Aμφότερες ωστόσο οι επιχειρήσεις έχουν καταστεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του ομίλου ΟΤΕ και
αυτός φέρεται ότι είναι ο βασικός λόγος πίσω από τον οποίο ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος επιδιώκει την πώληση ή και την
αναδιάρθρωσή τους.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο εταιρείες είχαν βρεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο του Βούλγαρου επιχειρηματία Σπας Ρουσέφ. Ο
τελευταίος στις αρχές του έτους συμφώνησε στην εξαγορά από τον ΟΤΕ της Τelekom Albania αντί 50 εκατ. ευρώ και
γνωστοποίησε συζητήσεις με τον ΟΤΕ και για την αγοραπωλησία των περιουσιακών στοιχείων του τελευταίου στη
Ρουμανία. Ο ΟΤΕ ωστόσο διέψευσε τότε τις πληροφορίες ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Βούλγαρο επιχειρηματία για
την πώληση και των περιουσιακών στοιχείων του στη Ρουμανία.
Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, οι δύο ρουμανικές επιχειρήσεις έχουν καταστεί μεγάλο βαρίδι για τον ΟΤΕ. Η TR
σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΤΕ έχει επιφέρει μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια ζημίες της τάξης των
300 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η εταιρεία το 2015 είχε ζημίες ύψους 50 εκατ. ευρώ, την επόμενη χρονιά ύψους 120 εκατ.
ευρώ, το 2017 ύψους 96 εκατ. ευρώ και το 2018 ζημίες ύψους 20 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι συσσωρευμένες ζημίες της
επιχείρησης εκτιμάται ότι ανέρχονται στο επίπεδο του 1 δισ. ευρώ. Η εταιρεία ζει από τις κεφαλαιακές ενέσεις της
μητρικής, οι οποίες γίνονται αποκλειστικά από τον μέτοχο πλειοψηφίας, δηλαδή τον ΟΤΕ.
Η TR αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό από πολλούς και μικρούς παίκτες, οι οποίοι πολιορκούν τόσο τους παίκτες της
σταθερής τηλεφωνίας όσο και της δορυφορικής τηλεόρασης. Πολλοί από τους ανταγωνιστές της TR έχουν αναπτύξει
εναέρια δίκτυα, και μάλιστα με κάποια άναρχη μορφή, μέσω καλωδίων που στηρίζονται σε αυτοσχέδιους στύλους ή
ακόμη και δένδρα.
Για την TRM δεν υπάρχουν αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία. Εκτιμάται ωστόσο ότι είναι και αυτή ζημιογόνος, αν και σε
χαμηλότερη ένταση απ’ ό,τι η Telekom Romania. Για την TRM, πρόσφατα συμφωνήθηκε η μεταβίβαση του 70% των
μετοχών της κυριότητας ελληνικής Cosmote, στην TR αντί ενός ευρώ. Σε αντιστάθμισμα ο ΟΤΕ, μέσω της TR, θα
προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην TRM κατά 800 εκατ. ευρώ, με αποκλειστικό στόχο το κεφάλαιο
αυτό να αποπληρώσει το ενδοεταιρικό δάνειο της εταιρείας προς τη μητρική της εταιρεία, Cosmote.
H συναλλαγή αυτή ουσιαστικά καθιστά βασικό μέτοχο της TRM κατά 100% την εταιρεία σταθερής Telekom Romania.
Με τον τρόπο αυτό καθίσταται πλέον πιο εύκολη μια πώληση του 54% της ΤR αλλά και της 100% θυγατρικής του
εταιρείας Τelekom Romania Mobile.
Χθες η διοίκηση του ΟΤΕ κράτησε κλειστά χαρτιά. «Οσον αφορά την Telekom Romania, δεν έχουμε κάποιο σχόλιο. Εάν
και εφόσον έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε, θα ενημερωθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», αναφέρει η απάντηση του
γραφείου Τύπου της επιχείρησης. Πληροφορίες ανέφεραν ότι η εταιρεία δεν έχει κάποιον υποψήφιο αγοραστή και ότι
βασικό έργο της Barclays θα είναι να προτείνει και εναλλακτικά σχέδια μείωσης της ζημίας που υφίσταται ο όμιλος ΟΤΕ
στη Ρουμανία.
Πηγή: Καθημερινή
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Ασφυξία στην οικονομία των ΗΠΑ από μαζικούς δασμούς σε κινεζικά προϊόντα
Ανησυχία για τις επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία λόγω των προτεινόμενων δασμών σε κινεζικά
προϊόντα εκφράζει με αναφορά του το Συμβούλιο Διεθνούς Επιχειρηματικότητας των ΗΠΑ (USCIB) προς το
γραφείο του Εμπορικού Εκπροσώπου (USTR).
Στην περίπτωση επιβολής των προτεινόμενων δασμών οικονομικού ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε
κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά θα προκληθούν συνθήκες ασφυξίας στην οικονομία

των ΗΠΑ, επισημαίνεται
στην αναφορά.
«Αντί της δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών για την αμερικανική επιχειρηματικότητα, η επιβολή μαζικών
δασμών θα περιορίσει την αγροτική οικονομία, την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και θα αυξήσει τα
κόστη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών», καταλήγει όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ.
12,2 δισ. δολ. επιπλέον επιβάρυνση για τους Αμερικανούς
Επίσης η αμερικανική εθνική συνομοσπονδία εταιρειών λιανικής (National Retail Federation, NRF)
προειδοποίησε χθες ότι αν πράγματι η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβάλλει δασμούς σε αγαθά αξίας άλλων 300
δισεκατομμυρίων δολαρίων που εισάγονται στη χώρα από την Κίνα, αυτό θα σημάνει μια επιβάρυνση 12,2 δισ.
δολαρίων επιπλέον για τους Αμερικανούς καταναλωτές τον χρόνο για ρούχα, παπούτσια, παιγνίδια και οικιακές
λευκές συσκευές.
Οι δασμοί, σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από μελέτη που διενεργήθηκε για λογαριασμό της NRF, θα
έχουν αποτέλεσμα οι καταναλωτές να πληρώσουν επιπλέον 4,4 δισ. δολάρια για ρουχισμό, 2,5 δισ. για
υποδήματα, 3,7 δισ. για παιγνίδια και 1,6 δισ. για οικιακές συσκευές.
«Θα ήταν αδύνατον όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά στον τομέα μας να αλλάξουν ταυτόχρονα προμηθευτές
επιλέγοντας κάποια άλλη χώρα. Δεν υπάρχει η παραγωγική δυνατότητα», εξήγησε ο Ντέιβιντ Φρεντς,
αντιπρόεδρος της NRF αρμόδιος για τις σχέσεις με την κυβέρνηση. «Βραχυπρόθεσμα, οι εταιρείες λιανικής θα
ήταν αναγκασμένες να συνεχίσουν να βασίζονται σε κινέζους προμηθευτές και να μετακυλίουν το κόστος στους
πελάτες τους».
Εξάλλου επίσης χθες, μια ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις εταιρείες μόδας, η United States Fashion Industry
Association (USFIA), υπολόγισε ότι εάν επιβληθούν επιπλέον δασμοί σε ενδύματα και υφάσματα, θα κοστίζουν
στους αμερικανούς καταναλωτές 4,9 δισ. τον χρόνο, ή επιπλέον 60 δολάρια ανά τετραμελή οικογένεια.
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Παρά την οριακή πτώση της Παρασκευής (-0,13%). Ο Dow καταγράφει
τον καλύτερο Ιούνιο των τελευταίων 80 ετών!!!!
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