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Moody’s: Η Ελλάδα από τις πιο ευάλωτες χώρες σε μια νέα κρίση
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Moody’s σε ανάλυση της, μεταξύ των χωρών που είναι ευάλωτες στην
επιδείνωση των διεθνών οικονομικών συνθηκών βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τη Moody’s, λόγω του
υψηλού της χρέους, των υψηλών κοινωνικών δαπανών και της επιβράδυνσης των φορολογικών εσόδων, τα
οποία και θα περιορίσουν την ευελιξία πολιτικής αποτελώντας πιστωτικούς κινδύνους.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης, η αύξηση των υποχρεωτικών δαπανών και η
επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης έχουν αφήσει αρκετές κυβερνήσεις της Ευρωζώνης με λιγότερη
ευελιξία σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό τους από ό,τι πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
Οπως υπογραμμίζει, στις χώρες με ήδη υψηλά χρέη ο συνδυασμός υψηλών κοινωνικών δαπανών και
επιβράδυνσης των εσόδων από άμεσους φόρους θα περιορίσει τις επιλογές πολιτικής, έτσι ώστε να μπορούν οι
κυβερνήσεις τους να αντιμετωπίσουν δύσκολες οικονομικές συνθήκες στο μέλλον. Η Ελλάδα, η Ισπανία, η
Ιρλανδία και η Κύπρος, επισημαίνει η Moody’s, έχουν δει τις υποχρεωτικές τους δαπάνες να αυξάνονται σε
μεγαλύτερο βαθμό, ενώ μόνο η Μάλτα, η Γερμανία και το Λουξεμβούργο εμφανίζουν βελτίωση σε σχέση με το
2008 σε αυτό το μέτωπο.
«Μία αύξηση στις υποχρεωτικές δαπάνες για τόκους, μισθούς, επιδοτήσεις και κοινωνικά επιδόματα από το
2008 σημαίνει ότι αρκετοί προϋπολογισμοί είναι πιο “άκαμπτοι” σε σχέση με πριν από τη χρηματοπιστωτική
κρίση», όπως τονίζει ο αντιπρόεδρος της Moody’s, Εβαν Βόλμαν. «Οι υψηλότερες κοινωνικές δαπάνες και η
επιβράδυνση των φορολογικών εσόδων θα περιορίσουν τις πολιτικές επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι
κυβερνήσεις της Ευρωζώνης και θα αποτελέσουν πιστωτικούς κινδύνους για όσες χώρες έχουν ήδη αυξημένα
χρέη».
Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές του Moody’s, στην έκθεση επισημαίνεται ότι η δυνατότητα
των κυβερνήσεων να ανταποκριθούν σε δύσκολες συνθήκες και να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την επιδείνωση
του πιστωτικού τους προφίλ εν μέρει εξαρτάται από την ευελιξία τους στο μέτωπο των δαπανών. Αν και σε
ονομαστικούς όρους τα ελλείμματα των προϋπολογισμών έχουν υποχωρήσει, το συνολικό μερίδιο των
υποχρεωτικών δαπανών στους προϋπολογισμούς της Ευρωζώνης έχει αυξηθεί στο 76,3% του συνόλου, από
74,5% το 2008. Η αύξηση αντανακλά κατά κύριο λόγο τις υψηλότερες δαπάνες για κοινωνική ασφάλιση και
βοήθεια, συντάξεις, παιδεία και υγεία, οι οποίες ανέρχονται στο 23% του ΑΕΠ από 21% το 2008.
Η Moody’s, τέλος, επισημαίνει πως η αυξημένη εξάρτηση των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης από το 2009 από
κυκλικούς άμεσους φόρους, όπως οι φόροι εισοδήματος και εταιρικών κερδών, αναμένεται να εντείνει τις
προκλήσεις του προϋπολογισμού όταν ο οικονομικός κύκλος γυρίσει.
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Σε καθεστώς χρεοκοπίας τα ομόλογα του ομίλου Folli Follie
Ουσιαστικά σε καθεστώς χρεοκοπίας περιήλθαν και τυπικά τα δύο ομόλογα 249,5 εκατ. ευρώ και 150 εκατ.
ελβετικών φράγκων καθώς κατέστη άμεσα απαιτητή οφειλή ύψους 31 εκατ. ευρώ προς τη Schuldschein SA που
έχει εκδώσει ο όμιλος Folli Follie.
Το γεγονός αυτό ανοίγει τον δρόμο για την κατάθεση ακόμη μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων διεκδίκησης
αποζημιώσεων ενώ την ίδια ώρα η διοίκηση της εταιρείας, η οποία γνωστοποίησε την καταγγελία Schuldschein
με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι συνεχίζει τις συζητήσεις με τους δανειστές μετά την άρση των προληπτικών
μέτρων προστασίας.
Η FF Group, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της, βρίσκεται σε συζητήσεις με τους
δανειστές για την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου αναδιάρθρωσης.
Ταυτόχρονα, διεξάγονται διαβουλεύσεις με επενδυτές και πιστωτές για την παροχή επιπρόσθετης ρευστότητας
σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, αλλά και για τη συμμετοχή τους στη μακροπρόθεσμη λύση αναχρηματοδότησης.
Στο μεταξύ, η οφειλή της θυγατρικής FF Group Finance Luxembourg, ύψους 31 εκατ. ευρώ, η οποία τελεί υπό
την εγγύηση της μητρικής, κατέστη αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, έπειτα από καταγγελία του πιστωτή.
Η ανακοίνωση της FF Group
Η Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία (η «Εταιρεία»), σε απάντηση και σχετικού
αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέχει στο επενδυτικό κοινό την ακόλουθη ενημέρωση.
- Η υπ' αριθμ. 7266/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την από 18.7.2018 αίτηση της Εταιρείας για την λήψη
προληπτικών μέτρων κατ' άρθρον 106α του Ν. 3588/2007 με την υπ' αριθμ. 7266/2018 απόφασή του, συνεπεία
της οποίας έπαυσε η ισχύς της προσωρινής διαταγής, η οποία εκδόθηκε στις 12.9.2018 (κατά τα αναφερόμενα
στην από 14.9.2018 ανακοίνωση της Εταιρείας).
Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας, την οποία καταβάλλει από κοινού με τους συμβούλους
της για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιοργάνωσής της, εξετάζει τις επόμενες κινήσεις της και
θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.
- Διαδικασία αναδιοργάνωσης
Η Εταιρεία και οι σύμβουλοί της εξακολουθούν να βρίσκονται σε συζητήσεις με τους δανειστές της Εταιρείας
για την εκπόνηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Εταιρείας. Παράλληλα, η Εταιρεία συνεχίζει τις συζητήσεις
της με τρίτους επενδυτές και συγκεκριμένους πιστωτές της για την παροχή επιπρόσθετης ρευστότητας σε
βραχυπρόθεσμο επίπεδο και την συμμετοχή τους στην μακροπρόθεσμη λύση αναχρηματοδότησης.
- Καταγγελία Schuldschein EUR31 m.
Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι η χρηματοοικονομική οφειλή της θυγατρικής της, FF Group Finance Luxembourg
II SA, ποσού 31 εκ. Ευρώ, η οποία τελεί υπό την εγγύηση της Εταιρείας, έχει καταστεί αμέσως ληξιπρόθεσμη
και απαιτητή προ της συμβατικής της λήξης, λόγω της από 17.10.2018 καταγγελίας του μοναδικού κατόχου του
Schuldschein ¤31 εκ. και της από 18.10.2018 κατάπτωσης της εγγύησης της Εταιρείας.
Λόγω του γεγονότος ότι κατέστη πρόωρα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή η ως άνω χρηματοοικονομική οφειλή,
έχουν λάβει χώρα τα εξής Γεγονότα Παραβίασης (Events of Default):
Βάσει του όρου 8 (c) των όρων και προϋποθέσεων των Εγγυημένων Ομολόγων CHF 150.000.000 3,25% λήξεως
2021 εκδόσεως FF Group Finance Luxembourg II SA· και
Βάσει του όρου 10 (c) των όρων και προϋποθέσεων των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολόγων
EUR 249.500.000 1,75% 2019 εκδόσεως FF Group Finance Luxembourg SA.
Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, αναφορικά
με την υποχρέωση του εκδότη για την δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που τον αφορούν.
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Δυναμώνει τον κλάδο μεταλλουργίας το smart deal της Μυτιληναίος
Σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι τιμές του αλουμινίου ευνοούν τους παραγωγούς και ενισχύουν την κερδοφορία
τους, ο τομέας μεταλλουργίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ανακοίνωσε χθες μια εξαγορά με πολλαπλή σημασία και μηνύματα. Η
απόκτηση της ΕΠΑΛΜΕ, μιας βιομηχανίας με ιστορία σχεδόν μισού αιώνα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος
παραγωγός δευτερόχυτου αλουμινίου, έρχεται να ενισχύσει σημαντικά τον τομέα μεταλλουργίας, ο οποίος πλέον αποκτά
παρουσία και στη δραστηριότητα της ανακύκλωσης scrap αλουμινίου.
Τα οφέλη από την κίνηση αυτή είναι διπλά και αφορούν τόσο στην αύξηση της παραγωγής του αλουμινίου όσο και στη
μείωση του κόστους και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Συγκεκριμένα την εξαγορά αυτή, το τίμημα
της οποίας ανήλθε στα 20 εκ. ευρώ περιλαμβανομένου του χρέους, ο τομέας μεταλλουργίας της Μυτιληναίος αυξάνει το
παραγωγικό του capacity κατά 35 χιλιάδες τόνους/έτος. Ωστόσο με τις επενδύσεις που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει στα
επόμενα δύο χρόνια, προβλέπεται να φτάσει τις 50 χιλιάδες τόνους/έτος. Επίσης αυξάνει την παραγωγή κολώνων
αλουμινίου (που είναι η πρώτη ύλη για τις βιομηχανίες διέλασης που παράγουν προφίλ) από τους 120 στους 150 χιλιάδες
τόνους. Περιλαμβανομένων και των επενδύσεων της επόμενης διετία η συνολική παραγωγή του τομέα μεταλλουργίας
αναμένεται να φτάσει τους 250 χιλιάδες τόνους/έτος.
Σημαντικό είναι επίσης το πως επιτυγχάνεται, σε όρους κόστους, η αύξηση της παραγωγής. Καθώς η ανακύκλωση του
scrap αλουμινίου απαιτεί μόνο το 5% της ενέργειας που χρειάζεται το πρωτόχυτο αλουμίνιο ενώ παράλληλα παράγονται
και 95% λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης είναι σημαντικό το ότι επιτυγχάνεται αύξηση της
παραγωγής αλουμινίου χωρίς να υπάρχει ανάγκη για χρήση βωξίτη, αφού η πρώτη ύλη προέρχεται από ανακύκλωση
σκραπ. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αλουμίνιο έχει μεγάλο χρόνο ζωής ενώ η επαναχύτευση παράγει αλουμίνιο
ίδιας ποιότητας με το πρωτόχυτο.
Παράλληλα η εξαγορά, όπως αναφέρει και η Μυτιληναίος στην επίσημη ανακοίνωσή της, εξυπηρετεί το μακροχρόνιο
σχεδιασμό για μετατροπή της σε μια πιο "πράσινη βιομηχανία” με σημαντικά μειωμένο το περιβαλλοντικό της
αποτύπωμα και ουσιαστική εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Και φυσικά μέσω της μεγιστοποίησης της ζωής των
προϊόντων αλουμινίου και της επαναχύτευσή τους σε νέα πράσινα προϊόντα, επιτυγχάνονται οι στόχοι της κυκλικής
οικονομίας.
Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο εξάμηνο του έτους ο τομέας μεταλλουργίας της Μυτιληναίος είχε κύκλο εργασιών 283,5 εκ.
ευρώ (39,5% του συνολικού κύκλου εργασιών) και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 99 εκ. ευρώ (+22,9%),
φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό. Σημειώνεται ότι εκτός από την εξαγορά της ΕΠΑΛΜΕ, όπως έχει και επισήμως
ανακοινωθεί, για τον τομέα της μεταλλουργίας της Μυτιληναίος, βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης, η μεγάλη επένδυση
για την κατασκευή δεύτερης μονάδας αλουμίνας.
Ποια
είναι
η
ΕΠΑΛΜΕ
Ιδρύθηκε το 1973 και δραστηριοποιείται στο χώρο της χύτευσης Αλουμινίου, διαθέτοντας μονάδα παραγωγής
δευτερόχυτων κυλίνδρων αλουμινίου στα Οινόφυτα. Η δυναμικότητα της μονάδας φτάνει τους 33 χιλιάδες τόνους ανά
έτος, σε έναν τομέα που απαιτεί υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία. Πελάτης της βιομηχανίας είναι οι μεγαλύτερες
επιχειρήσεις διέλασης και το 90% της παραγωγής της κατευθύνεται σε ελληνικές εταιρείες. Παρότι πελάτες της
ΕΠΑΛΜΕ είναι ελληνικές βιομηχανίες, ενοτύτοις το γεγονός ότι πρόκειται για όμιλους με έντονο προσανατολισμό στις
εξαγωγές, είχε ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις της εταιρείας να μην επηρεαστούν αρνητικά από την κρίση. Απασχολεί
προσωπικό 60 εργαζομένων, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία το 2015 είχε πωλήσεις 41,9 εκ.
ευρώ και λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων 1,02 εκ. ευρώ. Ανήκε στην εξαγωγική βιομηχανία αλουμινίου Αλουμάν,
της οικογένειας Μανιά.
Πηγή: Capital.gr
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Νέες επικρίσεις Τραμπ κατά της πολιτικής της Fed
Ανεβάζει τους τόνους έναντι της νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ ο Ντόναλντ
Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος με συνέντευξη του στην Wall Street Journal άσκησε εκ νέου κριτική στον επικεφαλής
της Fed της Τζερόμ Πάουελ, λέγοντας πως σε κάποιο βαθμό μετανιώνει για την πρόσληψη του.
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κεντρική Τράπεζα ότι απειλεί την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ.
«Μοιάζει σχεδόν να είναι ευτυχισμένος όταν αυξάνει τα επιτόκια», είπε χαρακτηριστικά.
Ο αμερικανός Πρόεδρος αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Fed και στην χάραξη της οικονομικής πολιτικής,

ωστόσο έστειλε ένα μήνυμα στον Πάουελ ότι θα ήθελε χαμηλότερα επιτόκια.
«Για μένα η Fed είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, γιατί πιστεύω ότι τα επιτόκια αυξάνονται πολύ γρήγορα»,
δήλωσε.
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Fitch: Η λήξη του QE θα φέρει μεγάλες αναταράξεις στις αγορές
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της Fitch, οι αγορές ομολόγων της ευρωζώνης από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις καθαρές εκδόσεις τα τελευταία τρία χρόνια, το οποίο
ανεβάζει το ρίσκο για αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων όσο πλησιάζει το τέλος του
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (QE). Και όπως σημειώνει ο οίκος Fitch, οι αγορές τίτλων μέσω του QE
έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση της αύξησης του κρατικού χρέους στην ευρωζώνη
μετά το 2015. Η λήξη του QE σημαίνει πως οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να καλύψουν το κενό, επισημαίνει η
\
Fitch.
Αναλυτές του οίκου αξιολόγησης αναφέρουν ότι το QE της ΕΚΤ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη
συμπίεση των αποδόσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ο αντίκτυπος στις αποδόσεις στην ευρωζώνη ήταν πιο
άμεσος και ισχυρός.
Οι ίδιοι προειδοποιούν πως οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων μπορεί να ενισχυθούν σημαντικά μετά την
λήξη του προγράμματος, ενώ αυξήσεις πρέπει να αναμένονται και στις αποδόσεις των ομολόγων των
υπόλοιπων χωρών.
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ΓΔ: Παραμένει ως ζητούμενο μια ισχυρή αντίδραση και επιστροφή
υψηλότερα των 640 – 650 ….. Φυσικά για μια τέτοια αντίδραση
απαιτείται και αύξηση του τζίρου….
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