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Ο οίκος Fitch αναβάθμισε τα εγγυημένα και καλυμμένα ομόλογα ελληνικών τραπεζών
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε τα προγράμματα των καλυμμένων με στεγαστικά δάνεια
ομολόγων ελληνικών τραπεζών στη βαθμίδα Β+ από Β, με προοπτική περαιτέρω αναβάθμισής τους (Rating
Watch Positive).
Ειδικότερα, ο Fitch αναβάθμισε το πρόγραμμα Ι της Alpha Bank, τα προγράμματα Ι και II της Εθνικής
Τράπεζας και το πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς.
Όπως αναφέρει ο οίκος, οι αξιολογήσεις ακολουθούν την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας στη βαθμίδα Β
από Β- και της οροφής του αξιόχρεου της χώρας (country ceiling) σε ΒΒ- από Β.
«Συνεπώς», σημειώνει, «η μέγιστη εφικτή αξιολόγηση για τα ελληνικά καλυμμένα ομόλογα που αξιολογεί ο
Fitch είναι τώρα το ΒΒ-.
Ο οίκος Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεο των ομολόγων της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας
O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε τα προγράμματα εγγυημένων από το ελληνικό Δημόσιο
ομολόγων της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας στη βαθμίδα Β από τη Β-.
Όπως αναφέρει ο οίκος σε ανακοίνωσή του, η αξιολόγηση αυτή ακολουθεί την αναβάθμιση του αξιόχρεου της
Ελλάδας στη βαθμίδα Β στις 16 Φεβρουαρίου και αντανακλά την προσδοκία του ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τις
εγγυήσεις που έχει δώσει στους κατόχους των ομολόγων και ότι αυτές οι εγγυημένες υποχρεώσεις θα έχουν την
ίδια μεταχείριση με τις άλλες υποχρεώσεις υψηλής εξασφάλισης του ελληνικού κράτους.
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Ο οίκος Moody' s αναβάθμισε το αξιόχρεο του ΟΤΕ σε Β1 από Β3
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody΄s αναβάθμισε σήμερα το αξιόχρεο του ΟΤΕ στη βαθμίδα B1 από τη
B3, διατηρώντας θετική την προοπτική του.
«Η σημερινή αναβάθμιση αντανακλά κυρίως την πρόσφατη βελτίωση του πιστωτικού προφίλ του ελληνικού
κράτους και τις βελτιωμένες προοπτικές για οικονομική ανάκαμψη που είναι θετικά για τον ΟΤΕ, ο οποίος έχει
μεγάλο μέρος των εσόδων του από την εγχώρια αγορά. Λαμβάνει επίσης υπόψη το ισχυρό πιστωτικό προφίλ της
εταιρείας, την αποδεδειγμένη οικονομική αντοχή και τις προσδοκίες μας ότι η λειτουργική επίδοσή της θα
συνεχίσει να βελτιώνεται παρά τις πρόσφατες αλλαγές στη μερισματική πολιτική της», δήλωσε ο Carlos Winze,
υψηλόβαθμος αντιπρόεδρος και επικεφαλής αναλυτής του Moody΄s για τον ΟΤΕ.
Ο οίκος αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η σημερινή αξιολόγηση ακολουθεί την πρόσφατη απόφασή του να
αναβαθμίσει το αξιόχρεο της Ελλάδας σε Β3 από Caa2. «Η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντικές δημοσιονομικές και
θεσμικές βελτιώσεις με το τρέχον πρόγραμμα προσαρμογής της. Οι βελτιώσεις αυτές αναμένεται με τη σειρά
τους να στηρίξουν την ανάκαμψη της οικονομίας και να ωφελήσουν τις εγχώριες εταιρείες, όπως ο ΟΤΕ».
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Spiegel: «Kακοί βαθμοί για την Ελλάδα»
Το περιοδικό Spiegel δημοσιεύει άρθρο με τίτλο «Κακοί βαθμοί για την Ελλάδα», παρά την προ ολίγων ημερών
αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τον οίκο Moody's. Το Spiegel αναφέρει: «Η ΕΚΤ
και το ΔΝΤ αμφιβάλλουν για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική φερεγγυότητα της χώρας. Η ελληνική
οικονομία δεν φαίνεται να βγαίνει από την κρίση. Τόσο η ΕΚΤ όσο και το ΔΝΤ θεωρούν αβέβαιο σε κάθε
περίπτωση το κατά πόσο η χώρα θα είναι σύντομα σε θέση να δανείζεται σε διαρκή βάση χρήματα από τις
διεθνείς χρηματαγορές. Ο επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι προειδοποίησε στην τελευταία συνεδρίαση των
υπ. Οικ. των χωρών της ευρωζώνης στην αρχή της εβδομάδας, ότι η πιστοληπτική αξιοπιστία της Ελλάδας
πλήττεται όταν η ίδια δεν είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Η διστακτικότητά
της έχει προκαλέσει 'αστάθεια στις αγορές', ανέφερε ο Ντράγκι. Η χώρα δεν υλοποιεί όλα όσα έχει δεσμευθεί να
υλοποιήσει, για παράδειγμα στο θέμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Ο Πόουλ Τόμσεν, επικεφαλής του
Ευρωπαϊκού Τομέα στο ΔΝΤ, ανέφερε επικριτικά ότι ο διεθνής οργανισμός αναθεωρεί διαρκώς προς τα πάνω
τις προοπτικές ανάπτυξης όλων των χωρών της ευρωζώνης, πλην της Ελλάδας. Η χώρα εξακολουθεί να
απογοητεύει στο πεδίο της ανάπτυξης».
Το Spiegel σημειώνει επίσης ότι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ανέφερε στους ομολόγους του ότι «δυσκολίες»
εκφεύγουν του ελέγχου της ελληνικής κυβέρνησης και ότι, ως προς αυτό, ο επίτροπος Νομισματικής Πολιτικής
Πιέρ Μοσκοβισί υποστήριξε τον έλληνα υπουργό, λέγοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του. «Αυτή τη χρονιά εκπνέει το τρίτο πακέτο για την Ελλάδα. Στη συνέχεια η
χώρα θα πρέπει μόνη της να σταθεί στα πόδια της από χρηματοπιστωτική άποψη», γράφει τέλος το Spiegel.
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Πιτσιόρλας: Μέχρι τον Αύγουστο η διάθεση των μειοψηφικών πακέτων ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ
Μέχρι τον Αύγουστο αναμένεται να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη διάθεση των μειοψηφικών πακέτων
της ΕΥΔΑΠ (11%) και της ΕΥΑΘ (περίπου 24%) σε ιδιώτες, όπως επιβεβαίωσε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη,
ο υφυπουργός Οικονομίας, Στέργιος Πιτσιόρλας, απαντώντας σε ερωτήματα δημοσιογράφων στο περιθώριο
του δείπνου που παρέθεσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο (ΒΕΘ) με την ευκαιρία της κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του για το 2018.
«H πλειοψηφία των μετοχών της ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ έχουν επιστραφεί στο δημόσιο και προβλέπεται να
παραμείνουν στο Δημόσιο» ξεκαθάρισε ο κ. Πιτσιόρλας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα μειοψηφικά ποσοστά,
11% της ΕΥΔΑΠ και περίου 24% της ΕΥΑΘ, παραμένουν στο ΤΑΙΠΕΔ και θα διατεθούν σε ιδιώτες, όπως
προβλέπεται στο συμφωνηθέν με τους δανειστές πρόγραμμα. Μάλιστα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι, παρότι τα
ποσοστά είναι μειοψηφικά, θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες οι εταιρείες είναι κερδοφόρες
και αποδίδουν μερίσματα στους μετόχους.
Ερωτηθείς μέχρι πότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διάθεσης των μετοχών, απάντησε: «το
πρόγραμμα κανονικά τελειώνει τον Αύγουστο. Δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε η διάθεση, αλλά θα έχουν
ξεκινήσει οι διαδικασίες. Στόχος είναι τον Αύγουστο να μπορέσουμε να βγούμε από το μνημόνιο και την
επιτήρηση, γιατί αν δεν βγούμε δεν μπορούμε να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής που εφαρμόζεται στην
Ελλάδα. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τα φορολογικά, τις συντάξεις και τους μισθούς και να πετύχουμε όλα όσα
θέλει ο κόσμος, η προϋπόθεση είναι να βγούμε από το μνημόνιο και για να βγούμε προϋπόθεση είναι να
υλοποιήσουμε το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε τρεις φορές με τους δανειστές»….. Συνέχεια…
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Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικό, μετά και το «πράσινο
φως» από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο κ.Πιτσιόρλας επισήμανε: «τώρα ουσιαστικά έχουμε την
πολεοδόμηση του Ελληνικού. Πρέπει να εκδοθούν κάποιες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και κυρίως να
προχωρήσει ο διαγωνισμός για το καζίνο (...) Μέσα στο 2018 η υλοποίηση του έργου του Ελληνικού θα
ξεκινήσει».
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Ελληνικό όπως Λας Βέγκας - Καζίνο υψηλών προδιαγραφών
Στην Eπιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ανατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η
διενέργεια του διεθνούς διαγωνισμού για τη χορήγηση άδειας καζίνο στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά. H πρόβλεψη υπήρχε στο πρόσφατο νομοσχέδιο για το καθεστώς λειτουργίας των
καζίνο και οριστικοποιήθηκε με τη δημοσίευση της απόφασης του υπουργού Ευκλείδη Τσακαλώτου στο ΦΕΚ.
Το πρώτο βήμα για τη διοίκηση της ΕΕΕΠ θα είναι η πρόσληψη συμβούλων με στόχο η προκήρυξη του
πλειοδοτικού διαγωνισμού να γίνει το φθινόπωρο του 2018. Τούτο σημαίνει ότι η προκήρυξη των διαγωνισμών
για τη χορήγηση αδειών σε Μύκονο, Κρήτη και Σαντορίνη μετατίθεται για το 2019. Όπως γράφει και το Βήμα,
η άδεια καζίνο στο Ελληνικό είναι βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η επένδυση ύψους 8 δις, ευρώ για
την ανάπλαση της περιοχής Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Το καζίνο θα λειτουργήσει σε έκταση 15.000 τ.μ και θα
ανήκει στην κατηγορία «καζίνου θερέτρου» με την άδεια να έχει διάρκεια 20 -– 30 έτη. Σύμφωνα με το
προεδρικό διάταγμα που εγκρίθηκε από το ΣτΕ, το καζίνο θα στεγαστεί σε έναν από τους ουρανοξύστες –
τοπόσημα που θα ανεγερθούν στην περιοχή. Οι αίθουσες παιγνίων θα καταλαμβάνουν 8.000 τ. μέτρα. Οι
υπόλοιποι χώροι θα διατεθούν για τις ανάγκες του καζίνο σε υπηρεσίες υποστήριξης και σε υποδομές. Θα
πρόκειται για σύνθετη ανάπτυξη που θα περιλαμβάνει πολυτελές ξενοδοχειακό θέρετρο καθώς και συνεδριακό
κέντρο. Στόχος είναι να καταστεί το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα - Integrated Casino
Resort- στην Ευρώπη. Ηδη, ο κολοσσός της Ceasars Entertainment έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της να
συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Εκτιμάται ότι και άλλα μεγάλα ονόματα του χώρου θα διεκδικήσουν την άδεια
καθώς ο δρόμος έχει ανοίξει διάπλατα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη λειτουργία των καζίνο που
προβλέπει ειδικά για τέτοια μεγέθους συγκροτήματα φορολογικό συντελεσή μεταξύ 8%-12%.
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Ρέγκλινγκ: Έτοιμοι για ελάφρυνση χρέους αν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις
Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) Κλάους Ρέγκλινγκ δήλωσε σήμερα στο
Τόκιο ότι έχει ήδη αρχίσει το τεχνικό έργο για να προσδιοριστεί εάν θα απαιτηθεί ελάφρυνση του ελληνικού
κρατικού χρέους, αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας της Ελλάδας, αργότερα φέτος.
Συνέχεια..
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Ωστόσο, ο Ρέγκλινγκ επισήμανε ότι δεν θα ζητηθεί από τον ιδιωτικό τομέα να δεχθεί ένα κούρεμα, δηλαδή
απομείωση της ονομαστικής αξίας του ελληνικού κρατικού χρέους. «Το τεχνικό έργο έχει αρχίσει, ώστε να
είμαστε έτοιμοι ως το καλοκαίρι όταν θα τερματιστεί το πρόγραμμα» διευκρίνισε ο Ρέγκλινγκ σε
δημοσιογράφους, λίγη ώρα αφότου εκφώνησε μια ομιλία σε μια εκδήλωση στην ιαπωνική πρωτεύουσα.
Εάν, για να εξασφαλιστεί «η βιωσιμότητα του χρέους απαιτείται περαιτέρω ελάφρυνσή του, είμαστε έτοιμοι να
προχωρήσουμε σε αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεών
της».
Ο Κλάους Ρέγκλινγκ εξέφρασε εξάλλου αισιοδοξία για την πορεία της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι μπόρεσε να
βγει στις αγορές και να διαθέσει αξιόγραφα πριν καν βγει από το πρόγραμμα.
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Σε επίπεδα-ρεκόρ το παγκόσμιο χρέος
Σε επίπεδα ρεκόρ αναμένεται να φτάσει και φέτος το συνολικό κρατικό χρέος του πλανήτη για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά, καθώς οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο θα δανειστούν 7,4 τρισ. δολάρια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του οίκου S&P περίπου το ένα τρίτο του συνόλου του παγκόσμιου χρέους θα είναι των
ΗΠΑ, με το χρέος της Ιαπωνίας να είναι πάνω από το μισό των 7,4 τρισ. δολαρίων.
Η Κίνα είναι στην τρίτη θέση και αναμένεται να δημοπρατήσει ομόλογα αξίας περίπου 700 δισ. ευρώ ενώ
Ιταλία, Γαλλία και Βραζιλία αναμένονται να δανειστούν πάνω από 180 δισ. ευρώ η καθεμία
«Στην ομάδα των επτά κρατών αναλογεί περίπου 70% του παγκόσμιου δανεισμού και χρέους», γράφει η
έκθεση των S&P«Παρόλο που τέσσερα κράτη της ευρωζώνης, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία, είναι
μεταξύ των 10 δανειστών, αναμένουμε ότι τα κράτη μέλη της ευρωζώνης όλα μαζί θα εκδώσουν μόνο το 40%
της αξίας χρέους στην οποία θα προχωρήσουν οι ΗΠΑ φέτος», προσθέτει.
Τα κράτη της περιοχής Ασίας – Ειρηνικού αναμένονται να δανειστούν περίπου $2,9 τρισεκατομμύρια, περίπου
40% του συνόλου, το οποίο αφορά κυρίως την Ιαπωνία και σε μικρότερο βαθμό την Κίνα και την Ινδία.
Ακολουθεί η Βόρειος Αμερική με 34% και η Ευρώπη με 18% περιλαμβανομένης της Ρωσίας και άλλων
ανεξάρτητων κρατών και κρατών της Κοινοπολιτείας.
Στο μεταξύ, η Λατινική Αμερική θα δανειστεί λιγότερο από το 5% και η Αφρική και η Μέση Ανατολή μόλις
πάνω του 3% του συνόλου του παγκόσμιου εθνικού χρέους.
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Here are Country ETFs total returns for 2018 YTD and 2017 for comparison.
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