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Αντλήθηκαν 3 δισ. από την έκδοση του ομολόγου με επιτόκιο στο 4,625%
Ολοκληρώθηκε την Τρίτη μετά τις 4 το απόγευμα η έκδοση πενταετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου.
Το ελληνικό δημόσιο αναμένεται να αντλήσει το ποσό των 3 δισ. ευρώ από την έκδοση του νέου 5ετούς ομολόγου μετά το κλείσιμο του
βιβλίου προσφορών.
Συνολικά, οι υποβληθείσες προσφορές για τη νέα έκδοση -την πρώτη μετά το 2014- φέρεται πως υπερέβησαν τα 6,5 δισ. ευρώ,
υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά τουλάχιστον δύο φορές.
Οι τραπεζικές πηγές διαμηνύουν ότι το επιτόκιο «κλείδωσε» στο 4,625% και το κουπόνι στο 4,375%.
Σημειώνεται ότι οι αρχικές εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για επιτόκιο της τάξης του 4,875%.
Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, το τελικό επιτόκιο θα αποδειχθεί χαμηλότερο της αντίστοιχης δημοπρασίας του 2014, το οποίο
είχε διαμορφωθεί στο 4,95%.
Σύμφωνα με τις πρώτες διαρροές, μάλιστα, οι προσφορές που υποβλήθηκαν προήλθαν ισομερώς τόσο από νέους επενδυτές, όσο και από
κατόχους του ομολόγου, λήξεως το 2019.
Ως ανάδοχες τράπεζες είχαν οριστεί από το ελληνικό δημόσιο οι τράπεζες BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman
Sachs και HSBC.
Σημειώνεται ότι η έξοδος στις αγορές ακολούθησε χρονικά την έγκριση του προγράμματος βοήθειας από το ΔΝΤ, αλλά και την επιτυχημένη
ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης.
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Τσακαλώτος για έξοδο στις αγορές: Με ελληνικούς όρους ήταν κάτι παραπάνω απ' αυτό
που περιμέναμε
Τις προσδοκίες της ελληνικής κυβέρνησης ξεπέρασε το αποτέλεσμα της έκδοσης του 5ετούς ομολόγου, με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να
δηλώνει χαρακτηριστικά ότι "με αγγλικούς όρους ήταν μια ικανοποιητική έξοδος, με ελληνικούς όρους ήταν κάτι παραπάνω απ' αυτό που
περιμέναμε".
Ειδικότερα, σε δήλωση του μετά από συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο ενημέρωσε για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας εξόδου στις αγορές με την έκδοση του 5ετούς ομολόγου, ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι "βγήκαμε με ένα κουπόνι
4,375% που είναι περίπου 0,3% λιγότερο απ' την τελευταία φορά που βγήκαμε στις αγορές. Βεβαίως η απόδοση είναι λίγο μεγαλύτερη και
στις δύο περιπτώσεις". Σημείωσε ότι το πιο σημαντικό είναι η ποιότητα και ο αριθμός των επενδυτών που έδειξαν ενδιαφέρον για αυτή

την έκδοση, που μας δείχνει ότι υπάρχουν τα πρώτα σταθερά βήματα εμπιστοσύνης προς την ελληνική
οικονομία".
Συνέχεια….
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Ο κ. Τσακαλώτος στηλίτευσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης απέναντι στη σημερινή εξέλιξη, σημειώνοντας
ότι διαψεύδονται. Σχολίασε σκωπτικά πως απ' ό,τι κατάλαβε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι η
διαπραγμάτευση δεν ήταν καλή, τα κόμματα, είπε, κατάλαβαν ότι δεν έχει σημασία ότι ο Moody's μας
αναβάθμισε, δεν θεώρησαν αξιοσημείωτο ότι η S&P θεώρησε ότι πρέπει να έχουμε θετική εξέλιξη, δεν πήραν
υπόψη την απόφαση της Κομισιόν να μας βγάλει από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
Ο υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι αυτό που έγινε σήμερα, δεν είναι το τέλος αλλά μια αρχή "που τη
συζητήσαμε πολύ, μακριά από τους φακούς της δημοσιότητας, με υπευθυνότητα, να βρούμε πότε είναι η
κατάλληλη στιγμή να βγούμε στις αγορές, αποφασίσαμε ότι σήμερα ήταν οι συνθήκες σωστές και βγήκαμε με
αυτόν τον ικανοποιητικό τρόπο".
Τόνισε ότι "από εδώ και πέρα στοχεύουμε στον Αύγουστο του 2018, ξέρουμε ότι ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει
πάρα πολύ, έχει υποφέρει παραπάνω απ' ό,τι του αναλογεί, αλλά νομίζω επίσης ότι βάλαμε ένα πρώτο
λιθαράκι να είναι μια πρώτη διαδικασία εξόδου στις αγορές". "Θα υπάρχει και δεύτερη και τρίτη, για να
μπορέσουμε με αυτοπεποίθηση να πλησιάσουμε τον Αύγουστο του 2018 και να βγούμε από τα μνημόνια με
διαφορετικούς όρους και να μπορεί η κυβέρνησης μας να κάνει τα πράγματα που έχει υποσχεθεί".
πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ
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Associated Press: Ορόσημο για την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, η έκδοση
ελληνικού ομολόγου
«H έκδοση του ελληνικού ομολόγου αποτελεί ορόσημο στην έξοδο από τα μνημόνια», είναι ο τίτλος
δημοσιεύματος του Associated Press για τη σημερινή διάθεση 5ετών τίτλων του ελληνικού δημοσίου. Η πρώτη
προσπάθεια της Ελλάδας μετά το 2014 να χρηματοδοτηθεί από τις αγορές ομολόγων οδήγησε στην άντληση 3
δισ. ευρώ από επενδυτές, που προσελκύσθηκαν από το υψηλό ποσοστό απόδοσης, μία ενθαρρυντική
ένδειξη ότι η χώρα θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ομαλή έξοδο από το πρόγραμμα βοήθειας το επόμενο
έτος, αναφέρει το δημοσίευμα.
«Η έκδοση του ομολόγου αποτελεί ορόσημο στην 7ετή οικονομική κρίση της χώρας, καθώς η Ελλάδα θα είναι σε
θέση να τερματίσει την εξάρτησή της από τη διεθνή βοήθεια, εάν μπορεί να δανεισθεί χρήματα απευθείας από
τις διεθνείς αγορές, όταν λήξει το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018», σημειώνει το δημοσίευμα.
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Μοσκοβισί: Εκπληκτική βελτίωση αλλά δεν έχουμε φτάσει στο τέλος
Το μήνυμα ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΕΕ εισέρχονται σε νέα φάση, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει πως έχουμε
φτάσει και στο τέλος της διαδρομής, έστειλε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος
συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο.
«Είδαμε ότι τα σημεία συμφωνίας είναι ταυτόσημα μεταξύ μας. Υπάρχει εκπληκτική βελτίωση στην κατάσταση
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια εξαιρετική θέση, βλέπουμε να επανέρχεται σιγά σιγά στις αγορές,
βρισκόμαστε σε μια νέα φάση των σχέσεων της Ελλάδας με την Ε.Ε», δήλωσε ο κ. Μοσκοβισί σημειώνοντας
ωστόσο ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εργαστεί σκληρά για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
«Δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής, ξέρουμε ότι πρέπει να εργαστούμε για την ολοκλήρωση του
προγράμματος», είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να στηρίζεται στην Κομισιόν.
«Πρέπει να συμμεριζόμαστε τους ίδιους κανόνες για να μοιραστούμε και τα ίδια οφέλη. Η Κομισιόν θα
συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας. Μπορείτε να υπολογίζετε στη βοήθεια μας, θέλουμε να
επιστρέψει η Ελλάδα στην κανονικότητα. Μπορείτε να υπολογίζετε σε εμάς», είπε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του ο κ. Παυλόπουλος ευχαρίστησε τον Πιέρ Μοσκοβισί για τη στήριξή του προς την Ελλάδα
σημειώνοντας ότι η θετική πορεία της Ελλάδας είναι προς όφελος και της ίδιας της Ευρωζώνης αλλά και της Ε.Ε.
«Θέλω να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε στην Ελλάδα με αντικείμενο τη διευκόλυνση της ελληνικής
οικονομίας, σας ευχαριστώ για όσα έχετε κάνει για την Ελλάδα. Αν είχε αποτύχει η πορεία της Ελλάδας, αυτό θα
έβλαπτε την πορεία της Ευρωζώνης και της Ε.Ε», ανέφερε και επανέλαβε τη δέσμευση για τήρηση των
συμφωνηθέντων αλλά και την πεποίθηση πως οι εταίροι θα πράξουν τα δέοντα στο ζήτημα του χρέους.
«Ο,τι συμφωνήσαμε θα το τηρήσουμε στο ακέραιο, είμαστε βέβαιοι ότι και από την πλευρά των εταίρων μας θα
γίνει αυτό που πρέπει για το ελληνικό χρέος. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά
μέχρι τότε η Ελλάδα θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της», ανέφερε.
Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τάχθηκε υπέρ της θεσμικής ενίσχυσης του Eurogroup, ζήτημα όπως είπε
που έχει να κάνει με τη Δημοκρατία.
«Πρέπει το Eurogroup να ενισχυθεί θεσμικά, η ενίσχυση σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου είναι θέμα
δημοκρατίας. Είμαστε ως Ελλάδα στο πλευρό της Επιτροπής και του Eurogroup ώστε να αποκτήσει θεσμικό
βάθος».
Τέλος ο κ. Παυλόπουλος συνεχάρη τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του.
«Θέλω να σας συγχαρώ για τον τρόπο που έχετε ασκήσει τα καθήκοντά σας, γιατί δεν διαλέξατε τον δρόμο της
απλής διαχείρισης, αλλά έχετε ένα όραμα. Εύχομαι όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνετε, να αναγνωριστούν
όταν έρθει η ώρα όπως αρμόζει στη δική σας προσωπικότητα».
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Λαγκάρντ: Πιθανό το ΔΝΤ να αλλάξει έδρα
Η έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) είναι πιθανό να μεταφερθεί στο Πεκίνο μέσα στα επόμενα
δέκα χρόνια, εάν η κινεζική οικονομία συνεχίσει εντός της δυναμικής αναπτυξιακής της πορείας και το ΔΝΤ
εξακολουθήσει να μεταρρυθμίζεται, δήλωσε χθες η Κριστίν Λαγκάρντ, γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, σύμφωνα με
το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Μία από τις ουσιαστικές προτεραιότητες του ΔΝΤ για την επόμενη
δεκαετία, είναι
 η καλύτερη αντιπροσώπευση των οικονομιών των κρατών-μελών του, τόνισε η Λαγκάρντ
μιλώντας σε εκδήλωση δεξαμενής σκέψης με έδρα την Ουάσινγκτον ( Center for Global Development).
“Προκειμένου να παρακολουθεί άμεσα τις εξελίξεις το ΔΝΤ θα πρέπει να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτικό
γίνεται, ενώ εάν οι σημερινές αναπτυξιακές τάσεις συνεχιστούν αυτό θα σημαίνει πως κάποιες μεγάλες
αναπτυσσόμενες οικονομίες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο να μην εκπροσωπούνται όπως πρέπει,
τελικά θα έχουν καλύτερη εκπροσώπηση εντός του ΔΝΤ,” πρόσθεσε η ίδια.
Υπάρχει η πιθανότητα για το ΔΝΤ, να μεταφέρει την έδρα του στο Πεκίνο, εάν η κινεζική οικονομία συνεχίσει ν'
αναπτύσσεται με την παρούσα οικονομική δυναμική κι αν θα υπάρχει καλύτερη εκπροσώπησή της, εντός του
ταμείου, τόνισε η Λαγκάρντ.
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Χ.Α.: Εξαιρετικά πιθανό η βραχυπρόθεσμη ταλαιπωρία της αγοράς
να συνεχιστεί, στα πλαίσια ενός φυσιολογικού profit taking μετά το
ράλι της αγοράς κατά τους τελευταίους μήνες.
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