2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα
26/11/19

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η «άνοιξη» των ελληνικών ομολόγων
Θετικό κλίμα καταγράφεται μέσω άρθρων του γερμανόφωνου τύπου για τα ελληνικά ομόλογα. Τα κόκκινα
δάνεια παραμένουν η πιο «βαριά κληρονομιά» της κρίσης.
Κάποτε θα ήταν αδιανόητο, κυρίως στα χρόνια της κρίσης. Τώρα όμως πολλοί αναλυτές προτείνουν και πάλι
στους επενδυτές να αγοράζουν ελληνικά τραπεζικά ομόλογα. Αυτό το μήνυμα στέλνει από την Αθήνα ο
ανταποκριτής της Handelsblatt στην ελληνική πρωτεύουσα, στηριζόμενος σε αναλυτές πολλών ξένων τραπεζών.
Η γερμανική εφημερίδα αναδημοσιεύει για του λόγου το αληθές τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου των
συστημικών τραπεζών, τα οποία επιβεβαιώνουν πλήρως τους ξένους αναλυτές
Θετικές προοπτικές
«Οι αναλυτές της HSBC παραπέμπουν στο ότι το οικονομικό κλίμα και η καταναλωτική εμπιστοσύνη
βελτιώθηκε στην Ελλάδα» σημειώνει ο γερμανός αρθρογράφος. «Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας
οικονομικά φιλικής συντηρητικής κυβέρνησης τον περασμένο Ιούλιο καλυτέρευσαν σύμφωνα με
εμπειρογνώμονες οι μακροοικονομικές προοπτικές, από τις οποίες θα πρέπει να ωφεληθούν και οι τράπεζες.
Ακόμη και αναλυτές της JP Morgan και της Deutsche Bank είναι θετικά διακείμενοι απέναντι στις ελληνικές
τράπεζες (…) αλλά και οι αναλυτές της Bank of America Merill Lynch ανακάλυψαν τις ελληνικές τράπεζες.
Μετά από μακρά διακοπή συμπεριέλαβαν και πάλι τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον κατάλογο των
τραπεζών υπό παρακολούθηση και συστήνουν στους επενδυτές ομόλογα της Eurobank. Ο λόγος είναι ότι
πρόκειται για την πρώτη τράπεζα που θα καταφέρει ήδη από το 2021 να μειώσει κάτω από το 10% το ποσοστό
των μη εξυπηρετούμενων δανείων». Η εφημερίδα αποκαλεί τα κόκκινα δάνεια ως την πιο «βαριά κληρονομιά»
της κρίσης. «Αλλά οι τράπεζες εργάζονται για να ‘καθαρίσουν’ από αυτά».
Την ίδια θετική εικόνα για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα δίνει και η ελβετική Neue Zürcher Zeitung. «Παρά τον
εμπορικό πόλεμο και τους κακούς δείκτες οικονομικής ανάπτυξης τα χρηματιστήρια κάνουν ράλι, οι αγορές
έχουν ξεπεράσει προ πολλού τις προειδοποιήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τους πιο χαμηλούς
δείκτες ανάπτυξης το 2020 και εκτιμούν ότι από εκεί και μετά η ανάπτυξη θα πάρει ώθηση. Στους μεγάλους
νικητές ανήκουν ομόλογα, που πριν λίγο καιρό θεωρούνταν ριψοκίνδυνα (…) οι τιμές των ελληνικών ομολόγων
μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν πάνω από το 30%. Οι προσφορές στην πρόσφατη έκδοση ομολόγου 2,5 δις ευρώ
υπερέβησαν το πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η απόδοση δεκαετούς ομολόγου του δημοσίου υποχώρησε
στο 1,4%, λιγότερο και από ό,τι ομόλογα των ΗΠΑ».
(Πηγή: Deutsche Welle)
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Alpha Bank: Υπογραφή συμφωνίας με την doValue για τη διαχείριση κυπριακών
NPEs αξίας 3,2 δισ. ευρώ
Εξοικονόμηση δαπανών επιτυγχάνει η Alpha Βank Κύπρου, μετά την υπογραφή συμφωνίας με την doValue για
την ανάθεση διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing ExposuresNPEs) καθώς και των ανακτηθέντων ακινήτων.
Η συμφωνία, μεταξύ Alpha Βank Cyprus, AGI-Cypre Ermis και doValue, προβλέπει την ανάθεση στην
τελευταία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου NPEs, μικτής λογιστικής αξίας 3,2 δισ. ευρώ, καθώς και των
ανακτηθέντων ακινήτων για μια τετραετία με δυνατότητα επέκτασης για άλλον έναν χρόνο.
Η doValue έχει συστήσει εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση
και θα υποδεχθεί προσωπικό 150 ατόμων, σε πρώτη φάση, από τις Alpha Βank Cyprus και AGI-Cypre Ermis.
Σε δεύτερη φάση προβλέπεται η μεταφορά άλλων 30 ατόμων. Η εταιρεία θα ελέγχεται κατά 100% από την
doValue.
Η συµφωνία τελεί υπό την αίρεση λήψης των σχετικών εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές. Με την
ολοκλήρωση της συναλλαγής η Alpha θα εισπράξει μια μικρή προκαταβολή (up front fee).

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

Πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη Lamda Development για την
ΑΜΚ
Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του
ενημερωτικού δελτίου της LAMDA DEVELOPMENT, για τη δημόσια προσφορά έως 97.014.940 νέων κοινών,
ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με
καταβολή μετρητών και τιμή διάθεσης 6,70 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην
Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
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Πρωτογενές πλεόνασμα 5,739 δισ. ευρώ το δεκάμηνο Ιανουάριος - Οκτώβριος
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,739 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το δεκάμηνο Ιανουάριος - Οκτώβριος 2019 έναντι στόχου
για πρωτογενές πλεόνασμα 4,179 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι το πρωτογενές πλεόνασμα ανέρχονταν στο ποσό 3,811 δισ.
ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τα οποία το δεκάμηνο
παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (Γενική Κυβέρνηση) ύψους 906 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για
έλλειμμα 689 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με την τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 43,368 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 95 εκατ. ευρώ
ή 0,2 % έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020. Η αύξηση αυτή
ανέρχεται σε 1,651 δισ. ευρώ συγκρινόμενη με το στόχο για το 2019 που περιλαμβανόταν στην εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού του
2019, η οποία αποτέλεσε τη βάση σύγκρισης έως το προσωρινό δελτίο Οκτωβρίου 2019. Από το παρόν δελτίο και εφεξής, η απόκλιση θα
προκύπτει μετά από σύγκριση με τα στοιχεία στοχοθεσίας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στις εκτιμήσεις εισηγητικής έκθεσης του
προϋπολογισμού 2020 αναφέρει το υπουργείο.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 47,301 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 95 εκατ. ευρώ ή 0,2 % έναντι του
στόχου.
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
α) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 18 εκατ. ευρώ ή 0,5%,
β) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 65 εκατ. ευρώ ή 4,2%,
γ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 10 εκατ. ευρώ ή 0,5%,
δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 22 εκατ. ευρώ ή 0,7%,
ε) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 17 εκατ. ευρώ ή 1,6%,
στ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 78 εκατ. ευρώ ή 4,8%, εκ των οποίων: Επιστροφές δαπανών κατά 43 εκατ. ευρώ ή 10,8%.
Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 10 εκατ. ευρώ ή 0,6%,
β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 0,2%,
γ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 30 εκατ. ευρώ ή 0,3%,
δ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,4%,
ε) Μεταβιβάσεις κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,5%,
στ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 19 εκατ. ευρώ ή 1,2%.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3,934 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το στόχο. Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,586 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το στόχο.
Ειδικότερα, τον Οκτώβριο 2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,842 δισ. ευρώ αυξημένο
κατά 95 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,259 δισ ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 95 εκατ.
ευρώ.
Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Οκτώβριο 2019, είναι οι κάτωθι:
α) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 18 εκατ. ευρώ,
β) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 65 εκατ. ευρώ,
γ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 10 εκατ. ευρώ,
δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 22 εκατ. ευρώ,
ε) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 17 εκατ. ευρώ,
στ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων : Επιστροφές δαπανών κατά 43 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Οκτώβριο 2019 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:
α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 10 εκατ. ευρώ,
β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 26 εκατ. ευρώ,
γ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 30 εκατ. ευρώ,
δ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 13 εκατ. ευρώ,
ε) Μεταβιβάσεις κατά 14 εκατ. ευρώ,
στ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 19 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το στόχο. Οι επιστροφές εσόδων του Οκτωβρίου 2019 ανήλθαν σε 417 εκατ.
ευρώ, σύμφωνα με το στόχο.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2019 ανήλθαν στα 42,462 δισ. ευρώ και
παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,499 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης αρνητικής απόκλισης είναι:
α) η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 811 εκατ. ευρώ,
β) οι μικρότερες έναντι του στόχου, πληρωμές οπλικών συστημάτων κατά 245 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα το
δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθότι σύμφωνα με την μεθοδολογία ESA το έλλειμμα επηρεάζεται από τις φυσικές παραλαβές και
γ) οι μειωμένες μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης κατά 149 εκατ. ευρώ.
Συνέχεια..
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Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2019 παρουσιάζονται
αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 938 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω:
α) των αυξημένων επιχορηγήσεων προς τους ΟΚΑ κατά 1,140 δισ. ευρώ, κυρίως για τη χορήγηση της 13ης
σύνταξης και την καταβολή οικογενειακών επιδομάτων.
β) των αυξημένων πληρωμών για τόκους κατά 598 εκατ. ευρώ και
γ) των αυξημένων δαπανών ΠΔΕ κατά 500 εκατ. ευρώ.
Με αντίρροπο χαρακτήρα (μειωμένη δαπάνη σε σχέση με πέρυσι) κινήθηκαν οι πληρωμές για καταπτώσεις
εγγυήσεων, κατά 827 εκατ. ευρώ και οι αποδόσεις προς τους ΟΤΑ κατά 579 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, τον Οκτώβριο 2019 το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,818 δισ.
ευρώ μειωμένο κατά 521 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, κυρίως λόγω:
α) της υποεκτέλεσης του ΠΔΕ κατά 268 εκατ. ευρώ και
β) των μειωμένων μεταβιβάσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης κατά 149
εκατ. ευρώ.
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Ολοκληρώθηκε η πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ ύψους 2,7 δισ. ευρώ
Ολοκληρώθηκε σήμερα, μετά από απόφαση του υπουργού Οικονομικών, η διαδικασία της πρόωρης
αποπληρωμής του ακριβού τμήματος των δανείων, ύψους 2,7 δίσ. ευρώ, που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Σημειώνεται ότι, η διαδικασία είχε ενεργοποιηθεί, κατόπιν επίσημου αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών,
στις 16 Σεπτεμβρίου εφέτος και, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, με την ολοκλήρωσή
της υλοποιείται μία ακόμη προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ, με την
αποπληρωμή αυτή, ενδυναμώνεται η αξιοπιστία της χώρας, μειώνεται το κόστος δανεισμού, καταβάλλονται
μικρότερα ποσά, βελτιώνεται η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και ενισχύεται περαιτέρω η εμπιστοσύνη
των διεθνών αγορών.
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Συνεχίζεται η μεγάλη «μάχη» για τη διάσπαση των 890 – 900 μονάδων, με τις
πιθανότητες αυτή τη φορά να είναι ελαφρώς περισσότερες. Θυμίζουμε πως οριστική
διάσπαση τους θα ανοίξει το δρόμο για μια κίνηση σε επίπεδα υψηλότερα των 1.000
μονάδων …..
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