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Προς έκδοση 10ετούς ομολόγου η Ελλάδα;
Στις εκτιμήσεις που θέλουν την Ελλάδα να προχωρά το προσεχές χρονικό διάστημα στην έκδοση 10ετούς
ομολόγου αναφέρεται εκτενές δημοσίευμα της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt.
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους σχεδιάζει ήδη την επόμενη κίνηση, επισημαίνει δημοσίευμα της
οικονομικής Handelsblatt που αναφέρεται στα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην έκδοση
10ετούς ομολόγου, ενός τίτλου της «πρώτης κατηγορίας» ομολόγων που θεωρούνται «σημείο αναφοράς», όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται. «Οι αποδόσεις τους θεωρούνται μέτρο για την πιστοληπτική ικανότητα μιας
χώρας. Μια επιτυχής έξοδος στις αγορές θα συνιστούσε για τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και μια πολιτική
επιτυχία, η οποία θα μπορούσε να τον ωφελήσει ενόψει των εκλογών που θα γίνουν το αργότερο τον Οκτώβριο».
Η εφημερίδα αναφέρεται και στην επιστροφή των κερδών της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών της
Ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα ύψους ενός δισεκατομμυρίου, την οποία θα εγκρίνει το Eurogroup στις 11
Μαρτίου εφόσον υλοποιηθούν προηγουμένως τα σχετικά προαπαιτούμενα που αφορούν την επίσπευση των
ιδιωτικοποιήσεων αλλά και τη διευθέτηση του ζητήματος των κόκκινων δανείων. «Και αυτό θα ήταν ένα
σημαντικό μήνυμα ενόψει της σχεδιαζόμενης εξόδου στις αγορές», σχολιάζει ο αρθρογράφος. «Μπορεί η χώρα να
μην χρειάζεται στην παρούσα φάση φρέσκο χρήμα. Χάρη σε ένα αποθεματικό ύψους 26,5 δις ευρώ οι ανάγκες
της Ελλάδας είναι καλυμμένες τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2020. Ωστόσο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης
είναι σημαντικό σε τακτά χρονικά διαστήματα η χώρα να δανείζεται από τις αγορές. Για ελληνικά δεδομένα οι
όροι του δανεισμού είναι στην παρούσα φάση σχετικά ευνοϊκοί: η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε τη
Δευτέρα στο 3,8% […] όταν στο απόγειο της κρίσης στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2012 βρισκόταν στο 39%.
Παρότι η απόδοση έχει μειωθεί έκτοτε στο ένα δέκατο, οι επενδυτές συνεχίζουν να ζητούν από την Ελλάδα τα
υψηλότερα επιτόκια σε σχέση με τις άλλες προβληματικές χώρες της Ευρωζώνης».
Η HB σημειώνει ότι η τελευταία έκδοση ελληνικού δεκαετούς ομολόγου χρονολογείται τον Μάρτιο του 2010.
«Ήταν λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση. Το κουπόνι ήταν 6,37%. Παρά τη μείωση της ονομαστικής αξίας έκτοτε, η
πιστοληπτική ικανότητα της χώρας δεν έχει ουσιαστικά βελτιωθεί».
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Γ. Στουρνάρας: Το κράτος δεν μπορεί να έχει το μονοπώλιο των συνταξιοδοτικών παροχών
Η ιδιωτική ασφάλιση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κοινωνική ασφάλιση, μπορεί, όμως, και πρέπει να
λειτουργήσει συμπληρωματικά, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, τονίζοντας
πως διεθνώς, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης υπόκεινται σε μακροοικονομικές και δημογραφικές πιέσεις.
Συνέχεια…
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/ εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στο Μέγαρο Μουσικής, σημείωσε ότι
Μιλώντας σε
αφενός, δημοσιονομικές πιέσεις περιορίζουν την οικονομική δυνατότητα του κράτους να εξασφαλίσει ένα
επαρκές επίπεδο συντάξεων, αφετέρου, η γήρανση του πληθυσμού μειώνει τη δυνατότητα του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού να χρηματοδοτεί τις συντάξεις του αυξανόμενου αριθμού συνταξιούχων.
Τόνισε, δε, ότι η αποδοτικότερη μέθοδος ως προς τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα – και γι’ αυτό συνηθέστερη
διεθνώς – είναι η συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, που συσσωρεύονται στο πλαίσιο ενός
δημόσιου συστήματος του πρώτου πυλώνα, με ένα σύστημα επαγγελματικής ασφάλισης του δεύτερου πυλώνα
και με προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα του τρίτου πυλώνα.
Όπως εξήγησε, για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σύστημα είναι αναγκαίο να
συναινέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να κατανοήσουν τους ρόλους τους. «Το μεν κράτος δεν μπορεί πλέον να
επιμένει να διατηρεί το μονοπώλιο των συνταξιοδοτικών παροχών. Οι δε εργοδότες πρέπει να αντιληφθούν ότι
η υποχρέωσή τους να παρέχουν ασφάλεια στους εργαζομένους τους υπερβαίνει το χρόνο της απασχόλησής τους,
και υφίσταται και μετά τη συνταξιοδότησή τους. Αλλά και κάθε πολίτης πρέπει να κατανοεί ότι η οικονομική
του ασφάλεια μετά τη συνταξιοδότηση εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις δικές του προσωπικές
αποταμιεύσεις κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου», συμπλήρωσε.
Ανέφερε επιπλέον ότι η επικείμενη ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα
επαγγελματικά ταμεία (IORP II) προσφέρει μια πρώτης τάξεως εκσυγχρονιστική ευκαιρία, για να διασφαλιστεί
ότι τα επαγγελματικά ταμεία θα λειτουργούν σωστά, και θα εκπληρώνουν το σκοπό τους ως θεματοφύλακες
των υποσχέσεων του εργοδότη προς τους εργαζόμενους, παρά ως ταμεία εναλλακτικά της κοινωνικής
ασφάλισης.
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Ψήφους για no deal ή για μετάθεση του Brexit υποσχέθηκε η Μέι
Δύο ακόμα κρίσιμες κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες για το Brexit υποσχέθηκε η πρωθυπουργός του Ηνωμένου
Βασιλείου Τερέζα Μέι. Η κ. Μέι δεσμεύτηκε πως εάν στις 12 Μαρτίου η Βουλή απορρίψει το τροποποιημένο
σχέδιό της για τους όρους εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση θα δώσει στους βουλευτές την
δυνατότητα να ψηφίσουν εάν θέλουν Brexit χωρίς συμφωνία. Εφόσον η Βουλή καταψηφίσει το «no deal» θα
έχει την ευκαιρία να ψηφίσει βραχεία μετάθεση του διαζυγίου. Η κ. Μέι ξεκαθάρισε ότι δεν είναι υπέρ της
καθυστέρησης του Brexit, αποσαφηνίζοντας εκ νέου ότι είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει την λαϊκή απόφαση
για έξοδο από την ΕΕ. Κάλεσε αιχμηρά τους βουλευτές να σκεφτούν ρεαλιστικά, τονίζοντας πως εάν η Βουλή
δεν θέλει να προδώσει το δημοψήφισμα του 2016 θα πρέπει να υποστηρίξει την συμφωνία εξόδου θα προτείνει
η κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία για σύντομη μετάθεση του Brexit πέραν της 29ης Μαρτίου, η
πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να είναι έως τα τέλη Ιουνίου το αργότερο, δηλαδή πριν την έναρξη της επόμενης
θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειδάλλως η χώρα θα πρέπει να συμμετάσχει στις Ευρωεκλογές του
Μαΐου, είπε. Διευκρίνισε δε πως τυχόν μετάθεση του Brexit δεν εξαλείφει το ενδεχόμενο εξόδου χωρίς
συμφωνία. Απαντώντας, ο Τζέρεμι Κόρμπιν των Εργατικών ζήτησε σε περίπτωση που η συμφωνία της
κυβέρνησης Μέι με την ΕΕ εγκριθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων να τεθεί και στην κρίση των πολιτών,
δηλαδή σε δεύτερο «επιβεβαιωτικό» δημοψήφισμα.
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Ανεβάζει ταχύτητες το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Εξοπλισμό και υποδομές για αύξηση της δυναμικότητας και της ταχύτητας διεκπεραίωσης των εξαγωγών και
γενικότερα της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων βελτιώνει με σταθερούς ρυθμούς το νέο management του
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). Αρχίζει έτσι και μπορεί να φιλοξενεί εντός των χώρων του τα προς
εξαγωγή εμπορευματοκιβώτια προκειμένου να λάβει τέλος το ιδιότυπο καθεστώς των depo γύρω από το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή της χρήσεως υπαίθριων ιδιωτικών αποθηκών εκτός της ζώνης ευθύνης του λιμένα
για την αποθήκευση των εκτελωνισμένων προς εξαγωγή φορτίων.
Όπως γράφει ο Ηλίας Μπέλλος στην Καθημερινή, ήδη αυτή την εβδομάδα παραδίδονται, συναρμολογούμενα
στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ ΑΕ, τα 12 οχήματα στοιβασίας & μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που
αποκτήθηκαν στα πλαίσια του νέου επενδυτικού προγράμματος του ιδιωτικοποιημένου ΟΛΘ. Ο εξοπλισμός
αυτός που αγοράστηκε από την Konecranes Noell, αναμένεται να βελτιώσει ουσιαστικά την παραγωγικότητα
των εργασιών στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) του ΟΛΘ και την ταχύτητα εξυπηρέτησης των
πελατών του λιμανιού της Θεσσαλονίκης εν γένει.
Ο νέος αυτός εξοπλισμός έχει τη δυνατότητα στοιβασίας των εμπορευματοκιβωτίων σε τρία επίπεδα καθ’
ύψος, τεχνική δυνατότητα που δεν διαθέτει ο υφιστάμενος εξοπλισμός. «Ο εξοπλισμός αυτός αναμένεται να
συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία του σχεδίου για τη στοιβασία των προς εξαγωγή εμπορευματοκιβωτίων
εντός Σ.ΕΜΠΟ, έργο το οποίο θα αλλάξει ουσιαστικά το επίπεδο εξυπηρέτησης της διακίνησης», αναφέρει το
managment του ΟΛΘ .
Ήδη από το 2018 παρατηρείται μια μεγέθυνση της διακίνησης με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία: Ειδικότερα,
διακινήθηκαν στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων 424.000 TEU’s και στο συμβατικό λιμάνι 3.764.000 τόνοι,
σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 5,5% και στους δύο τομείς, σε σχέση με το 2017.
Η διοίκηση της εισηγμένης αναφέρει ότι «ο ΟΛΘ συνεχίζει με πρόγραμμα και συνέπεια την εκτέλεση του
επενδυτικού του προγράμματος, φιλοδοξώντας να υλοποιήσει τον στρατηγικό του στόχο, το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης να καταστεί κορυφαίο λιμάνι από άποψη εξυπηρέτησης αλλά και τεχνολογικού εξοπλισμού, στη
νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Βαλκανική».
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Παναγιωτάκης: Στις 8 Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί η πώληση των λιγνιτών
Με fast track διαδικασία που θα ολοκληρωθεί με την έκτακτη ΓΣ των μετόχων της ΔΕΗ, η οποία θα
επικυρώσει την
 πώληση των 2 λιγνιτικών εταιρειών της Μελίτης και της Μεγαλόπολης, θα ολοκληρωθεί στις
8 Μαΐου η λιγνιτική αποεπένδυση. Αυτό ανέφερε σήμερα στα μέλη του ΔΣ της ΔΕΗ ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος Μ. Παναγιωτάκης, ο οποίος διευκρίνισε ότι ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί και δεν θα
συνεχιστεί. Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας θα οριστεί 2 εβδομάδες
πριν την έκτακτη ΓΣ, δηλαδή στα τέλη Απριλίου.
Ο επικεφαλής της ΔΕΗ ανέφερε ότι δεν έχει εικόνα εάν θα υπάρξει νέα αποτίμηση για τις μονάδες, σε σχέση με
την αποτίμηση που έγινε στο πλαίσιο της προηγούμενης διαδικασίας. Επίσης, ο ίδιος άφησε ανοιχτό το
ενδεχόμενο να αποδεχθεί η ΔΕΗ να μοιραστεί ζημιές και κέρδη των πωλούμενων assets για περίοδο 2 ετών,
όπως είχε άλλωστε προτείνει και η τσεχική εταιρεία Seven Energy που κατέβηκε στον διαγωνισμό σε
κοινοπραξία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Η ενημέρωση του προέδρου της ΔΕΗ φαίνεται να ξεκαθαρίζει το τοπίο για τη λιγνιτική αποεπένδυση, που
αποτελεί κομβικό ζητούμενο για την επιχείρηση, της οποίας η μετοχή κινήθηκα ισχυρά ανοδικά με κέρδη άνω
του 8,5%.
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Μεγάλο στόχος πάντα η οριστική διάσπαση των αντιστάσεων στις 690 &
700 – 710 μονάδες
Relative Strength Index (79.0465)
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