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

Ημερήσια Νέα
27/07/20

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

Fitch: Επιβεβαίωση του αξιόχρεου της Ελλάδας στη βαθμίδα «BB» με σταθερές
προοπτικές
O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε απόψε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας στη
βαθμίδα 'BB' με σταθερές προοπτικές. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η πιστοληπτική αξιολόγηση της
Ελλάδας αντανακλά το υψηλό επίπεδο του κατά κεφαλήν εισοδήματός της, το οποίο υπερβαίνει πολύ αυτό
άλλων χωρών που αξιολογούνται σε αντίστοιχη βαθμίδα ('BB' και 'BBB'), καθώς και την υψηλότερη επίδοσή
της όσον αφορά τη διακυβέρνηση έναντι των περισσότερων άλλων χωρών που δεν έχουν επενδυτική διαβάθμιση.
Αυτά τα ισχυρά στοιχεία της Ελλάδας, σημειώνει ο Fitch, σταθμίζονται με την αδύναμη προοπτική ανάπτυξης
μεσοπρόθεσμα, το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών και τα πολύ υψηλά
επίπεδα της δημόσιου χρέους (της γενικής κυβέρνησης) και του καθαρού εξωτερικού χρέους. Οι σταθερές
προοπτικές αντανακλούν έναν βαθμό εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών μετά το σοκ
που προκάλεσε σε αυτά και την ανάπτυξη η πανδημία της COVID-19.
Ο Fitch εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί φέτος κατά 7,9% και ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό
5,1% το 2021, αν και, όπως αναφέρει, «ο ρυθμός της ανάκαμψης είναι πολύ αβέβαιος και υπάρχουν σημαντικοί
καθοδικοί κίνδυνοι στις προβλέψεις μας, ιδιαίτερα σε περίπτωση νέων σημαντικών εξάρσεων του κορονοϊού».
Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, ο οίκος εκτιμά ότι ο συνδυασμός των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, οι αυτόματοι σταθεροποιητές και η μειωμένη οικονομική δραστηριότητα θα έχουν ως αποτέλεσμα
ένα έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 7,8% του ΑΕΠ φέτος από πλεόνασμα 1,9% το 2019, ενώ υπολογίζει ότι τα
δημοσιονομικά μέτρα που αυξάνουν το έλλειμμα φέτος αντιστοιχούν περίπου στο 6% του ΑΕΠ. Ο Fitch
προβλέπει ότι το έλλειμμα θα μειωθεί στο 5,1% του ΑΕΠ το 2021 και περαιτέρω στο 3,4% το 2022. Όπως
σημειώνει, η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ των συνταξιούχων που είχαν προσφύγει
για τις περικοπές των συντάξεων τους μετά το 2012 θα επηρεάσει τα μελλοντικά δημοσιονομικά αποτελέσματα
και για τον λόγο αυτό έχει λάβει υπόψη στις προβλέψεις του για το έλλειμμα έναν αντίκτυπο της τάξης του 0,5%
του ΑΕΠ τόσο για το 2021 όσο και για το 2022.
Όσον αφορά την πρόσφατη συμφωνία στη σύνοδο κορυφής για το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρώπης, ο Fitch
αναφέρει ότι πιθανόν να περιορίσει την αναμενόμενη επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών, να παράσχει
χρηματοδότηση σε ορισμένες μορφές της κυβερνητικής στήριξης στην οικονομία και να συμβάλει θετικά στη
μελλοντική ανάπτυξη. «Η τελική έκταση, ο σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα των πρωτοβουλιών αυτών είναι
αβέβαια και δεν έχουν ληφθεί υπόψη στις δημοσιονομικές ή μακροοικονομικές προβλέψεις μας», προσθέτει ο
Fitch.
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Η Μαριάννα Λάτση αποχωρεί από την επένδυση στο Ελληνικό
Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, δε θα συμμετέχει στην επένδυση στο Ελληνικό η Μαριάννα Λάτση, μια
ανακοίνωση που έχει προκαλέσει πολλά σχόλια δεδομένου του μεγέθους του έργου, αλλά και της επιτυχούς
προσπάθειας που έχει καταβληθεί το προηγούμενο διάστημα από την Lamda Development για να
εξασφαλιστούν τα αναγκαία κεφάλαια για την πρώτη φάση του έργου (αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ,
εταιρικό ομόλογο 320 εκατ. ευρώ και συμφωνία για την εξασφάλιση δανεισμού).
Εντύπωση επίσης προκαλεί και η στιγμή που επέλεξε η οικογένεια της Μαριάννας Λάτση να αποχωρήσει,
καθώς για πρώτη φορά είναι ορατό το ξεκίνημα του Ελληνικού, εκτός απρόοπτου, τέλος 2020 ή αρχές 2021.
Η επίσημη ανακοίνωση που διανεμήθηκε μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής αναφέρει:
«Μετά από συμφωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας Λάτση, η Consolidated Lamda Holdings (CLH)
πώλησε, στις 24/7/2020, 8.900.000 μετοχές της εταιρείας Lamda Development AE και θα εκκινήσει άμεσα
διαδικασία διάθεσης συμπληρωματικού πακέτου 5.992.760 μετοχών της Lamda Development AE προκειμένου
να διευκολυνθεί η νέα επενδυτική στρατηγική που η κα Μαριάννα Λάτση και η οικογένειά της έχουν
διαμορφώσει και στην οποία δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή τους στη Lamda Development ΑΕ και στο έργο
του Ελληνικού.
Οι οικογένειες Σπύρου Λάτση και Μαργαρίτας Λάτση διατηρούν τη συμμετοχή τους στη CLH και στηρίζουν
πλήρως το έργο ανάπτυξης του Ελληνικού.
Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών, η CLH θα κατέχει ποσοστό 42,2% του συνόλου του
μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Lamda Development AE, διατηρώντας τον έλεγχο επί της
Lamda Development AE.»
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Πιέσεις τραπεζών για να αρθεί το μπλόκο της ΕΚΤ στα μερίσματα
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg, πΠρος μεγάλη απογοήτευση των επενδυτών, η ΕΚΤ μάλλον θα
ζητήσει από τις ευρωπαϊκές τράπεζες να μην καταβάλουν μερίσματα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους.
Την ίδια στιγμή, όμως, οι ευρωπαϊκές τράπεζες βλέπουν την τιμή των μετοχών τους να υποχωρεί και ασκούν
πιέσεις για να αρθεί αυτή η ντε φάκτο απαγόρευση κατά των μερισμάτων.
Σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg επικαλείται πηγές προσκείμενες στις σχετικές συζητήσεις. Αρκετά από τα
μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας εκτιμούν πως δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις στην εικόνα της οικονομίας που να
δικαιολογούν την επιστροφή στην καταβολή μερισμάτων. Τον Μάρτιο η ΕΚΤ κάλεσε τις ευρωπαϊκές τράπεζες
να μην χορηγήσουν μερίσματα τουλάχιστον έως τον Οκτώβριο προκειμένου να διατηρήσουν όσο υψηλότερα
κεφάλαια μπορούν για να είναι θωρακισμένες έναντι των κινδύνων της πανδημίας.
Στις διαμαρτυρίες μερίδας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η Τράπεζα απάντησε ότι αυτό θα είναι το τίμημα
που θα καταβάλουν για τη χαλάρωση των ρυθμίσεων που αποφάσισε προκειμένου να τις βοηθήσει να
στηρίξουν με πιστώσεις όσες επιχειρήσεις υπέστησαν πλήγμα από την πανδημία. Στο μεταξύ, όμως,
ευρωπαϊκές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η γαλλική ΒΝΡ Paribas, ασκούν παρασκηνιακά πιέσεις για να τους
επιτραπεί η καταβολή μερισμάτων, καθώς προσπαθούν να στηρίξουν την τιμή της μετοχής τους που υποχωρεί.
Η μετοχή της ΒΝΡ υποχώρησε χθες κατά 1,6% στην αγορά του Παρισιού, ενώ ο πανευρωπαϊκός δείκτης που
παρακολουθεί τον κλάδο των τραπεζών και στον οποίο ανήκουν 23 τράπεζες κατέγραφε απώλειες 1,3%.
Εχει, ωστόσο, προηγηθεί μια εντυπωσιακή άνοδος των μετοχών, μια χαλάρωση του ρυθμιστικού πλαισίου
εξαιτίας της πανδημίας αλλά και ένα πρόγραμμα εκτεταμένων εγγυήσεων δανείων από τις κυβερνήσεις. Ο
συνδυασμός αυτός έχει στηρίξει σημαντικά τα έσοδα πολλών τραπεζών, που εκτιμούν πως θα ήταν
δικαιολογημένη η επιστροφή στην πρότερη κατάσταση της καταβολής μερισμάτων. Ηδη ο ελβετικός
τραπεζικός όμιλος UBS ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ίσως αρχίσει και πάλι να επιστρέφει κεφάλαια στους
μετόχους της γύρω στα τέλη του έτους.
Πηγές της ΕΚΤ αναφέρουν πως η τελική απόφαση επί του θέματος θα ληφθεί μάλλον μέσα στις επόμενες
ημέρες. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, πάντως, πως οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των χωρών της Ευρωζώνης θα
επιτρέψουν ενδεχομένως την καταβολή μερισμάτων όσον αφορά τις μικρότερες τράπεζες, που δεν εμπίπτουν
ευθέως στην αρμοδιότητα της ΕΚΤ. Θεωρούν, πάντως, πιθανόν να επιλέξουν οι τράπεζες την καταβολή
μερισμάτων σε μετοχές και όχι σε μετρητά, ώστε να κρατήσουν όσο μεγαλύτερα κεφάλαια μπορούν.
Το ζήτημα των μερισμάτων έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στους κόλπους της ΕΚΤ, καθώς εμπλέκονται
σε αυτό οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές καθώς και τα στελέχη που έχει διορίσει η Τράπεζα. Η διαμάχη αφορά το
πόσο γρήγορα θα ανακληθεί η χαλάρωση των ρυθμίσεων που παραχωρήθηκε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
της Ευρωζώνης. Μερίδα των στελεχών της Τράπεζας υποστηρίζουν πως πρέπει να εξετάσει το θέμα κατά
περίπτωση, ώστε να επιτρέψει στις ισχυρότερες τράπεζες να επιστρέψουν κάποιο κεφάλαιο στους μετόχους
τους. Αλλα στελέχη της ΕΚΤ επιμένουν, όμως, πως το περιβάλλον παραμένει ακόμη εξαιρετικά αβέβαιο.
Από την πλευρά του, βέβαια, ο επικεφαλής της εποπτικής αρχής τραπεζών Αντρέα Ενρία δηλώνει πως έχει
επίγνωση του προβλήματος των τραπεζών, ότι, δηλαδή, όταν δεν καταβάλλουν μερίσματα υποχωρούν οι
μετοχές τους. Τον περασμένο μήνα δήλωσε μάλιστα «πρόθυμος» να εγκρίνει την καταβολή μερισμάτων, αλλά
πρόσθεσε πως η ΕΚΤ θα δώσει το πράσινο φως μόνον όταν θα έχει βελτιωθεί σημαντικά το οικονομικό
περιβάλλον.
Συνέχεια…
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Απόθεμα 30 δισ. ευρώ
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ, το αίτημά της να μην χορηγηθούν μερίσματα έχει ως αποτέλεσμα να
παραμείνουν μέσα στο τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης κεφάλαια ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ. Αυτά
θωρακίζουν τις τράπεζες και τους δίνουν τη δυνατότητα να καλύψουν τυχόν ζημίες αλλά και να στηρίξουν τις
επιχειρήσεις χορηγώντας τους πιστώσεις. Σημειωτέον ότι έρευνα της συμβουλευτικής επιχειρήσεων Oliver
Wyman καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες ενδέχεται να καταγράψουν ζημίες ύψους έως
και 800 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία εξαιτίας της πανδημίας. Παράλληλα προβλέπει μείωση των
εσόδων τους κατά 30 δισ. ευρώ. Και ενώ αποκλείει μια κατάρρευση του κλάδου από την πανδημία, η εν λόγω
συμβουλευτική προειδοποιεί πως πολλές τράπεζες θα κλονιστούν, καθώς οι αποδόσεις τους θα είναι πολύ
χαμηλές.
Εως τώρα η ΕΚΤ έχει ζητήσει από τις τράπεζες να υπακούσουν εθελοντικά στο αίτημά της. Σύμφωνα με τον κ.
Ενρια, όμως, η Τράπεζα ενδέχεται να προβεί σε «νομικά δεσμευτικά μέτρα» αν δεν συμμορφωθούν.
Πηγή: Bloomberg
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Motor Oil: Απόκτηση Αιολικού Πάρκου αδειοδοτημένης δυναμικότητας 3 MW.
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση ενός αιολικού
πάρκου αδειοδοτημένης δυναμικότητας 3 MW ευρισκόμενου στην Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της TEFORTO HOLDINGS LIMITED (*) η οποία απέκτησε το
σύνολο των μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΟΠΟΥΝΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. που αποτελούσε
συμμετοχή της ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Το αιολικό πάρκο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ΟΠΟΥΝΤΙΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Η παραπάνω κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για περαιτέρω διείσδυση στον
τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς, μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος αιολικού
πάρκου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου στις ΑΠΕ θα ανέλθει στα 60 MW.
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Με τα βλέμματα και στα ελληνοτουρκικά ….. Με το γνωστό ζητούμενο της παραμονής
υψηλότερα των 730 – 740 μονάδων ξεκινάει μια ακόμη εβδομάδα…
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