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Βερολίνο: Ισχύουν τα συμφωνηθέντα του Μαΐου για το ελληνικό χρέος- Μετά το 2018 η
συζήτηση
Το ΔΝΤ μπορεί να ασκεί πιέσεις στον Σόιμπλε για το ελληνικό χρέος ωστόσο κυβερνητικοί κύκλοι στο Βερολίνο
αναφέρουν ότι ισχύουν όσα συμφωνήθηκαν τον περασμένο Μάιο, δηλαδή η όποια ελάφρυνση θα συζητηθεί μετά
το τέλος του τρέχοντος προγράμματος το 2018, σημειώνει η Handelsblatt σε δημοσίευμά της.
Εκτενείς είναι οι αναφορές του γερμανικού τύπου στην ξεχωριστή έκθεση του ΔΝΤ για την Ελλάδα, που
συντάσσεται στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Ταμείου. Σε αυτή προκρίνεται, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω μείωση
συντάξεων και του αφορολόγητου ενώ επαναλαμβάνεται και η γνωστή θέση του ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα του
ελληνικού χρέους.
Για το θέμα αυτό φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, σχολιάζοντας ότι «το ΔΝΤ
ασκεί πιέσεις στον Σόιμπλε» και έρχεται με αυτό τον τρόπο σε αντιπαράθεση με τη γερμανική κυβέρνηση για το
ζήτημα του χρέους, καθώς «έναν χρόνο πριν τις ομοσπονδιακές εκλογές Μέρκελ και Σόιμπλε δεν θέλουν να
προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις αναφορικά με την ελάφρυνση του χρέους».
Αντιθέτως, σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα, «κυβερνητικοί κύκλοι στο Βερολίνο τονίζουν ότι ισχύουν τα
συμφωνηθέντα του περασμένου Μαΐου», ότι δηλαδή η όποια ελάφρυνση χρέους θα συζητηθεί μετά το τέλος του
τρέχοντος προγράμματος το 2018 και εφόσον κριθεί αναγκαίο, καθώς και ότι το ΔΝΤ έχει υποσχεθεί ότι θα
αποφασίσει μέχρι το τέλος του 2016 εάν θα συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα.
Άτομα που γνωρίζουν τα των διαπραγματεύσεων και τα οποία επικαλείται η Handelsblatt εκτιμούν πάντως ότι
εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν υλοποιήσει τις συμπεφωνημένες μεταρρυθμίσεις «τότε η απόφαση του ΔΝΤ για
τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα βοήθειας θα τραβήξει μέχρι και τον επόμενο χρόνο». Η γερμανική κυβέρνηση
ωστόσο φέρεται να ζητά να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο καθώς το πρόγραμμα τρέχει ήδη εδώ και έναν χρόνο
χωρίς το ΔΝΤ. Ιχύει η συμφωνία του Μαΐου που προβλέπει ότι το Ταμείο θα αποφασίσει μέχρι το τέλος του
χρόνου τη συμμετοχή του, αναφέρουν γερμανικοί κυβερνητικοί κύκλοι, προσθέτοντας ότι «δεν έχει συζητηθεί
Plan B».
Το Βερολίνο ανθίσταται
«Έναν χρόνο πριν τις ομοσπονδιακές εκλογές Μέρκελ και Σόιμπλε δεν θέλουν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες
δεσμεύσεις αναφορικά με την ελάφρυνση του χρέους»
Το θέμα σχολιάζει στην ιστοσελίδα του και το τηλεοπτικό δίκτυο N-TV σημειώνοντας ότι «η πρόσφατη
τοποθέτηση του Ταμείου αποτελεί μια ακόμη ένδειξη ότι οι γερμανικές θέσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.
Διότι το ΔΝΤ έχει τονίσει επανειλημμένως ότι θα συμμετέχει μόνον σε μια ‘βιώσιμη’ διάσωση της Ελλάδας.
Όπως καταδεικνύει η έκθεση, αυτό προϋποθέτει κατά το ΔΝΤ μια εκτενή ελάφρυνση του χρέους, την οποία
απορρίπτει μέχρι σήμερα αναφανδόν η γερμανική κυβέρνηση».
«Κατανόηση για την Αθήνα» είναι ο τίτλος σχετικού άρθρου στην αυστριακή Die Presse που επισημαίνει ότι «το
ΔΝΤ δείχνει μια σχετική κατανόηση για το δίλημμα της Ελλάδας: παρά τις όποιες μεταρρυθμίσεις, το χρέος της
Ελλάδας έχει αυξηθεί όπως δείχνει η σχετική έκθεση. Αυτό καταδεικνύει ότι οι ελληνικές οικονομικές επιδόσεις
δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τα ιδιαίτερα απαιτητικά μέτρα. Οι στόχοι που έχουν τεθεί δεν είναι ρεαλιστικοί,
σύμφωνα με το ΔΝΤ. (…) Για να επιτευχθεί και πάλι βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω
ελάφρυνση του χρέους. Η Γερμανία ωστόσο αντιστέκεται».
Πηγή: Deutsche Welle
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Νέο ιστορικό χαμηλό για τη μετοχή της Deutsche Bank
Η μετοχή της Deutsche Bank υποχώρησε σε νέο χαμηλό επίπεδο - ρεκόρ, εν μέσω ανησυχιών ότι τα κεφαλαιακά
«μαξιλάρια» της γερμανικής τράπεζας θα διαβρωθούν από τις αυξανόμενες νομικές επιβαρύνσεις,
περιλαμβανομένου ενός διακανονισμού για τις πωλήσεις τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων που έκανε στις
ΗΠΑ, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. Η μετοχή της τράπεζας μειώθηκε 4,2% στα 10,93
ευρώ στις 10:15 (ώρα Ελλάδας) στη Φρανκφούρτη, καταγράφοντας ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Ο δείκτης
ευρωπαϊκών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του Bloomberg υποχώρησε 1,5%, με τη Deutsche
να σημειώνει τη χειρότερη επίδοση.
Ο πιθανός λογαριασμός των 14 δις ευρώ, για τη διευθέτηση της έρευνας που κάνουν οι ΗΠΑ σχετικά με τα
ομόλογα με ενέχυρο στεγαστικά δάνεια, είναι υπερδιπλάσιος από την πρόβλεψη των 5,5 δις ευρώ που έχει
σχηματίσει η Deutsche για δικαστικές διαμάχες. Η τράπεζα αντιμετωπίζει, επίσης, έρευνες για νομικά θέματα,
όπως τη χειραγώγηση συναλλαγματικών ισοτιμιών, συναλλαγές σε πολύτιμά μέταλλα και τις μεταφορές
δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία, περιπλέκοντας τις προσπάθειες του διευθύνοντος συμβούλου της,
Τζον Κράιαν, να ενισχύσει την κερδοφορία και τους συντελεστές κεφαλαίων της.
Η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, θα είναι «σημαντικά υποκεφαλαιοποιημένη», ακόμη και αν υποτεθεί ότι
είναι επαρκείς οι προβλέψεις της για να καλύψουν έναν διακανονισμό με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ,
δήλωσε νωρίτερα στον μήνα αναλυτής της τράπεζας Societe Generale. Ένας διακανονισμός, της τάξης των 3
έως 3,5 δις δολαρίων, θα άφηνε στη γερμανική τράπεζα περιθώριο να «κλείσει» άλλα νομικά θέματα, ενώ κάθε
πρόσθετο 1 δις δολάρια δικαστικών χρεώσεων θα διάβρωνε 24 μονάδες βάσης (0,24 της ποσοστιαίας μονάδας)
των κεφαλαίων της, έγραψαν αναλυτές της JPMorgan Chase & Co.
Η καγκελάριος Μέρκελ απέκλεισε οποιαδήποτε κρατική βοήθεια για τη Deutsche Bank στο επόμενο έτος έως
τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2017, ανέφερε το γερμανικό περιοδικό Focus την περασμένη εβδομάδα,
επικαλούμενο ανώνυμες κυβερνητικές πηγές.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Βιοχάλκο: Η Cenergy Holdings απορροφά ΣΩΛΚ και ΕΛΚΑ
Τα Διοικητικά Συμβούλια της βελγικής, μη εισηγμένης θυγατρικής εταιρίας της Viohalco S.A., Cenergy
Holdings S.A. και των ελληνικών συνδεδεμένων με τη Viohalco εταιριών συμμετοχών, Σωληνουργεία Κορίνθου
Συμμετοχών και Ελληνικά Καλώδια Συμμετοχών, αμφότερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
αποφάσισαν την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 τη διασυνοριακή συγχώνευσή δι’ απορροφήσεως των
εταιριών Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών και Ελληvικά Καλώδια από την εταιρία Cenergy Holdings,
όπως ανακοινώθηκε στις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές.
Συνέχεια….
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Η συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 772/1 και επ. του βελγικού Κώδικα
Εταιριών, τον ελληνικό νόμο 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις σε συνδυασμό με τον ελληνικό
κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920, κατ’ εφαρμογήν της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών.
Οι εταιρίες Cenergy Holdings, Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών και Ελληvικά Καλώδια Συμμετοχών δεν έχουν
παραγωγική δραστηριότητα.
Ειδικότερα, την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016, τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευομένων εταιριών
αποφάσισαν:
1) την έναρξη της διαδικασίας για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφωμένων Εταιριών
από τη Cenergy Holdings,
2) τον ορισμό της 31ης Ιουλίου 2016 ως ημερομηνίας Ισολογισμού Μετασχηματισμού,
3) τη σύνταξη και την ολοκλήρωση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης και των σχετικών εκθέσεων
των Διοικητικών Συμβουλίων επί της Διασυνοριακής Συγχώνευσης,
4) τον καθορισμό των προτεινόμενων σχέσεων ανταλλαγής μετοχών των Απορροφωμένων Εταιριών,
5) την αποδοχή και την έγκριση των εξής προπαρασκευαστικών ενεργειών: α) του διορισμού της RSM Greece
Ανώνυμη Εταιρία ως οικονομικού συμβούλου για την αποτίμηση της αξίας των Συγχωνευομένων Εταιριών, και β)
του διορισμού της ελεγκτικής εταιρίας «Mazars Advisory Services», ως κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα
υπευθύνου για τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 772/9 παρ. 1 του βελγικού Κώδικα Εταιριών και του άρθρου 6
του ελληνικού νόμου 3777/2009, και
6) τη διενέργεια όλων των κατά τον νόμο απαιτουμένων σχετικών ενεργειών και γνωστοποιήσεων.
Εν συνεχεία, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016, τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευομένων Εταιριών
αποφάσισαν:
1) την έγκριση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης και τον ορισμό εκπροσώπων για την υπογραφή
του, και
2) παροχή εντολής για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων εκ του νόμου σχετικών γνωστοποιήσεων και λοιπών
ενεργειών.
Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική αξία των Συγχωνευομένων Εταιριών και
τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Ιουλίου 2016, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις της
βελγικής και της ελληνικής νομοθεσίας.
Συνεπεία της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, οι μέτοχοι των Απορροφωμένων Εταιριών θα ανταλλάξουν τις μετοχές
τους με μετοχές της Cenergy Holdings, μετοχές οι οποίες θα εισαχθούν πριν τη
Διασυνοριακή Συγχώνευση πρωτογενώς στο Xρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών και δευτερογενώς στο
Χρηματιστήριο Αθηνών. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών της Cenergy Holdings και των
Απορροφωμένων Εταιριών είναι η ακόλουθη:
1) 1:1 για τη Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών, δηλαδή οι μέτοχοί της προτείνεται να ανταλλάξουν μία μετοχή
της, με μία μετοχή της Cenergy Holdings, και
2) 0,447906797228002:1 για την Ελληvικά Καλώδια Συμμετοχών, δηλαδή οι μέτοχοί της προτείνεται να
ανταλλάξουν 0,447906797228002 μετοχές της με μία μετοχή της Cenergy Holdings.
Η ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των
Συγχωνευομένων Εταιριών και την πλήρωση όλων των νομίμων διατυπώσεων.
Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου του 2016.
Το Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των εταιριών Cenergy Holdings,
Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών και Ελληvικά Καλώδια Συμμετοχών σύμφωνα με την ισχύουσα βελγική και
ελληνική νομοθεσία.
Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα επιτρέψει στην Σωληνουργεία Κορίνθου και την Ελληvικά Καλώδια να
αποκτήσουν συνενούμενες διεθνές χρηματοοικονομικό διαμέτρημα και επιχειρηματική εμβέλεια, προκειμένου να
είναι σε θέση να προσφέρουν ασφαλή εγγύηση και αξιόπιστη αναφορά στις υποκείμενες βιομηχανικές εταιρίες στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό όταν αυτές διεκδικούν απαιτητικά διεθνή έργα ή αναζητούν δυσχερώς προσβάσιμη
διεθνή χρηματοδότηση.
Ως εισηγμένη εταιρία στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα η Απορροφώσα Εταιρία θα προσφέρει στη διεθνή επενδυτική
κοινότητα την ευκαιρία να επενδύσει σε έναν πολλά υποσχόμενο επιχειρηματικό κλάδο υπό συνθήκες αυξημένης
ορατότητας και διαφάνειας.
Η δυνατότητα ευχερέστερης πρόσβασης της Απορροφώσας Εταιρίας στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές θα
συντελέσει στην εδραίωση των επιτευγμάτων των υποκειμένων ελληνικών βιομηχανικών εταιριών και στη
διασφάλιση μακράς διαρκείας απασχόλησης για το υψηλής κατάρτισης εργατικό δυναμικό τους. Θα συμβάλει
επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών μονάδων τους και στην επιβεβαίωση των
αναπτυξιακών και επενδυτικών προοπτικών τους.
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Η υποβάθμιση από τη Moody’s έφερε sell – off στην Τουρκία
Απώλειες 4% περίπου κατέγραφε το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης τη Δευτέρα, ενώ μεγάλη
υποχώρηση σημείωνε και η τουρκική λίρα, μετά την υποβάθμιση του τουρκικού αξιόχρεου από την Moody's
στην κατηγορία «junk». Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν έντονη ανησυχία για σημαντικές εκροές ξένων
κεφαλαίων από την Τουρκία, η οποία βασίζεται στις ξένες επενδύσεις για την χρηματοδότηση του ελλείμματος
τρεχουσών συναλλαγών, ένα από τα υψηλότερα στο G20 και την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους της.
Αργά την Παρασκευή, η Moody's υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας, επικαλούμενη
ανησυχίες για τα δημοκρατικά δικαιώματα στη χώρα, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα και λόγω
επιβράδυνσης της τουρκικής οικονομίας. Η τουρκική οικονομία επιβραδύνθηκε το δεύτερο τρίμηνο με το ΑΕΠ

να σημειώνει αύξηση
3,1% έναντι αύξησης 4,7% το πρώτο τρίμηνο του έτους. Επίσης, η απόδοση του 10ετούς
τουρκικού ομολόγου αυξήθηκε στο 10% από 9,5% την Παρασκευή και η λίρα διαμορφωνόταν στο 2,99 έναντι
του δολαρίου από 2,9550 την Παρασκευή πριν την ανακοίνωση της Moody's. Η Μoody's υποβάθμισε την
Τουρκία στο Ba1 από Baa3, διατηρώντας πάντως τις προοπτικές της αξιολόγησης «σταθερές».
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας
On January 11, the bank RBS issued a note saying "SELL
EVERYTHING"
"Sell Everything" - RBS on Jan 11
Returns since...
Oil: +38%
EM: +29%
S&P 500: +14%
US High Yield: +13%
RBS: -41%
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