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Moody's: Αναβάθμισε Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς
Σε συνέχεια της πρόσφατης αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας, η Moody's Investors Service ανακοίνωσε
σήμερα ότι αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς και της
Εθνικής Τράπεζας σε Caa2 από Caa3 προηγουμένως, ενώ επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Alpha Bank, της
Eurobank και της Attica Bank στο Caa3.

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

ΕΤΕ: Περιμένει «λευκό καπνό» από Exin ως το τέλος της εβδομάδας
Την υπόσχεση ότι ως το τέλος αυτής της εβδομάδας θα έχει αποστείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία του μετοχολογίου για την
εταιρεία που θα εξαγοράσει το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς και τη δομή της συναλλαγής, έχει δώσει η Exin στην Εθνική
Τράπεζα.
Το τελευταίο διάστημα, ο Matt Fairfield συζητά με private equity funds, προκειμένου να μπουν στο σχήμα βασικών χρηματοδοτών για
την εξαγορά έναντι 718,5 εκατ. ευρώ της μεγαλύτερης εγχώριας ασφαλιστικής.
Οι συζητήσεις έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με πηγές της Exin, με αποτέλεσμα εντός της εβδομάδας να αποσταλούν στην TτE τα
σχετικά στοιχεία. Με δεδομένη, όμως, την αναξιοπιστία που συνοδεύει πλέον την Exin, μεγαλύτερη βαρύτητα έχει η επισήμανση των
ίδιων πηγών ότι για τα ονόματα των private equity funds και την πρόοδο των συζητήσεων είναι ενήμερη η διοίκηση της Εθνικής
Τράπεζας.
Η Εθνική είναι η μόνη αρμόδια να δώσει ή όχι παράταση στο προβλεπόμενο 9μηνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αν η Exin
παρουσιάσει commitment letters από τους επενδυτές και μια δομή που να ικανοποιεί το περίγραμμα που έχει θέσει η TτE, η Εθνική θα
δώσει παράταση για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.
Λόγω, πάντως, της παρατεταμένης αδυναμίας της Exin, η τράπεζα έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα, η οποία
προβλέπει την καταγγελία της συμφωνίας με την Exin και την έγερση νομικών αξιώσεων.
Τυπικά, η Εθνική δύναται, βάσει νομικής ερμηνείας, να απευθυνθεί στη Fosun, ως τον επενδυτή με τη δεύτερη καλύτερη προσφορά. Στην
τράπεζα, όμως, εμφανίζονται απαισιόδοξοι, για το αν ο κινεζικός όμιλος θα μπορούσε να μπει σε μια σύντομη διαπραγμάτευση,
βελτιώνοντας μάλιστα τα επίπεδα της δεσμευτικής προσφοράς του.
Ως εκ τούτου, η τράπεζα έχει προσανατολιστεί στην επόμενη ημέρα, μετά την ακύρωση του διαγωνισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
διοίκηση της Εθνικής θα επιδιώξει να πείσει την DG Comp, αφενός, να δώσει χρόνο ως την προκήρυξη νέου διαγωνισμού, αφετέρου, να
χαλαρώσει τις απαιτήσεις της.
Συνέχεια…
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Με βάση το υφιστάμενο
πλάνο αναδιάρθρωσης, η Εθνική δεσμεύεται να πουλήσει τουλάχιστον το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η
τράπεζα θα προσπαθήσει να πείσει την DG Comp να αλλάξει η παραπάνω δέσμευση και να διατηρήσει υψηλότερο ποσοστό μειοψηφίας.
Κάποιοι πιστεύουν ότι αν βγει προς πώληση, την επόμενη φορά, ένα μικρότερο ποσοστό και την ίδια στιγμή διενεργηθεί IPO για ένα
επίσης σημαντικό τμήμα των μετοχών, θα εκδηλωθεί ισχυρότερο αγοραστικό ενδιαφέρον. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι έτσι θα
αποφευχθούν οι συγκρίσεις με το τίμημα των 718,5 εκατ. ευρώ, που προσέφερε η Exin.
Με δεδομένο, πάντως, ότι τα παραπάνω επιχειρήματα αναπτύχθηκαν στην DG Comp πριν από ένα περίπου χρόνο από ΕΤΕ, υπουργείο
Οικονομικών και πρόεδρο της Βουλής χωρίς αποτέλεσμα, δεν αναμένεται η Διεύθυνση Ανταγωνισμού να κάνει πίσω όσον αφορά στην
υλοποίηση της δέσμευσης πώλησης τουλάχιστον του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Σημειώνεται ότι η Exin αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, προσφέροντας για
το 75% του μετοχικού της κεφαλαίου και μια 15ετή σύμβαση bancassurance 718,5 εκατ. ευρώ. Εδώ, όμως, και οκτώ μήνες αδυνατεί να
κλείσει το σχήμα των βασικών χρηματοδοτών του deal.
Η προσπάθεια έγινε ακόμη πιο δύσκολη, όταν τον περασμένο Νοέμβριο η Calamos Family Partners ενημέρωσε ότι δεν επιθυμεί να
περιλαμβάνεται πλέον μεταξύ των βασικών επενδυτών, ενώ ακολούθησε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων σε δικαστήριο του Ιλινόι, με
αίτημα έκδοσης διαταγής πληρωμής εις βάρος της Exin Financial για ληξιπρόθεσμη απαίτηση 41 εκατ. δολαρίων συν τους τόκους.
Πηγή: euro2day.gr
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Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Ιανουάριο
Μείωση κατά 1,402 δισ. ευρώ παρουσίασαν τον Ιανουάριο του 2018 οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης
κατά 2,541 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους διαμορφώθηκε σε 4,9% από 4,7%
τον προηγούμενο μήνα.
Έτσι, στο τέλος Ιανουαρίου το σύνολο των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων υποχώρησε στα 102,7 δισ. ευρώ
από 103,9 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2017.
Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις από νοικοκυριά μειώθηκαν κατά 1,061 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις των επιχειρήσεων
μειώθηκαν κατά 341 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα οι καταθέσεις των νοικοκυριών είχαν
εμφανίσει αύξηση κατά 2,6 δισ. ευρώ.
Όσον αφορά στις χορηγήσεις, τον Ιανουάριο εμφάνισαν μείωση κατά 1,6% ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου
των χορηγήσεων διαμορφώθηκε σε 6,8% από 4,5% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά
1,491 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 732 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2017.
Τον Ιανουάριο του 2018, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε
στο -0,8%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς
τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 787 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 372 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα.
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιανουάριο του 2018, ήταν αρνητική κατά 512 εκατ.
ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 544 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
διαμορφώθηκε σε 0,6% από 0,4% τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε
στο 0,4%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν
αρνητική κατά 413 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 308 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
διαμορφώθηκε σε 2,9% από 1,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν
αρνητική κατά 99 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 236 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα
Αρνητική κατά 242 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη
κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιανουάριο του 2018, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 151 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -2,3%, αμετάβλητος σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα.
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Ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 1% του ΑΕΠ οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη στην
Ελλάδα
Στο 1,01% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2016 το ποσοστό των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α), ξεπερνώντας για πρώτη φορά το
όριο του 1%, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και απέστειλε στη Eurostat. Οι εν
λόγω δαπάνες ήσαν 0,97% του ΑΕΠ το 2015 και 0,67% το 2011.
Οι δαπάνες για Ε&Α συνέχισαν την αυξητική πορεία των τελευταίων ετών και το 2016 ανήλθαν σε 1.745,2 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο
μέχρι σήμερα ποσό δαπανών για Ε&Α στη χώρα μας. Οι δαπάνες το 2016 ήσαν αυξημένες κατά 50,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015,
ενώ σε σχέση με το 2011 η αύξηση ανήλθε σε 363 εκατ. ευρώ.
Με δαπάνες 1,01% το 2016, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 19η θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, όσον αφορά τις δαπάνες Ε&Α,
βελτιώνοντας κατά τρεις θέσεις την κατάταξή της σε σχέση με το 2015 και προσεγγίζοντας για πρώτη φορά χώρες όπως η Ιρλανδία και
η Ισπανία.
Σημαντική αύξηση δαπανών Ε&Α καταγράφηκε στον επιχειρηματικό τομέα, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Ε&Α 740,4 εκατ.
ευρώ, αυξημένες κατά 178,8 εκατ. ευρώ (31,8%) σε σχέση με το 2015. Για πρώτη φορά, ο τομέας των επιχειρήσεων είχε τη μεγαλύτερη
ποσοστιαία συνεισφορά στις δαπάνες Ε&Α (0,43% του ΑΕΠ). Ακολούθησε ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στον οποίο
πραγματοποιήθηκαν δαπάνες 559,4 εκατ. ευρώ (0,32% του ΑΕΠ) και ο κρατικός τομέας με δαπάνες 438,8 εκατ. ευρώ (0,25% του ΑΕΠ).
Ο τομέας των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων είχε τη μικρότερη συνεισφορά (15,6 εκατ. ευρώ ή 0,01% του ΑΕΠ).
Η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης Ε&Α για το 2016 παρέμεινε η κρατική χρηματοδότηση με 746,8 εκατ. ευρώ και μερίδιο 42,6% επί
του συνόλου. Ειδικότερα σημαντική αύξηση καταγράφηκε στα κονδύλια που διατέθηκαν από τον τακτικό προϋπολογισμό (αυξημένα
κατά 104,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015) και από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αύξηση 24,4 εκατ.
ευρώ σε σχέση με το 2015). Οι διατεθείσες από το ΕΣΠΑ 2014-2020 κρατικές πιστώσεις συνέβαλαν σε μικρότερο βαθμό από τα
προηγούμενα έτη, στη χρηματοδότηση δαπανών Ε&Α που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2016.
Μεγάλη αύξηση καταγράφηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης, τον επιχειρηματικό τομέα, ο οποίος χρηματοδότησε με
705,5 εκατ. ευρώ (40,2% του συνόλου) τις δραστηριότητες Ε&Α στη χώρα. Το μεγαλύτερο μέρος, 648,5 εκατ. ευρώ, επενδύθηκαν σε
Ε&Α που διενεργήθηκαν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό για δραστηριότητες Ε&Α στον τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (40,8 εκατ. ευρώ), στον κρατικό τομέα (14,1 εκατ. ευρώ) και σε ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (2,2 εκατ. ευρώ).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε την τρίτη κατά σειρά πηγή χρηματοδότησης, η οποία καταγράφει αυξητική πορεία κατά τα τελευταία
έτη, καθώς υλοποιείται ο «Ορίζοντας 2020», το τρέχον Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και Καινοτομία. Το 2016 η ΕΕ
χρηματοδότησε ερευνητικά έργα σε όλους τους τομείς με 208,5 εκατ. ευρώ (12% του συνόλου).
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Τζερόμ Πάουελ: Η Fed θα συνεχίσει τις σταδιακές αυξήσεις των επιτοκίων
Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αυξάνει σταδιακά τα επιτόκια παρά τη στήριξη στην οικονομία από τις μειώσεις φόρων
και τις κρατικές δαπάνες, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του επικεφαλής της Federal Reserve Τζερόμ Πάουελ στα μέλη του
Κογκρέσου.
Οι αξιωματούχοι της Fed αναμένουν τρεις αυξήσεις επιτοκίων φέτος και ο Πάουελ, σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας που θα
εκφωνήσει αργότερα, δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι χρειάζεται να επιταχυνθεί ο ρυθμός αύξησης τους.
«Η FOMC (Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Fed) θα συνεχίσει να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ του να αποφύγει την
υπερθέρμανση της οικονομίας και του να φέρει?τον πληθωρισμό κοντά στο 2% σε βιώσιμη βάση», σύμφωνα με την ομιλία του Πάουελ,
την πρώτη του ενώπιον του Κογκρέσου με την ιδιότητα του επικεφαλής της Fed.
Συνέχεια…
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«Κάποιες από τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε η αμερικανική οικονομία τα προηγούμενα χρόνια μετατράπηκαν σε
ούριους ανέμους», σύμφωνα με τα σχόλια του Πάουελ που δόθηκαν στη δημοσιότητα, με τον κεντρικό τραπεζίτη να
σημειώνει τις πρόσφατες αλλαγές της δημοσιονομικής πολιτικής και την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο,
«ο πληθωρισμός παραμένει κάτω από τον μακροπρόθεσμο στόχο μας του 2%. Κατά την άποψη (της FOMC), οι περαιτέρω
σταδιακές αυξήσεις στα επιτόκια θα προωθήσουν με τον καλύτερο τρόπο την επίτευξη και των δύο στόχων μας».
Η ομιλία στέλνει το πρώτο μήνυμα του Πάουελ ως επικεφαλής της Fed ότι η φορολογική μεταρρύθμιση και το σχέδιο για
τις κρατικές δαπάνες της κυβέρνησης Τραμπ δεν θα προκαλέσουν άμεση στροφή προς έναν ταχύτερο ρυθμό αύξησης των
επιτοκίων. «Σταδιακά» ήταν η συνήθης έκφραση από τότε που η Fed άρχισε να αυξάνει τα επιτόκια υπό την προκάτοχο
του Πάουελ, την Τζάνετ Γέλεν, στα τέλη του 2015.
Η Fed αναμένεται να εγκρίνει την πρώτη αύξηση των επιτοκίων της για το 2018 στην επόμενη συνεδρίασή της τον
Μάρτιο, όταν θα ανακοινώσει επίσης τις νέες οικονομικές της προβλέψεις και ο Πάουελ θα δώσει την πρώτη του
συνέντευξη Τύπου.
Ο Πάουελ είναι προγραμματισμένο να εκφωνήσει τη σημερινή του ομιλία του στις 17.00 ώρα Ελλάδας και στη συνέχεια να
απαντήσει σε ερωτήσεις των Αμερικανών βουλευτών.
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Κρ. Λαγκάρντ: Ενισχύετα η παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά έρχονται μεταβολές
Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε σήμερα ότι η παγκόσμια
οικονομία καταγράφει ανάπτυξη που μοιάζει να έχει ευρεία βάση, προειδοποίησε ωστόσο ότι το τοπίο μεταβάλλεται με
ταχύτητα, κρίνοντας πως υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι εξαιτίας διενέξεων για εμπορικά ζητήματα, της εξομάλυνσης της
νομισματικής πολιτικής και των τεχνολογικών αλλαγών.
Σε ομιλία της κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του ΔΝΤ στην Τζακάρτα, η οποία οργανώθηκε εντός των ορίων της
προετοιμασίας για την ετήσια σύνοδό του, στο Μπαλί, τον Οκτώβριο, η Λαγκάρντ ανέφερε πως το Ταμείο αναμένει ότι η
παγκόσμια ανάπτυξη θα ανέλθει σε 3,9% το 2018 και το 2019. Η πρόβλεψη παραμένει αμετάβλητη από τον Ιανουάριο και
αυξημένη από το 3,7% του 2017.
Η Λαγκάρντ κατέγραψε εξάλλου πως οι χώρες του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)
προετοιμάζονται για τα υψηλότερα επιτόκια που θα οριστούν στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως αυτή των ΗΠΑ κι
αυτές της Ευρώπης, ωστόσο κάλεσε τους αξιωματούχους και όσους χαράσσουν πολιτική να επαγρυπνούν για τις
επιπτώσεις που θα έχουν οι μεταβολές της νομισματικής πολιτικής στη χρηματοοικονομική σταθερότητα και στις ροές
κεφαλαίων.
«Ξέρουμε ότι αυτή (σ.σ. η άνοδος των επιτοκίων) θα έχει δευτερογενείς επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Γνωρίζαμε εδώ και
καιρό ότι θα ερχόταν», ανέφερε η Λαγκάρντ, ωστόσο «παραμένει αβέβαιο το πώς θα επηρεάσει αυτή η μετάβαση άλλες
χώρες, τις εταιρείες, τις θέσεις εργασίας, τα εισοδήματα».
Οι χώρες του ASEAN πρέπει να ενστερνιστούν νέα μοντέλα ανάπτυξης, τα οποία δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην
εσωτερική ζήτηση, το περιφερειακό εμπόριο και τη διαφοροποίηση των πηγών προσόδων και να προετοιμαστούν για τις
αλλαγές που θα φέρουν οι αυτοματισμοί στα εργοστάσια, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία, οι νέες τεχνολογίες στον
χρηματοπιστωτικό τομέα, ή τα ψηφιακά νομίσματα.
Παρότι αυτές οι αλλαγές μπορεί να εξαλείψουν ορισμένες θέσεις εργασίας, είναι σημαντικό οι χώρες να εντείνουν τις
προσπάθειές\ τους να μετεκπαιδεύσουν εργαζόμενους ώστε να είναι σε καλύτερη θέση για να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες,
έκρινε η Λαγκάρντ.
«Πολλές θέσεις εργασίας θα επηρεαστούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Κάποιες θα χαθούν, πολλές περισσότερες θα
επηρεαστούν εξαιτίας των αυτοματισμών. Πρέπει λοιπόν να στοχαστούμε για το μέλλον της απασχόλησης», επισήμανε η
Κριστίν Λαγκάρντ και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει μία και μόνη ορθή προσέγγιση και πολλές κυβερνήσεις θα χρειαστεί να
χαράξουν τον δικό τους δρόμο.

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

IV

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

The ten WORST Dow stocks of 2018
General Electric GE -20%
Chevron CVX -12%
Proctor & Gamble PG -11%
Verizon VZ -10%
Exxon XOM -9%
McDonald's MCD -6%
Walmart WMT -6%
Johnson & Johnson JNJ -5%
Disney DIS -4%
Coca-Cola KO -3%

Dow Jones Industrials
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