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

Ημερήσια Νέα
28/06/16

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

Moody’s: Θετική εξέλιξη για τις ελληνικές τράπεζες, η επαναφορά του Waiver
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Moody’s σε ανάλυση της, θετικός θα είναι ο αντίκτυπος της επαναφοράς του
waiver για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Moody's, ο οποίος εκτιμά ότι η απόφαση
θα εφαρμοστεί σε τίτλους αξίας περίπου 7 δισ. ευρώ, οι οποίοι θα μετακινηθούν ως ενέχυρο στην ΕΚΤ.
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Moody's, η απόφαση της ΕΚΤ να επιτρέψει εκ νέου την πρόσβαση των
ελληνικών τραπεζών στις παρεχόμενες διευκολύνσεις, υποδηλώνει ότι η Φραγκφούρτη «βλέπει θετικά» το
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και την πολιτική που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση, ενώ θα μειώσει σημαντικά
το κόστος χρηματοδότησης του τραπεζικού κλάδου. Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση από τον ELA
περιλαμβάνει επιτόκιο 1,5% επιπλέον του βασικού επιτοκίου αναχρηματοδότησης, το οποίο βέβαια αυτή τη
στιγμή βρίσκεται στο μηδέν. Ο τελικός αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από το «κούρεμα» που θα επιβληθεί στην
ονομαστική αξία των ομολόγων. Ωστόσο, εκτιμάται ότι το όφελος για τα καθαρά έσοδα από τόκους των
τραπεζών μπορεί να διαμορφωθεί στα 100 εκατ. ευρώ ετησίως. Η Moody's υπενθυμίζει ότι η ΕΚΤ άφησε επίσης
ανοικτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν και τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE)
όμως αυτό θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Θα προηγηθεί όπως αναφέρει η εξέταση της βιωσιμότητας
του ελληνικού χρέους. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα εξεταστούν και οι πιθανές αγορές των ομολόγων του
ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς δημόσιο τομέα (PSPP). Η εξέλιξη αυτή δίνει την
δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες να αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνότερα κεφάλαια προκειμένου να
καλύψουν το χρηματοδοτικό τους κενό.
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Κρ. Λαγκάρντ: Οι αγορές εκτίμησαν λανθασμένα την ψήφο Brexit, αλλά δεν υπήρξε πανικός
Οι χρηματοπιστωτικές αγορές "υποτίμησαν σε τεράστιο βαθμό" το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της
Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν πανικοβλήθηκαν την Παρασκευή (την επόμενη
μέρα), είπε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF) Κριστίν Λαγκάρντ χθες.
"Υπήρξε μια βίαια, σκληρή, άμεση μαζική κίνηση, η στερλίνα έχασε 10 τοις εκατό", είπε η Λαγκάρντ σε
συζήτηση στο Aspen Ideas Festival στο 'Ασπεν της πολιτείας Κολοράντο. "Δεν υπήρξε όμως πανικός και οι
κεντρικοί τραπεζίτες έκαναν τη δουλειά που ήταν προετοιμασμένοι να κάνουν στο ενδεχόμενο αυτό, που ήταν να
διοχετεύσουν πολλή ρευστότητα στις αγορές", τόνισε.
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Πρωτογενές πλεόνασμα 2,28 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό στο πεντάμηνο
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,282 δισ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός το α' πεντάμηνο του έτους, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου
2016, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 814 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1.399 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο
διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 3.880 εκατ. ευρώ.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.282 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.506 εκατ. ευρώ για την ίδια
περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 820 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19.208 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 328 εκατ. ευρώ ή 1,7% έναντι
του στόχου.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17.263 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 773 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2016 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 31 εκατ. ευρώ ή 1,2%,
β) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 124 εκατ. ευρώ ή 15,6%,
γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 77 εκατ. ευρώ ή 9,8%,
δ) ΦΠΑ καπνού κατά 40 εκατ. ευρώ ή 16,3%,
ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 112 εκατ. ευρώ ή 2,3%,
στ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 35 εκατ. ευρώ ή 77,7%,
ζ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 129 εκατ. ευρώ ή 12,2%,
η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 188 εκατ. ευρώ ή 76,2%,
θ) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 146 εκατ. ευρώ ή 179,5%,
ι) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 423 εκατ. ευρώ ή 27,9%
Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 42 εκατ. ευρώ ή 8,4%,
β) Φόροι στην περιουσία κατά 61 εκατ. ευρώ ή 5,9%,
γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 129 εκατ. ευρώ ή 18,1%,
δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 46 εκατ. ευρώ ή 2,8%,
ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 77 εκατ. ευρώ ή 38,3%,
στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 47 εκατ. ευρώ ή 25,3%,
ζ) Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 54 εκατ. ευρώ ή 54,5%.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.206 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 128 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (1.078
εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.945 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 445 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Μάιο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.194 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 476 εκατ. ευρώ
σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.159 εκατ. ευρώ αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 451 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση των εσόδων Μαΐου 2016 οφείλεται κυρίως:
α) στο φόρο εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 158 εκατ. ευρώ,
β) στους φόρους στην περιουσία κατά 40 εκατ. ευρώ,
γ) στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 37 εκατ. ευρώ,
δ) στο ΦΠΑ καπνού κατά 50 εκατ. ευρώ,
ε) στο ΦΠΑ λοιπών κατά 129 εκατ. ευρώ,
στ) στους λοιπούς Ε.Φ.Κ. (καπνού κλπ) κατά 174 εκατ. ευρώ,
Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:
α) των άμεσων φόρων ΠΟΕ κατά 38 εκατ. ευρώ,
β) των εσόδων προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 41 εκατ. ευρώ
Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Μαΐου 2016 ανήλθαν σε 228 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 66 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου
(162 εκατ. ευρώ).
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 ανήλθαν στα 20.022 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά
2.738 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (22.760 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 18.908 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2.367 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου,
κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2.056 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 145 εκατ. ευρώ. Έχουν
καταβληθεί επιπλέον 97 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 138 εκατ. ευρώ για
επιδοτήσεις γεωργίας και 10 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.114 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 371 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικά για τον μήνα Μάιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.854 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 460 εκατ. ευρώ
έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.659 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 290 εκατ.
ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 195 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 170 εκατ.
ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
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Χιούγκο Ντίξον: Γιατί απέτυχε το Remain...
Στην αδυναμία του στρατοπέδου του Remain –και του ίδιου του Ντέιβιντ Κάμερον– να αποκρούσει την
«ευφυέστατη» εκμετάλλευση του ζητήματος της μετανάστευσης από τους οπαδούς του Leave αποδίδει ο
Χιούγκο Ντίξον την επικράτηση των τελευταίων στο ιστορικό δημοψήφισμα της Πέμπτης. O γνωστός
αναλυτής και υπέρμαχος της παραμονής της Βρετανίας στην Ε.Ε. εξηγεί ότι το αντίπαλο στρατόπεδο κατάφερε
με μαεστρικό τρόπο να ταυτίσει εντελώς ξεχωριστά ζητήματα –την προσφυγική κρίση, τη ζώνη Σένγκεν, την
τρομοκρατία, την ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας– προκειμένου να περάσει το μήνυμα ότι η Ε.Ε. ευθύνεται
για τις μεταναστευτικές ροές προς τη Βρετανία.
Ενας από τους λόγους που ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν μπόρεσε να αντικρούσει τους ισχυρισμούς αυτούς,
σύμφωνα με τον Ντίξον, είναι ότι «δεν είχε καμία αξιοπιστία στο θέμα της διαχείρισης της μετανάστευσης».
Είχε υποσχεθεί, υπενθυμίζει ο ιδρυτής του Reuters Breakingviews, ότι «θα μειώσει την καθαρή ετήσια εισροή
μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο στις δεκάδες χιλιάδες. Πέρυσι ο σχετικός αριθμός ήταν 333.000. Κανείς
λοιπόν δεν τον άκουγε».
Ο Ντίξον προσθέτει ότι το στρατόπεδο του Remain δεν τόνισε αρκετά τα οφέλη της μετανάστευσης για τη
βρετανική οικονομία. Γενικότερα, θεωρεί ότι ο Κάμερον εστίασε σχεδόν αποκλειστικά στις αρνητικές
συνέπειες της εξόδου και μίλησε ελάχιστα για «τη θετική ατζέντα της παραμονής» και του ρόλου της
Βρετανίας στη μεταρρύθμιση της Ε.Ε.
Μετά την προαναγγελία παραίτησης του πρωθυπουργού, ο συνομιλητής της «Κ» προβλέπει ότι θα «δοθεί
κανονική μάχη για την ηγεσία», με τον Μπόρις Τζόνσον πιθανότερο νικητή. Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μιας
«περιόδου πολιτικής αστάθειας ελληνικού τύπου, με δημοψήφισμα το οποίο θα διαδεχθούν εκλογές».
Αναταραχή βλέπει και στις τάξεις των Εργατικών, μνημονεύοντας την αποτυχία του Τζέρεμι Κόρμπιν να
κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους των Εργατικών υπέρ της παραμονής. Ωστόσο, όπως προσθέτει, το σκηνικό
μετά το δημοψήφισμα είναι τόσο ρευστό ώστε το ενδεχόμενο ανάδειξης του Κόρμπιν στην πρωθυπουργία, «που
πριν έξι μήνες εθεωρείτο αδιανόητο», πλέον «δεν μπορεί να αποκλειστεί».
Η οικονομική ζημία από το Brexit «θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις πολιτικές εξελίξεις», λέει. «Οσο
οξύνεται η ένταση στην εσωτερική πολιτική σκηνή και στις διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. για την έξοδο, τόσο
το κόστος θα μεγαλώνει».
Οσο για την Ε.Ε., η συμβουλή του σε σχέση με την αντιμετώπιση των Βρετανών είναι να «παραμείνει
ψύχραιμη και να αποφύγει τις εμπρηστικές δηλώσεις», περιμένοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο Λονδίνο. Στο
εσωτερικό μέτωπο, συστήνει την αποφυγή μεγάλων αλμάτων ενοποίησης, «που θα εξεγείρουν τους λαϊκιστές».
Αντ’ αυτού, προτείνει τεχνικές τροποποιήσεις, που δεν θα συναντήσουν ιδιαίτερες αντιδράσεις αλλά θα
συμβάλουν στη σταθερότητα του συστήματος. Μεταξύ αυτών είναι μέτρα για τη μείωση της «εθνικής
προτίμησης» (home bias) στα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων των τραπεζών αλλά και ο μη υπολογισμός
των επενδυτικών δαπανών στην καταμέτρηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

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

III

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

Ημερήσια Νέα

-

Pimco: Το Brexit δεν θα προκαλέσει χάος
Στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις του Brexit εστιάζεται η Pimco ένας από τους
μεγαλύτερους διαχειριστές ομολόγων διεθνώς. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Pimco, βραχυπρόθεσμα, η
οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου θα επιβραδυνθεί λόγω της αβεβαιότητας που προκάλεσε το δημοψήφισμα.
Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της Pimco, η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας θα μειώσει το βασικό της
επιτόκιο στο μηδέν από 0,5%. Εάν χρειαστεί να κάνει περισσότερα, περιμένουμε να επαναφέρει την ποσοτική
χαλάρωση και όχι αρνητικά επιτόκια. Μεσοπρόθεσμα, αναμένουμε μια περίοδο μεγαλύτερης σχετικής
ηρεμίας,
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ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από την πρωθυπουργία τον Οκτώβριο του 2016, γεγονός που σημαίνει ότι το
Συντηρητικό Κόμμα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού θα πρέπει να εκλέξει νέο αρχηγό. Ο χρόνος για τις
διαπραγματεύσεις αυτές πιθανότατα θα διαρκέσεουν έως 2 χρόνια σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης της
Λισαβόνας. Ωστόσο, οι ανεπίσημες διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν πριν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου
Βασιλείου ξεκινήσει την επίσημη διαδικασία εξόδου. Όσον αφορά τις αγορές το Brexit αυξάνει την
αβεβαιότητα για τις προοπτικές του Ηνωμένου Βασίλειου, ενισχύοντας την ανασφάλεια στην παγκόσμια
οικονομία.
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Goldman Sachs: Ύφεση στη Βρετανία, μειωμένα ποσοστά ανάπτυξης σε ΕΕ, ΗΠΑ
Η Βρετανία αναμένεται να μπει σε ύφεση μέσα στο 2016, μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος την
Πέμπτη για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια απόφαση που οποία θα εμποδίσει επιπλέον
και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, είπαν οι επικεφαλής οικονομολόγοι της Goldman Sachs
χθες. "Αναμένουμε τώρα την οικονομία (της Βρετανίας) να εισέλθει σε ήπια ύφεση μέχρι τις αρχές του 2017",
\
είπαν σε σημείωμα
για τους πελάτες τους οι οικονομολόγοι της Γκόλντμαν Σακς Γιαν Χάτζιους και Σβεν Γιάρι
Στεν.
Εκτιμούν επίσης ότι η απόφαση για την αποχώρηση από την ΕΕ θα μειώσει αθροιστικά κατά 2,75% το
βρετανικό ΑΕΠ, στους επόμενους 18 μήνες, καθώς και ότι οι οικονομίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της
Ευρώπης θα επηρεαστούν επίσης. Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις της Γκόλντμαν, το ΑΕΠ της ευροζώνης
τα δύο επόμενα χρόνια θα φτάσει το 1,25% αντί του 1,5% που υπολογίζονταν πριν το δημοψήφισμα για Brexit.
Για την οικονομία των ΗΠΑ, η τράπεζα προβλέπει ότι η αύξηση του ΑΕΠ το δεύτερο μισό του 2016 θα φτάσει
το 2% αντί για το 2,25%, που είχε δώσει σε προηγούμενη εκτίμηση.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
The median sale price of a home in the US is $239,700.
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