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Bloomberg: Αν βγει η Ελλάδα στις αγορές, θα υπάρξουν αγοραστές
Εάν η Ελλάδα επιστρέψει στις αγορές φέτος, θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι για τα ομόλογά της, αναφέρει το
Bloomberg. Σε δημοσίευμά του επικαλείται δηλώσεις του διαχειριστή χαρτοφυλακίου στην BlueBay Asset
Management, Mark Dowding, ο οποίος αναφέρει πως "είμαστε αισιόδοξοι για την Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο
περίπου. Έχουμε επίσης σχηματίσει την άποψη ότι οι πιστωτές θα συνεχίσουν να βοηθούν την Ελλάδα.
Αισθάνομαι σχετικά σίγουρος ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει στις αγορές στο β΄ μισό του έτους".
Η αλλαγή στο κλίμα για την Ελλάδα αποτυπώνεται στο γεγονός ότι οι αποδόσεις ομολόγων της χώρας είναι οι
χαμηλότερες από πριν από την κρίση, παρά το ότι το χρέος παραμένει σε junk.
Επίσης, ενισχυτικό της επενδυτικής εμπιστοσύνης είναι ότι το Eurogroup αποφάσισε να αποταμιεύσει τη δόση
των 8,5 δισ. ευρώ, παρά το ότι ανέβαλε μέχρι τα μέσα του 2018 μια δεσμευτική απόφαση για το ποια μέτρα θα
χρησιμοποιηθούν για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
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Ρέγκλινγκ: Η Ελλάδα στις αγορές πριν το τέλος του προγράμματος
Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα γυρίσει στις αγορές πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος εξέφρασε σήμερα,
μιλώντας στο συνέδριο του Economist ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ.
Με τα μέτρα που ψηφίστηκαν πρόσφατα στο ελληνικό κοινοβούλιο η διαδικασία της δημοσιονομικής
προσαρμογής ολοκληρώθηκε, τόνισε ο επικεφαλής του ESM αλλά προσέθεσε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ο
οικονομικός μετασχηματισμός έχει τελειώσει.
«Πολλή δουλειά απομένει να γίνει στο διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος αλλά και μετά την
έξοδο από αυτό. Η εστίαση όμως δεν θα είναι πλέον στις περικοπές στον προϋπολογισμό αλλά αντίθετα, στην
αύξηση της δυνητικής ανάπτυξης».
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Τσακαλώτος: Μπορούμε να επιστρέψουμε στις αγορές με ή χωρίς QE & Τα σενάρια
για έξοδο στις αγορές μέσα στον Ιούλιο
Την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα θα εμφανίσει "καλή ανάπτυξη" τόσο φέτος όσο και το 2018 εξέφρασε ο
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος μιλώντας στο συνέδριο του Economist.
Ο υπουργός σημείωσε ότι η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές είναι εφικτή, με ή χωρίς συμμετοχή των ελληνικών
ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Την ίδια ώρα και που έγιναν οι δηλώσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες, Το ενδεχόμενο να βγει στις αγορές
εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεννόηση με τους θεσμούς ενώ ήδη το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης έχουν κάνει προεργασίας τους εγχειρήματος κάνοντας συναντήσεις με μεγάλα ξένα επενδυτικά
funds.
Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες ο κ. Τσακαλώτος και ο υπουργός Οικονομίας κ. Παπαδημητρίου έχουν
κάνει ήδη μια σειρά από συναντήσεις με μεγάλα ξένα επενδυτικά funds και η ανταπόκριση η οποία εισέπραξαν
ήταν θετική. Η Ελλάδα αναμένεται να προχωρήσει σε αναχρηματοδότηση ομολόγου ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ.
που λήγει τον Ιούλιο, κάνοντας την πρώτη δοκιμή εξόδου στις αγορές.
Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι αν στεφτεί με επιτυχία η πρώτη δοκιμαστική έξοδος στις χρηματαγορές θα
βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η επενδυτική εμπιστοσύνη προς την χώρα με αποτέλεσμα την «διεύρυνση» των
ομολόγων που θα μπορεί να αναχρηματοδοτήσει, με επιτρεπτά για την ελληνική οικονομία επιτόκια, το επόμενο
διάστημα.
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Πηγές ΥΠΟΙΚ: Μετά τις 10 Ιουλίου η εκταμίευση της δόσης
Η κυβέρνηση έχει λάβει το σχέδιο της συμφωνίας με το ΔΝΤ (MEFP) με τη μορφή "letter of intent" και
αναμένεται να το υπογράψει και να το επιστρέψει πάλι με τη μορφή "επιστολής προθέσεων" (letter of intent),
προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την απόφαση που πρέπει να λάβει το Ταμείο έως τις 26
Ιουλίου για μία συμφωνία επί της αρχής για το τρίτο πρόγραμμα.
Συνέχεια..
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Αυτό ανέφερε πηγή του οικονομικού επιτελείου, ο οποίος εξήγησε ότι θα πρόκειται για μία συμφωνία επί της
αρχής, χωρίς το δικαίωμα εκταμίευσης των δόσεων του δανείου από το ΔΝΤ έως 2 δισ. ευρώ. Πρόσθεσε,
παράλληλα, ότι ούτως ή άλλως η κυβέρνηση δεν επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκταμίευση του
δανείου αυτού, δεδομένων των υψηλών επιτοκίων του Ταμείου. Όσον αφορά στην εκταμίευση της δόσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), αυτή υπολογίζεται να γίνει μετά από το Eurogroup της 10ης
Ιουλίου, καθώς θα πρέπει να επικυρωθεί και από το ανώτατο όργανο του ESM. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι δεν
υπάρχει ζήτημα για την εκταμίευση της δόσης και η ολοκλήρωση των διαδικασιών εξελίσσεται ομαλά. Σχετικά
με τις επόμενες αξιολογήσεις, ο εν λόγω παράγοντας ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης εφεξής είναι να
παραμένει σε "τροχιά εφαρμογής" (on track), υλοποιώντας τους μηνιαίους στόχους. Για τον Ιούνιο, πρόσθεσε,
το μόνο δύσκολο που απομένει έχει σχέση με τη νέα Αρχή Εσόδων και με μία σειρά υποχρεώσεων, οι οποίες,
ωστόσο, είναι τεχνικά δύσκολες και είναι πιθανόν για αυτόν τον λόγο να υλοποιηθούν εν μέρει.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μέρισμα 0,08 ευρώ θα διανείμει ο ΟΛΠ για τη χρήση του 2016
Τη διανομή μερίσματος 0,0892 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση του 2016 ενέκρινε η τακτική γενική
συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε που έγινε χθες στον Πειραιά. Το γεγονός είχε και σημειολογική σημασία,
καθώς με αφορμή και τη συμπλήρωση ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης αγοράς των μετοχών
παρέστη και ο πρόεδρος του ΟΛΠ Α.Ε. Γουάν Μιν που είναι και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της
China Cosco Shipping κατόχου του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής εισηγμένης.
Εκτίμησε μάλιστα πως «το 2016 αποτελεί αναμφίβολα έτος αναφοράς για τον ΟΛΠ Α.Ε., καθώς
πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση στον όμιλο της Cosco Shipping. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος
κάπτεν Φου Τσενγκίου σημείωσε πως η νέα διοίκηση διασφάλισε την ομαλή μετάβαση και αναδιοργάνωση της
εταιρείας και προετοίμασε την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, ενώ χαρακτήρισε το 2017 ως την
πρώτη χρονιά οικοδόμησης και ανάπτυξης του νέου ΟΛΠ.
Υπενθυμίζεται πως ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2016 σε 103,5 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 3,6 %, ενώ τα
κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,0 εκατ. με το καθαρό αποτέλεσμα να εμφανίζεται βελτιωμένο σχεδόν στο
σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
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Οριστικά στην EXIN η Εθνική Ασφαλιστική
Τη μεταβίβαση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής στην EXIN Financial Services Holding B.V. (“EXIN”)
ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναντι τιμήματος 718,3 εκατ. Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΕΤΕ θα
διατηρήσει το 25% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την πώληση του 75% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικές
καθώς και τη σύναψη συμφωνίας αποκλειστικής συνεργασίας για την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων
της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικτύου της ΕΤΕ, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ που
συνεδρίασε στις 27 Ιουνίου.
Η ΕΤΕ και ηEXIN προχώρησαν επίσης σε συμφωνία που θα διέπει τη μεταξύ τους σχέση ως μέτοχοι της
Εθνικής Ασφαλιστικής. Η Συναλλαγή αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο της τάξεως των περίπου 110
μονάδων βάσης στο pro forma δείκτη CET1 της ΕΤΕ.
Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το σχέδιο
αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, ενώ θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητες της
και στην υγιή πιστωτική επέκταση.
Με αφορμή την πώληση ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε: «Ύστερα από
125 έτη κοινής πορείας η οποία ξεκίνησε το 1891, η ΕΤΕ προχώρησε στην πώληση του 75% των μετοχών της
Εθνικής Ασφαλιστικής ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευση της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές
αρχές. Παράλληλα, σύναψε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας bancassurance για τη διανομή των
προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικτύου της ΕΤΕ. Η απόφαση να διατηρηθεί μειοψηφική
συμμετοχή της τάξεως του 25%, συνάδει με το πνεύμα συνεργασίας που διέπει τη σχέση μας με την EXIN. Μας
χαροποιεί ιδιαίτερα που ο νέος μας συνεργάτης, η EXIN, διακατέχεται από μακροπρόθεσμο στρατηγικό
ενδιαφέρον για την Ελλάδα και θα συνεχίσει να αναπτύσσει την Εθνική Ασφαλιστική τα επόμενα χρόνια».
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού και της
Τράπεζας της Ελλάδος
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Στο τέλος φθάνει σήμερα το εξαιρετικά καλό Α΄εξάμηνο του 2017 … Στο
+27,62% ο ΓΔ … Στο +22,17% o Τραπεζικός Δείκτης ....
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