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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΣΙΑ Πτώση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα καταγράφουν οι κινεζικές μετοχές, με τους επενδυτές να 
φοβούνται πως οι ενέργειες της κινεζικής κυβέρνησης για στήριξη της αγοράς "πέφτουν στο κενό", αλλά 
και το υπουργείο Εμπορίου της χώρας να προειδοποιεί για ενδεόμενη πτώση στις εξαγωγές τους 
επόμενους μήνες καθώς και για τις πιέσεις που ασκεί στις εταιρείες με χρέος σε ξένο νόμισμα η 
υποτίμηση του γουάν. Οι δείκτες σε Σαγκάη και Σενζέν έχουν καταγράψει απώλειες άνω του 8% από τη 
Δευτέρα, παρά την εκστρατεία της κυβέρνησης, των χρηματιστηριακών εταιρειών, των fund managers 
και των ρυθμιστικών αρχών να σταθεροποιήσουν τις τιμές. Το νέο ξεπούλημα ξεκίνησε αργά χθες μετά 
από εικασίες πως η κεντρική τράπεζα της χώρας δεν βιάζεται να προχωρήσει σε νέες κινήσεις τόνωσης 
της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, η οποία επιβραδύνεται σημαντικά λόγω της μείωσης 
των επενδύσεων και των εξαγωγών. Ο δείκτης Shanghai Composite υποχωρούσε έως και 3%, ενώ 
αντίστοιχες ήταν οι απώλεις και για τον CSI, οι οποίες περιορίζονται κάπως αυτήν την ώρα στο 2,18% 
και 1,38% αντίστοιχα. Απώλειες 1,39% για τον δείκτη Nikkei, 0,76% για τον Hang Seng και 1% για τον 
Kospi, ενώ αντιθέτως κέρδη 1,32% καταγράφει ο δείκτης ASX.

FITCH Σε αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου κατά μία βαθμίδα, σε «CCC» από «CC» προχώρησε την Τρίτη 
ο Fitch. Επίσης, ο οίκος αξιολόγησης αύξησε το «ταβάνι» χώρας σε «Β-» από «CCC». Όπως αναφέρει, 
η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των ευρωπαϊκών θεσμών για ένα τρίτο πακέτο διάσωσης έχει 
μειώσει το ρίσκο, η Ελλάδα να μην καταβάλλει τις υποχρεώσεις της προς τον ιδιωτικό τομέα. Εντός της 
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εβδομάδας αναμένεται η αρχική δόση των 23 δισ. ευρώ, η οποία και αναμένεται να περιορίσει τα έντονα 
προβλήματα ρευστότητας των τελευταίων μηνών, καλύπτοντας την αποπληρωμή ομολόγων ύψους 3,2 
δισ. ευρώ στις 20 Αυγούστου, καθώς και το δάνειο-γέφυρα που λήγει τον Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα 
είναι σχεδιασμένο να εξυπηρετήσει μια επιστροφή της Αθήνας στις αγορές. Ωστόσο, τα ρίσκα για την 
επιτυχία του προγράμματος παραμένουν υψηλά. Θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών, κάτι που με τη σειρά του αυξάνει το ρίσκο 
καθυστερημένων αξιολογήσεων. Την ίδια στιγμή, η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα παραμένει 
απρόβλεπτη.

ΕΒΖ Τέλος Αυγούστου αναμένεται να "πέσουν" οι υπογραφές για μία συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της 
Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) και ομίλου εταιρειών με έδρα τη Βραζιλία, όπως ανέφερε, σε 
δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, o διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής επιχείρησης Δημήτρης 
Γιαννακίδης. Μάλιστα, τεχνικό κλιμάκιο του βραζιλιάνικου ομίλου βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και 
επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις της ΕΒΖ ΕΒΖ +15,04%. "Οι πρώτες εντυπώσεις του τεχνικού κλιμακίου 
είναι άκρως θετικές" σημείωσε ο κ. Γιαννακίδης, επισημαίνοντας πως "προς το παρόν έχουν επισκεφθεί 
το εργοστάσιο της ΕΒΖ ΕΒΖ +15,04% στις Σέρρες και εντός των επόμενων ημερών θα βρεθούν σε 
Πλατύ και Ημαθία, ενώ εντός του Οκτωβρίου θα μεταβούν και στις εγκαταστάσεις της ελληνικής 
βιομηχανίας στη Σερβία".
Εντός της εβδομάδας αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα ο νομικός και οικονομικός σύμβουλος του 
βραζιλιάνικου ομίλου εταιρειών, προκειμένου να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες. "Στόχος 
των ξένων είναι να επενδύσουν ακόμα και παραπάνω από 50 εκατ. ευρώ στην EΒΖ, αφού στα πλάνα 
τους είναι και η μετατροπή κάποιων εργοστασίων σε μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης" τόνισε ο κ. 
Γιαννακίδης. Με τη συνεργασία των δύο πλευρών, που αναμένεται αρχικά να είναι πενταετούς 
διάρκειας, η EΒΖ καλείται να λειτουργήσει και ως ενδιάμεσος μεταποιητικός σταθμός για λογαριασμό 
του ξένου ομίλου, που θα "στέλνει σε εμάς ποσότητες ακατέργαστης ζάχαρης, εμείς θα τη μετατρέπουμε 
σε λευκή κρυσταλλική και στη συνέχεια θα εξάγεται και στη Ρωσία, όπου έχουν συμφωνία για εξαγωγή 
3 εκατ. τόνων ζάχαρης", όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της EΒΖ.
Σημείωσε δε, ότι "η συμφωνία αυτή θα δώσει άλλον αέρα στην βιομηχανία, αφού θα δουλεύουμε οκτώ 
μήνες το χρόνο, έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ασχοληθούμε και με τα εγχώρια τεύτλα, που 
ευχόμαστε να πολλαπλασιαστούν". Σε ό,τι αφορά τα capital controls, ο κ. Γιαννακίδης επεσήμανε ότι 
δυσκολεύουν πολύ τις εμπορικές σχέσεις των επιχειρήσεων, εξηγώντας: "Εδώ και δυο εβδομάδες 
περιμένω από μεγάλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να μου δώσει το 'πράσινο φως' και να φέρουμε τις 
ποσότητες ζάχαρης από τη Γαλλία για την κάλυψη της εγχώριας αγοράς [...] Εάν δεν γίνει κάτι σύντομα 
τον Σεπτέμβριο η ζάχαρη στην ελληνική αγορά θα είναι δυσεύρετη". "Άκρως θετικά" βλέπουν οι 
εργαζόμενοι στην EΒΖ την εξέλιξη με τον ξένο όμιλο εταιρειών, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Εργαζομένων EΒΖ, Χριστόδουλος Βαρκάκης. "Περιμένουμε όλοι με κομμένη την ανάσα 
τη στιγμή που θα πέσουν οι τελικές υπογραφές με τον ξένο όμιλο εταιρειών. Οι εργαζόμενοι βλέπουμε 
άκρως θετικά την εξέλιξη αυτή και δεσμευόμαστε ότι από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι περνάει από 
το χέρι μας να έχουμε μια άριστη συνεργασία" υπογράμμισε. Υπενθυμίζεται ότι στη ζαχαρική χρήση 
2014-2015, η βιομηχανία ζάχαρης της Βραζιλίας "χτυπήθηκε" από τις χαμηλές τιμές του προϊόντος στη 
διεθνή αγορά και είχε μείωση στη παραγωγή της κατά 9%, αλλά για την περίοδο 2015-2016 υπάρχουν 
εκτιμήσεις για βελτιωμένες αποδόσεις. 

ΑΤΤ Τυπικά, η Τράπεζα Αττικής, όπως και οι συνεταιριστικές τράπεζες, δεν έχουν πρόσβαση αυτή τη στιγμή 
στα νέα κεφάλαια διάσωσης ως 25 δισ. ευρώ που θα πάρει το ΤΧΣ από το νέο πρόγραμμα των 86 δισ. 
ευρώ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει το Μνημόνιο η ΤτΕ, ως η αρμόδια εποπτική αρχή, πρέπει να 
καταθέσει εισήγηση στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για το αν Αττικής και συνεταιριστικές θα 
έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια κρατικής διάσωσης.
Οι πληροφορίες λένε ότι η εισήγηση της ΤτΕ θα είναι θετική. Με δεδομένη δε την ισχυρή θέληση της 
κυβέρνησης να διασωθεί η Αττικής αλλά και την εκτίμηση της Φρανκφούρτης ότι δεν πρέπει να μειωθεί 
περαιτέρω ο αριθμός των εμπορικών τραπεζών η εισήγηση της ΤτΕ θα έχει τύχη στον SSM. 
Παράγοντες της αγοράς είναι αισιόδοξοι ότι κατά 95% η Αττικής θα πάρει το πράσινο φως για 
πρόσβαση στα 25 δισ. ευρώ. Μαζί της και οι συνεταιριστικές καθώς η Αττικής επιδιώκει να αναλάβει 
το ρόλο που είχε η Πανελλήνια. Η πρόσβαση στο ΤΧΣ έχει όμως και τα αρνητικά επακόλουθα. Η 
τράπεζα θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθεί με βάσει τον νόμο 3864, όπως θα τροποποιηθεί για να 
συμβαδίζει με την κοινοτική οδηγία BRRD, και θα κρατικοποιηθεί στο βαθμό που το Ταμείο θα βάλει 
τα περισσότερα κεφάλαια. Η αναζήτηση ιδιωτών επενδυτών δεν έχει σταματήσει, το ύψος όμως των 
κεφαλαιακών αναγκών εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά υψηλότερο των 433,4 εκατ. ευρώ που είχε 
αποφασίσει η τράπεζα, τον περασμένο χειμώνα. Το αν θα βάλει το ΤΣΜΕΔΕ λεφτά στην ΑΜΚ μένει να 
φανεί. Άλλωστε, η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων μπορεί να αλλάξει άρδην το σκηνικό και σε 
αυτό το μέτωπο.

BAIL – IN Οι αποφάσεις του Eurogroup αναφορικά με την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα έχουν 
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ευρύτερες επιπτώσεις 
σε σειρά υποθέσεων 
στον τραπεζικό τομέα, 
εκτιμά η Bank of 
America σε έκθεσή 
της. Όπως σημειώνει, 
δείχνει πλέον ότι 
σιωπηρά το bail in, 
περιλαμβανομένων μη 
εξασφαλισμένων 
senior ομολόγων, 
γίνεται η βασική θέση 
των ευρωπαϊκών 
αρχών όταν 

σκέφτονται ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών.
Ο οίκος σημειώνει τη σημαντική ανάκαμψη που είχαν το τελευταίο διάστημα τα ομόλογα που εξέδωσαν 
οι ελληνικές τράπεζες, όπως αυτό της Alpha Bank ΑΛΦΑ -4,17% που ανέβηκε κατά 42 μονάδες. 
Κίνηση που ερμήνευσε ως αποτέλεσμα της απουσίας (έως τώρα) αναφορών για τους κατόχους senior 
ομολόγων και την εκτίμηση ότι η διαδικασία θα έτρεχε με βάση τους προηγούμενους κανόνες που δεν 
απαιτούν bail in των κατόχων senior τίτλων. Η ασάφεια άρχισε να εμφανίζεται μετά την ψήφιση του 
κανονισμού BRRD αλλά και την πρόβλεψη να μπει σε ισχύ μόνο μετά την 1η Ιανουαρίου. Αυτό 
πιστεύει η BofA ότι έγινε προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα κουρευτούν καταθέσεις. Τώρα και 
αφού συμφωνήθηκε να μην κουρευτούν οι καταθέσεις, ο οίκος εκτιμά ότι η ημερομηνία εφαρμογής της 
BRRD θα έρθει πιο μπροστά.

Η BofA εκτιμά ότι όλοι οι μη ασφαλισμένοι κάτοχοι ομολόγων θα υποχρεωθούν να συνεισφέρουν στο 
μέγιστο δυνατό επίπεδο στην ανακεφαλαιοποίηση, αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της ανταλλαγής 
χρέους με μετοχές, που εμπεριέχει την υπόσχεση ότι θα υπάρξει κάποια ανάκτηση αξίας, έστω και σε 
βάθος χρόνου και του απλού bail in των ομολόγων, με πιθανή μείωση της αξίας τους στο μηδέν.
Ο οίκος εκτιμά ότι τα πλάνα κεφαλαιακής ενίσχυσης (capital plans) που θα παρουσιάσουν οι τράπεζες 
είναι πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα για τους κατόχους μη ασφαλισμένων senior 
ομολόγων καθώς πιστεύει ότι η μετοχοποίηση των ομολόγων είναι τώρα η καλύτερη ελπίδα για τους 
κατόχους τους να έχουν κάποια ανάκτηση αξίας.
Αβέβαιο το αποτέλεσμα
Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι κάτοχοι senior τίτλων λάβουν μετοχές, ο ορισμός της αξίας θα 
εξαρτηθεί από τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης που θα προκύψουν. Υπάρχει η πιθανότητα κάποιες 
τράπεζες να τύχουν διαφορετικής αντιμετώπισης από άλλες, κάτι που θα σημάνει και διαφορετικά 
αποτελέσματα για τους κατόχους ομολόγων, πάντα ανάλογα με τα αποτελέσματα του AQR, του stress 
test και των capital plans τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψεις εκ των προτέρων, δεδομένου 
ότι δεν γνωρίζουμε την όρεξη του ιδιωτικού τομέα για περαιτέρω συνεισφορά στις ελληνικές τράπεζες, 
γράφει η BofA.
Τι θα γίνει με το bail in
Αν το bail in των senior τίτλων γίνει υπό την αιγίδα της BRRD, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δουν 
τον «κανόνα του 8%», δηλαδή ποσό τουλάχιστον 8% του παθητικού πρέπει να υποστεί bail in πριν δοθεί 
στήριξη. Η BofA όμως εκτιμά ότι είναι λάθος να δώσει κανείς μεγάλη έμφαση σε αυτό. Πρώτον, γιατί 
διαφαίνεται ισχυρή πολιτική βούληση να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι ομολόγων θα μετέχουν στον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, καθώς αυτό μειώνει τη συμμετοχή των δανειστών στο πακέτο και κατά 
συνέπεια το βάρος του χρέους για τη χώρα. Δεύτερον, γιατί ο οίκος εκτιμά ότι το 8% μάλλον θα πρέπει 
να είναι το ελάχιστο ποσοστό για να δοθεί στήριξη και όχι το μέγιστο. Τρίτον, το μέγεθος των 
προβληματικών δανείων και η ανάγκη σωστής πολιτικής προβλέψεων. Δείχνει να είναι παραπάνω από 
αρκετό για να «εξασφαλίσει» ότι οι κάτοχοι senior ομολόγων θα μπουν στον κύκλο του 8%. Πόσο 
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μάλλον που στο θέμα των κόκκινων δανείων δίνει μεγάλη έμφαση το Eurogroup.
Το νομικό ζήτημα
Υποθέτοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιηθούν με βάση την BRRD, αυτό θέτει ένα 
προηγούμενο. Οι ευρωπαϊκές αρχές θα θέλουν να καθορίσουν ότι τόσο αυτές όσο και οι Ελληνες θα το 
«κάνουν σωστά». Δεν γνωρίζουμε, γράφει η BofA, τις νομικές προστασίες που μπορούν να 
επικαλεστούν οι κάτοχοι senior τίτλων στον κόσμο της BRRD, αλλά βλέπουμε λίγα περιθώρια 
προστασίας.
Όπως λέει η BofA, ένα πρόβλημα είναι ότι οι νομικοί κανόνες μπορεί να αλλάξουν επιζήμια για τους 
πιστωτές, ως μέρος του πακέτου ανακεφαλαιοποίησης. Ενώ εκτιμά ότι υπάρχει κάποια προστασία 
αναφορικά με τα δικαιώματα περιουσίας, δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε πόσο ισχυρά είναι ή πώς 
θα εξελιχθεί η νομοθεσία για να διευκολύνει την ανακεφαλαιοποίηση.
Κάποιοι επενδυτές υποστηρίζουν ότι οι κάτοχοι senior τίτλων απολαμβάνουν καθεστώς ισονομίας (pari 
passu) με τα ομόλογα του «Πυλώνα 2» (σ.σ. κρατικά εγγυημένα τραπεζικά ομόλογα που δίνονται έναντι 
ρευστότητας στον ELA). Ο οίκος όμως λέει ότι αυτό δεν προσφέρει ανακούφιση, δεδομένου ότι η 
BRRD επιτρέπει επενδυτές της ίδιας κλάσης να τύχουν διαφορετικής αντιμετώπισης.

ΑΣΤΗΡ Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου εκτιμάται, σύμφωνα με πληροφορίες και εάν και εφόσον δεν λάβουν χώρα 
πρόωρες εκλογές, ότι θα έχει καταλήξει το ΤΑΙΠΕΔ και η Εθνική Τράπεζα σε νέα συμφωνία με το 
επενδυτικό fund Apollo Investment HoldCo για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του Αστέρα 
Βουλιαγμένης. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε μη νόμιμο το 
σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ανάπλαση της έκτασης του Αστέρα Βουλιαγμένης και 
γενικότερα, της χερσονήσου του Μικρού Καβουριού. Είχε δηλαδή, κριθεί μη νόμιμο το σκέλος εκείνο 
που προβλέπει τη δημιουργία νέων μονοκατοικιών ("καμπάνες") και την κατασκευή χτισμάτων στο 
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αδόμητο τμήμα της χερσονήσου. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ φέρεται να βρίσκεται κοντά στην 
ολοκλήρωση της αναπροσαρμοσμένης κατά τις "επιταγές” του ΣτΕ συμφωνίας παραχώρησης της 
έκτασης, ώστε, δηλαδή, να είναι νόμιμη η δόμηση σε τμήμα της έκτασης. Όπως, άλλωστε, 
επισημαίνεται στην εξαμηνιαία έκθεση της Αστήρ Παλλάς η Apollo Investment Hold Co και το 
ΤΑΙΠΕΔ ερευνούν το ενδεχόµενο κατάρτισης νεότερης συµφωνίας, η οποία θα λαµβάνει υπόψη της την 
κατάσταση που διαµορφώθηκε µετά το προαναφερθέν πρακτικό επεξεργασίας του ΣτΕ.
 Το τίμημα που έχει προσφέρει ο ανάδοχος είναι 400 εκατ. ευρώ, με το ύψος της συνολικής επένδυσης 
να τοποθετείται σε περίπου 700 εκατ. ευρώ. Εάν, η αξιοποίηση της έκτασης προσαρμοστεί στα 
δεδομένα που δημιουργεί η απόφαση του ΣτΕ, τότε το ποσό αυτό δεν θα μπορούσε να περιοριστεί παρά 
στα 150 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρουν πηγές προσκείμενες στους επενδυτές. Υπενθυμίζεται ότι το 
αρχικό ΕΣΧΑΔΑ προβλέπει ήπια δόμηση, ανάπτυξη, δηλαδή όπου κεντρικό ρόλο θα έχουν δασικές 
εκτάσεις και χώροι πρασίνου. Ο συντελεστής δόμησης θα είναι 0,1875, ενώ από το σύνολο των 60.886 
τ.μ. που επιτρέπεται να δομηθούν, θα αναπτυχθούν τα 56.500 τ.μ. Παράλληλα, η κάλυψη θα είναι 
χαμηλή, καθώς μέρος των κατοικιών και διαμερισμάτων προβλέπεται να υλοποιηθεί στις υφιστάμενες 
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Η επέμβαση, δηλαδή, στο υφιστάμενο πράσινο θα είναι πολύ μικρή, ενώ 
οι ζώνες πρασίνου θα ενισχυθούν με πρόσθετες φυτεύσεις. Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο αξιοποίησης, 
το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα αποκτήσει δύο ξενοδοχεία έξι αστέρων τα οποία θα αντικαταστήσουν 
τις μονάδες Arion Hotel και Westin hotel. Ακόμη στη χερσόνησο Βουλιαγμένης θα δημιουργηθούν 14 
πολυτελείς βίλες, το πολύ δύο επιπέδων, που θα καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια 2.000 τ.μ. Τέλος η 
περιοχή πρασίνου καταλαμβάνει έκταση 54.,1 χιλιάδων τ.μ, και αντιπροσωπεύει το 16% της συνολικής 
έκτασης του Αστέρα και το 9% της χερσονήσου. Στην περιοχή αυτή δεν επιτρέπεται η δόμηση.

ELA Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χαμήλωσε σήμερα το ανώτατο όριο για την έκτακτη ρευστότητα 
(ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στα 89,7 δισ. ευρώ από 91 δισ. ευρώ, μεταδίδει το Reuters 
επικαλούμενο τραπεζικές πηγές. "Το ανώτατο όριο του ELA μειώθηκε, με βάση σχετικό αίτημα της 
Τράπεζας της Ελλάδας, λόγω βελτίωσης των συνθηκών ρευστότητας", δήλωσε η πηγή στο Reuters, 
μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Από την πλευρά του το Bloomberg αναφέρει ότι η ΕΚΤ μείωσε το 
ανώτατο επίπεδο της έκτακτης βοήθειας προς τις ελληνικές τράπεζες σε ένα σημάδι ότι οι 
χρηματοοικονομικές πιέσεις στη χώρα υποχωρούν μετά τη συμφωνία με τους πιστωτές. Σε 
τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, το Δ.Σ. της ΕΚΤ αποφάσισε να μειώσει το ανώτατο 
επίπεδο στον ELA στα 89,7 δισ. ευρώ από 90,4 δισ. ευρώ, αναφέρει στο πρακτορείο πηγή με γνώση της 
απόφασης. Αυτή είναι η πρώτη μείωση από την ένταξη των τραπεζών στη διευκόλυνση το Φεβρουάριο, 
αναφέρει το πρακτορείο.
Η Τράπεζα της Ελλάδας ζήτησε από την ΕΚΤ να μειώσει το ανώτατο όριο του ELA, επικαλούμενη τις 
βελτιωμένες συνθήκες στη ρευστότητα, αναφέρει η πηγή. Αν και σε τεχνικό επίπεδο η Τράπεζα της 
Ελλάδας παρέχει τη βοήθεια, η ΕΚΤ αξιολογεί την κατάσταση κάθε δύο εβδομάδες. Το πρακτορείο 
σημειώνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας της Ελλάδας με τους πιστωτές της, οι ελληνικές τράπεζες θα 
μπορούσαν να λάβουν έως και 25 δισ. ευρώ σε κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση τους.

ΟΜΟΛΟΓΑ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ξένες τράπεζες και funds είναι οι κάτοχοι των ομολόγων υψηλής εξασφάλισης των ελληνικών 
τραπεζών, οι οποίοι απειλούνται με ζημίες από τη συμμετοχή τους στην ανακεφαλαιοποίηση. Πρόκειται 
για συνολική συμμετοχή που προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ (1,994 δισ. ευρώ) και η οποία αφορά senior 
ομόλογα ύψους 400 εκατ. ευρώ της Alpha Bank με λήξη το 2017, 500 εκατ. ευρώ της Τράπεζας 
Πειραιώς με λήξη επίσης το 2017, 750 εκατ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζας με λήξη το 2019 και 294 εκατ. 
ευρώ της Eurobank με λήξη το 2018. Μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής του Eurogroup, Jeroen 
Dijsselbloem, στο Eurogroup της περασμένης Παρασκευής 14/8, ότι εκτός από τους μετόχους και οι 
ομολογιούχοι υψηλής εξασφάλισης (senior bond holders) θα επιβαρυνθούν με το bail in των τραπεζών, 
οι ομολογιούχοι μπαίνουν στην ίδια θέση με τους μετόχους και κινδυνεύουν αναλογικά με dilution. 
Πλήρης προστασία παρέχεται μόνο στους καταθέτες, καθώς επίσης στα καλυμμένα ομόλογα (οι 
τράπεζες τα έχουν καταθέσει στην ΕΚΤ και την ΤτΕ για την παροχή ρευστότητας, ενώ έχουν ακυρώσει 
και "γυρίσει" σε δάνεια πολλά εξ αυτών) και τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης. Η διαδικασία για τη 
συμμετοχή των κατόχων senior bonds στις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών περνά μέσα από τα 
στάδια διεξαγωγής των stress tests, υπολογισμού των νέων κεφαλαιακών αναγκών, καθορισμού από την 
ΕΚΤ των ποσών που θα πρέπει να αντλήσουν οι τράπεζες, κάλυψης των ποσών αυτών από τους ιδιώτες 
επενδυτές και σε περίπτωση αδυναμίας, εισόδου του ESM μέσω ΤΧΣ στις αυξήσεις κεφαλαίου. Εάν στο 
τελευταίο στάδιο, κάποια τράπεζα έχει κεφαλαιακές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν στο 
σύνολό τους από ιδιώτες, τότε πριν χρησιμοποιηθούν τα 10 δισ. ευρώ του ESM, θα μετατραπούν 
υποχρεωτικά σε μετόχους της τράπεζας οι ομολογιούχοι των senior bonds. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή 
λείπουν από την "εξίσωση" της επιβάρυνσης των ομολογιούχων δύο παράμετροι που καθιστούν ακόμη 
ασαφή την επαπειλούμενη ζημία τους. Ειδικότερα:
Δεν υπάρχει ο νόμος για το πώς θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση ο οποίος είναι απόλυτα συνδεδεμένος με 
την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που θα ισχύσει για το ΤΧΣ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του 
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Capital.gr, ο συγκεκριμένος νόμος θα είναι έτοιμος στα τέλη Σεπτεμβρίου ώστε να ψηφιστεί τον 
Οκτώβριο. Σημειώνεται ότι αντίστοιχος νόμος είχε ψηφιστεί στα τέλη του 2012 και περιέγραφε τη 
διαδικασία ανακεφαλαιοποιήσεων του 2013 με την έκδοση των warrants. Επιπλέον, θα πρέπει να 
υπάρξουν ειδικές διευκρινίσεις για το πώς θα μπουν οι κάτοχοι των ομολόγων κύριας εξασφάλισης στις 
αυξήσεις κεφαλαίου. Θα μπουν ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως κεφαλαιακών αναγκών; Θα 
υπάρξει δείκτης ανταλλαγής (exchange ratio) για την τιμή με την οποία θα αποκτήσουν τις μετοχές των 
τραπεζών;
Τα ζητήματα αυτά είναι που θα βάλουν άμεσα και τους ομολογιούχους, μετά τους ξένους 
μεγαλομέτοχους, στο τραπέζι των "διαπραγματεύσεων" για την ελαχιστοποίηση των ζημιών τους από τη 
συμμετοχή τους στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Σε περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ετήσια υπέρβαση στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ 
των δαπανών για τις ιδιωτικές κλινικές, ενώ η αύξηση κατά δέκα μονάδες, από το 13% στο 23% του 
ΦΠΑ στα νοσήλια εκτιμάται πως θα φέρει ακόμη μεγαλύτερη ασφυξία στην αγορά της ιδιωτικής 
περίθαλψης. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στελέχη από το χώρο των κλινικών, η μετάταξη του 
φορολογικού συντελεστή αναμένεται να επιβαρύνει τις τιμολογούμενες δαπάνες του ΕΟΠΥΥ κατά 35 
εκατ. ευρώ, σε ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών μόλις 188,50 εκατ. ευρώ, όταν όμως το ύψος των 
τιμολογίων που θα υποβάλουν οι επιχειρήσεις προς τον Οργανισμό αναμένεται φέτος να φτάσει τα 400 
εκατ. ευρώ περίπου. Όπως συμπληρώνουν μάλιστα, πρόκειται για ένα ακόμη μεγάλο "χτύπημα” στον 
κλάδο των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δεδομένου πως την περσινή χρονιά, το ύψος του κονδυλίου για τις 
κλινικές έφτανε τα 235 εκατ. ευρώ. Το ποσό των επιπλέον 200 εκατ. που "βαραίνει” τις δαπάνες του 
ΕΟΠΥΥ καλούνται όμως να πληρώσουν οι κλινικές, δεδομένου πως οι προϋπολογισμοί του 
Οργανισμού είναι κλειστοί. Εντούτοις η παράταση του μηχανισμού των αυτόματων επιστροφών (claw 
back) για τρία ακόμη χρόνια, μέχρι και το τέλος του 2018 δηλαδή, όπως επιβλήθηκε στο νέο μνημόνιο, 
η οποία συνδέεται με την παράταση και των κλειστών προϋπολογισμών και των στενών ορίων στα 
διαθέσιμα κονδύλια για την Υγεία, βάζει φωτιά στην αγορά. Οι επιχειρήσεις μάλιστα, αναφερόμενες 
στην επέκταση του μέτρου του claw back, κάνουν ήδη λόγο για "χρόνια αντοχών επιβίωσης”. Την ίδια 
ώρα οι κλινικές υποχρεούνται κάθε μήνα να καταβάλλουν τον τιμολογημένο προς τον ΕΟΠΥΥ ΦΠΑ, 
παρά το ότι ο Οργανισμός πληρώνει τις επιχειρήσεις με μεγάλη καθυστέρηση. Οι εξελίξεις είναι 
ραγδαίες, με τους φορείς των ιδιωτικών κλινικών να φοβούνται πως το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων 
του ΕΟΠΥΥ μπορεί να μειωθεί και άλλο. Μέχρι τον Οκτώβριο εξάλλου οι τιμές των διαγνωστικών 
εξετάσεων θα περάσουν "από κόσκινο” με στόχο τη μείωση της τιμής που θα αποζημιώνονται, ώστε οι 
διαρθρωτικές δαπάνες να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους για τις εισπράξεις επιστροφών. Η απόφαση 
αυτή εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει κατά πολύ την ήδη τραυματισμένη αγορά της ιδιωτικής περίθαλψης, 
ενώ το ενδεχόμενο να μειωθούν και οι αποζημιώσεις για τα νοσήλια δεν μπορεί να αποκλειστεί. Οι 
κλινικές, μπροστά στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει το τρίτο μνημόνιο, τονίζουν πως δεν είναι 
διατεθειμένες να χρηματοδοτούν το σύστημα Υγείας και επαναφέρουν την πρότασή τους, όταν υπάρχει 
υπέρβαση προϋπολογισμού, να μην εκδίδεται από τον ΕΟΠΥΥ εισιτήριο νοσηλείας, δηλαδή οι ασθενείς 
είτε να επιβαρύνονται το κόστος της νοσηλείας, είτε να προωθούνται στις δημόσιες δομές.

ΕΤΕ Αξιοσημείωτη είναι επίσης η σημαντικότατη απόκλιση, της τάξης του 30%, της τιμής του ADR στο 
NYSE και της τιμής που διαπραγματεύεται η Εθνική στο ελληνικό χρηματιστήριο.... 
Συνολικά είναι η 17η μέρα παραμονής του ADR της Εθνικής κάτω από το 1 δολάριο και η 
αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει. Aπομένουν μόλις 13 συνεδριάσεις ή 13 εργάσιμες ημέρες 
για την απόφαση του reverse split της μετοχής ή τη διαγραφή της από το NYSE και τη μεταφορά 
της στα OTC markets (Over The Counter). Διαδικαστικά βέβαια είναι αρκετά πιο χρονοβόρα 
υπόθεση καθώς μετά τη συμπλήρωση της παραμονής των 30 ημερών η Εθνική λαμβάνει επιστολή από 
το NYSE που της δίνει 10 ακόμα ημέρες να πάρει απόφαση σχετικά με το ποια διαδικασία θα 
ακολουθήσει!  Επίσης δίνεται η δυνατότητα παραμονής της στο NYSE για 60 ακόμη ημέρες σε 
περίπτωση που η Εθνική τράπεζα έχει κάποιο σοβαρό λόγο να επικαλεστεί, όπως αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου που δρομολογείται. 
Χρονικά λοιπόν, με την παράταση αυτή και ενόψει αυξήσεων των ελληνικών τραπεζών εάν η Εθνική 
τράπεζα παρουσιάσει αυτό το πλάνο η τελική απόφαση θα μπορούσε να συμπέσει με τις ανακοινώσεις 
των stress tests. Το βασικό σενάριο θέλει να μην γίνεται καμία αλλαγή στο ADRs της Εθνικής μέχρι να 
ξεκαθαρίσει το ζήτημα της αύξησης κεφαλαίου που εκτιμάται στα 3 δισεκ. ευρώ.  Αξιοσημείωτη είναι 
επίσης η σημαντικότατη απόκλιση, της τάξης του 30%, της τιμής του ADR στο NYSE και της τιμής που 
διαπραγματεύεται η Εθνική στο ελληνικό χρηματιστήριο.  Το ADR βρίσκεται στα 0,80-0,81 δολάρια ή 
0,73 ευρώ και η μετοχή της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται στα 0,5340 ευρώ.
Η απόκλιση αυτή διατηρείται πολλές ημέρες και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά...

ΓΕΡΜΑΝΙΑ τις 10:00 σήμερα το πρωί αναμένεται να συνεδριάσει η γερμανική Βουλή (Bundestag) προκειμένου 
να αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή όχι το τρίτο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα.
Αν και η υπερψήφιση του προγράμματος αναμένεται δεδομένη, μια και θα το ψηφίσουν τόσο οι 
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Χριστιανοδημοκράτες/Χριστιανοκοινωνιστές όσο και οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Πράσινοι, το βλέμμα 
όλων είναι στραμμένο στις απώλειες που θα υπάρξουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο της Merkel.
Σύμφωνα με την Frankfurter Allgemeine Zeitung, στις χθεσινές δοκιμαστικές ψηφοφορίες οι αντάρτες 
από τους Χριστιανοδημοκράτες/Χριστιανοκοινωνιστές έφτασαν τους 56, αριθμός στα ίδια επίπεδα με 
την ψηφοφορία του Ιουλίου, και όχι διπλάσιοι, όπως ήθελαν κάποιες αναφορές στο Βερολίνο. 
Άλλοι τέσσερις βουλευτές σκοπεύουν να απέχουν από την ψηφοφορία ενώ περίπου 20 βουλευτές 
απουσίαζαν από τη συνεδρίαση.
Οι απώλειες αυτές θεωρούνται ελεγχόμενες για τη Merkel, αν κρίνει κανείς από τα δημοσιεύματα που 
ήθελαν την Καγκελάριο να βλέπει τουλάχιστον 120 αντάρτες στο εσωτερικό του κόμματος της.
Σημειώνεται ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα των Χριστιανοδημοκρατών/Χριστιανοκοινωνιστών κατέχει 
τις 311 από τις 631 έδρες του γερμανικού Κοινοβουλίου.
Πέρα όμως από τη γερμανική Βουλή, το ελληνικό πρόγραμμα πρόκειται να τεθεί υπό ψηφοφορία και 
στη Βουλή της Ολλανδίας, όπου και εκεί οι ισορροπίες είναι ιδιαίτερα λεπτές για τον πρωθυπουργό 
Mark Rutte.
Χθες τα κοινοβούλια της Ισπανίας και της Εσθονίας ενέκριναν το τρίτο πρόγραμμα βοήθειας προς την 
Ελλάδα, ενώ το πρόγραμμα εγκρίθηκε και από κοινοβουλευτική επιτροπή της Αυστρίας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
TMHMA ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ,

Υπεύθυνοι: Σαρρής Δημήτριος, Σαρρής Παναγιώτης.
Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους.  
Ωστόσο τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν  
παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις μας είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση είναι πλήρης και ακριβής.  
Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Κάθε  
επενδυτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του επενδυτή και να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου  
κινδύνου. Η A. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ δεν παρέχει  συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον κατόπιν συμφωνίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τόσο η ΑΕΠΕΥ όσο 
και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από 
τη χρήση του παρόντος εντύπου.
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