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Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στο 10,7% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο - Στο 8,1% στην Ευρωζώνη
Στο 10,7% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο σε ετήσια βάση από 9,1% τον Απρίλιο, σύμφωνα
με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 8,1% από 7,4%,
αντίστοιχα.
Η Eurostat υπολογίζει τον πληθωρισμό με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, ενώ ο εθνικός
δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα ανακοινωθεί την επόμενη Πέμπτη, 9
Ιουνίου.
Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός με βάση τον εθνικό δείκτη είναι συστηματικά υψηλότερος από τον
εναρμονισμένο και τον Απρίλιο είχε διαμορφωθεί στο 10,2%.
Βασικές αιτίες της συνεχιζόμενης ανόδου του πληθωρισμού σε επίπεδο ευρωζώνης παραμένουν οι τιμές στην
ενέργεια οι οποίες σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 39,2%. Ακολουθούν τα τρόφιμα-ποτά-καπνικά με άνοδο
7,5% (από 6,3% τον Απρίλιο), τα μη βιομηχανικά προϊόντα 4,2% (από 3,8% τον Απρίλιο) και οι υπηρεσίες με
ποσοστό αύξησης 3,5% (από 3,3% τον Απρίλιο).
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Ενέργεια: Τα ελληνικά projects στο μικροσκόπιο Αράβων επενδυτών
Πόλο έλξης για Αραβες επενδυτές και εταιρείες αποτελούν τα project της ενέργειας, που βρέθηκαν στο
επίκεντρο του Ελληνο-Σαουδαραβικού Επιχειρηματικού Φόρουμ, το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες στην
Αθήνα με τη συμμετοχή 120 επιχειρηματιών και κυβερνητικών στελεχών από τη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των
οποίων κορυφαίες εταιρείες όπως η ARAMCO και η ACWA POWER.
Επενδύσεις σε σημαντικούς τομείς
Οι τομείς επενδυτικού ενδιαφέροντος και συνεργασιών εκτός από την ενέργεια ήταν και οι τομείς
του τουρισμού, της ναυτιλίας, του πολιτισμού, της υγείας και των αγροδιατροφικών προϊόντων. Το ενδιαφέρον
για τον κλάδο της ενέργειας είχε διαφανεί από τις επιχειρηματικές συναντήσεις που έγιναν τον περασμένο
Μάρτιο στο πλαίσιο του Ελληνο-Σαουδαραβικού Επιχειρηματικού Φόρουμ στο Ριάντ, όταν εκφράστηκε το
ενδιαφέρον της εισόδου στην ελληνική αγορά μιας από τις πιο σημαντικές εταιρείες στον χώρο της ανάπτυξης
υποδομών παραγωγής καθαρής ενέργειας, της ACWA POWER.
Όπως γράφει η Ημερησία, αρχικά σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός πάρκου ΑΠΕ ισχύος 300 MW και αργότερα να
αναπτύξει μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια. Επίσης η εταιρεία θέλει να συνεργαστεί και στο κομμάτι της
ανάπτυξης του υδρογόνου, όπου η ίδια έχει επενδύσει ήδη πολλά κεφάλαια. Ένας τομέας στον οποίο επιδεικνύει
σημαντικό ενδιαφέρον ο όμιλος Motor Oil μέσω του προγράμματος Blue Med. Σημειώνεται ότι η ACWA
POWER, που κατασκευάζει, επενδύει και διαχειρίζεται σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
εργοστασίων αφαλάτωσης νερού με 65 assets σε λειτουργία ή υπό προχωρημένη κατασκευή σε 12 χώρες,
αναπτύσσει σήμερα ένα mega project 5 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία μονάδας πράσινου υδρογόνου στην
πόλη Neom
δυναμικότητας
5GW.
Όσον αφορά τα ΕΛΠΕ ενδιαφέρονται για την προμήθεια πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, αυξάνοντας τις
ποσότητες που παίρνουν από τον ενεργειακό κολοσσό Aramco, στο πλαίσιο της απεξάρτησης της χώρας από
τη ρωσική ενέργεια. Και η Motor Oil υπέγραψε μια στρατηγική συμφωνία-πλαίσιο με την Εθνική Εταιρεία
Πετρελαίου του Aμπου Ντάμπι (ADNOC) για διερεύνηση ευκαιριών παροχής φορτίων υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG) στην Ελλάδα, η οποία συμπεριλαμβάνει τη μονάδα FSRU της θυγατρικής του ομίλου Διώρυγα
Gas στους Άγιους Θεοδώρους.
Ποιες αραβικές εταιρείες «κοιτούν» Ελλάδα
Σημειώνεται εξάλλου ότι το fund Mubadala, το sovereign fund των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που
διαχειρίζεται assets ύψους περίπου 243 δισ. δολαρίων και είναι το δεύτερο σε εμβέλεια κρατικό επενδυτικό
ταμείο των Εμιράτων, έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά.
Η εταιρεία το 2018 είχε μπει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, συμπράττοντας με την Αναπτυξιακή
Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ στη συνέχεια εξαγόρασε τις εταιρείες Ανδρομέδα, Νηρέα και Σελόντα για να
δημιουργήσει
ένα
μεγάλο
ευρωπαϊκό
σχήμα
στις
ιχθυοκαλλιέργειες.
Άλλη εταιρεία που κοιτάει την ελληνική αγορά είναι η Masdar, η οποία σε κοινοπραξία με τη
φινλανδική Taaleri Energia σχεδιάζει φωτοβολταϊκό έργο 65 MW στη Βοιωτία. Το έργο θα υλοποιηθεί από την
κοινοπραξία των δύο εταιρειών, Masdar – Taaleri Generation (MTG), που αποτελεί όχημα ανάπτυξης νέων
έργων AΠE στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο project συμμετέχουν επίσης ο
όμιλος Κωνσταντακόπουλου και
ο
όμιλος Βασιλάκη μέσω
της
Autohellas.
Επίσης η Masdar συμφώνησε με τη Motor Oil να εξετάσει την ανάπτυξη υπεράκτιων πάρκων παραγωγής
αιολικής ενέργειας στην Eλλάδα.
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ΟΠΑΠ: Δεκαπλάσια τα καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο, στα €88,3 εκατ.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της:
Δεκαπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ το α' τρίμηνο του 2022 από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο
και ανήλθαν σε €88,3 εκατ. από 8,7 εκατ. το 2021, ενώ τα καθαρά έσοδα σημείωσαν άλμα 162,5%.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ τριμήνου 2022
ανήλθαν σε €457,2εκ. αυξημένα κατά 162,5% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα της ισχυρής απόδοσης των retail
δραστηριοτήτων, τα οποία λειτουργούσαν με περιορισμούς λόγω της πανδημίας (τα καταστήματά μας
παρέμειναν κλειστά για όλο το α’ τρίμηνο 2021), ενώ το online συνεχίζει την ισχυρή του συνεισφορά.
Ο όμιλος κάνει λόγο για "ενθαρρυντική απόδοση των retail δραστηριοτήτων το α’ τρίμηνο 2022, κατά τη
διάρκεια μιας περιόδου μακροοικονομικών προκλήσεων", ενώ σημειώνει πως "η άρση των περιορισμών
πρόσβασης από την 1η Μαΐου και της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας την 1η Ιουνίου, αναμένεται να βοηθήσει
την επισκεψιμότητα στα καταστήματα".
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Bloomberg: Τι σημαίνει για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου η
κατάσχεση των ελληνικών πλοίων
Σοβαρές προεκτάσεις για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου έχει η κατάσχεση από το Ιράν των δύο ελληνικών
πλοίων στον Περσικό Κόλπο, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχής των μεταφορών από μια
περιοχή που αποτελεί ζωτική πηγή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, προειδοποιεί το Bloomberg.
Η ανάλυση αποδίδει την κατάσχεση των πλοίων, που το καθένα είναι φορτωμένο με περίπου 1 εκατ. βαρέλια
πετρελαίου, σε αντίποινα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για τη δέσμευση του τάνκερ στην
Κάρυστο.
«Η Ελλάδα είναι το έθνος με τον μεγαλύτερο στόλο πετρελαιοφόρων στον κόσμο, κάτι που καθιστά κάθε
διαμάχη με το Ιράν δυνητικά σοβαρή για την παγκόσμια αγορά», τονίζει το Bloomberg. Παρομοίως, περίπου το
ένα πέμπτο των ημερήσιων προμηθειών αργού διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ, τη στενή θαλάσσια οδό που
χωρίζει τον Περσικό Κόλπο από τον Ινδικό Ωκεανό και από τους αγοραστές αργού σε όλο τον κόσμο.
«Οι ναυλωτές θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί», δήλωσε στο Bloomberg ο Matt Stanley της Starfuels στο
Ντουμπάι. «Το Ιράν θα είναι εξαιρετικά προστατευτικό έναντι όλων των περιουσιακών στοιχείων».
Η Ελλάδα ειδοποίησε όλα τα ελληνικά πλοία να «προσαρμοστούν στην απαράδεκτη κατάσταση» όταν πλέουν
στον Περσικό Κόλπο. Περίπου το 27% του παγκόσμιου στόλου πετρελαιοφόρων είναι ελληνικής ιδιοκτησίας,
σύμφωνα με στοιχεία της Clarkson Research Services Ltd.
Οι τιμές του μπρεντ σημείωσαν άνοδο 0,5% περίπου στα 120 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, έχοντας σημειώσει
άνοδο 1,7% την Παρασκευή.
Η κατάσχεση των πλοίων
Τα δύο δεξαμενόπλοια, το Prudent Warrior και το Delta Poseidon, καταλήφθηκαν από τις ιρανικές δυνάμεις
στον Περσικό Κόλπο την Παρασκευή. Και τα δύο είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και σημαίας και είχαν φορτώσει
φορτία στο Ιράκ, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων που συγκέντρωσε το Bloomberg.
Η κατάσχεση των πλοίων ήρθε λίγο καιρό αφότου οι ελληνικές αρχές σταμάτησαν ένα δεξαμενόπλοιο υπό
σημαία Ιράν και, σε συντονισμό με τις αμερικανικές αρχές που επιβάλλουν κυρώσεις στο Ιράν, κατάσχεσαν το
φορτίο του.
Η κυβέρνηση Τραμπ είχε επιβάλει εκ νέου ευρείες κυρώσεις στην οικονομία και την ενεργειακή βιομηχανία του
Ιράν μετά την έξοδο από την πυρηνική συμφωνία του 2015, στο πλαίσιο μίας στρατηγικής για την
αποσταθεροποίηση και την αποδυνάμωση της ηγεσίας της χώρας, θυμίζει το Bloomberg.
Το Prudent Warrior μεταφέρθηκε έκτοτε στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς με όλο το πλήρωμα και το
φορτίο του, είπε στο Bloomberg ο Γιώργος Βακιρτζής, διευθύνων σύμβουλος της ιδιοκτήτριας του πλοίου,
Polembros Shipping Ltd.
Προηγούμενα περιστατικά
Το Ιράν κατέλαβε ένα βρετανικό δεξαμενόπλοιο για περισσότερους από δύο μήνες το 2019 μετά τον αποκλεισμό
ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου στο Γιβραλτάρ. Και τα δύο πλοία τελικά απελευθερώθηκαν. Άλλα
δεξαμενόπλοια που ανήκουν στη Βρετανία, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν
δεχθεί εχθρικές προσεγγίσεις εντός και γύρω από το Ορμούζ τα τελευταία χρόνια, ενώ ιρανικά πλοία έχουν
χτυπηθεί στην Ερυθρά Θάλασσα.
«Ξέραμε ότι οι Ιρανοί θα έκαναν αντίποινα, το είδαμε πριν από δύο χρόνια με το σκάφος Stena», είπε ο
Βακιρτζής. «Πολλά ελληνικά πλοία ανεβοκατεβαίνουν στον Κόλπο ακριβώς μπροστά από την πόρτα τους». Ο
καπετάνιος ενός φορτωμένου πετρελαιοφόρου δεν μπορούσε να κάνει και πολλά για να αποφύγει τη δέσμευση
από μια ομάδα που επέβαινε σε ελικόπτερο, πρόσθεσε.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη και προειδοποίησαν άλλα ελληνικά σκάφη στην περιοχή,
ενώ άλλα 17 ελληνικά πλοία στον Κόλπο θα μπορούσαν επίσης να κατασχεθούν.
Πηγή: Bloomberg
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 τον Μάιο &
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Μετοχή
ΒΙΟ
TITC
ΕΕΕ
ΟΤΕ
ΑΡΑΙΓ
ΤΕΝΕΡΓ
ΑΔΜΗΕ
ΣΑΡ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΜΥΤΙΛ
ΛΑΜΔΑ
ΕΛΧΑ
ΑΛΦΑ
ΜΠΕΛΑ
ΕΤΕ
ΠΕΙΡ
ΕΥΡΩΒ
ΕΛΠΕ
ΚΟΥΕΣ
ΕΥΔΑΠ
ΟΠΑΠ
ΜΟΗ
ΔΕΗ
ΟΛΠ

Απόδοση Μαίου 2022
-6,32%
-7,89%
5,11%
-3,86%
-5,58%
1,30%
-0,65%
0,69%
24,19%
2,04%
-6,21%
-2,15%
-3,44%
-9,30%
0,06%
-7,37%
-14,99%
4,27%
-8,56%
-14,65%
-0,56%
-2,05%
8,41%
-20,00%
-5,98%

Απόδοση 2022
-14,38%
-7,47%
-32,65%
8,79%
5,72%
32,47%
-5,59%
-18,09%
30,41%
5,15%
9,72%
-7,75%
-11,89%
-8,54%
22,62%
20,84%
-8,53%
16,95%
6,43%
-19,80%
-9,09%
11,39%
19,05%
-34,89%
-5,11%
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FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

-3,44%
-3,56%
-5,16%

-0,30%
0,37%
6,36%
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