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Προς συνάντηση Τρίπρα – Trump
Σε φάση οριστικοποίησης βρίσκεται η επίσκεψη του κ. Αλέξη Τσίπρα στην αμερικανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα
με δημοσιογραφικές πληροφορίες η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ
Ντόνανλντ Τραμπ δρομολογείται για τις 17 Οκτωβρίου. Ωστόσο, εάν αυτό δεν καταστεί, τελικά, εφικτό, η
επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση πριν από τα τέλη του έτους.
Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται, το επόμενο διάστημα, από το Λευκό Οίκο. Η συνάντηση των δύο
ανδρών θα πραγματοποιηθεί σε μία συγκυρία όπου είναι ανοικτά μία σειρά από ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος
από την οικονομία και το μεταναστευτικό μέχρι τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της
Μέσης Ανατολής και, φυσικά, την βάση της Σούδας, που έχει αποκτήσει – μετά και τις εξελίξεις στην Τουρκία –
μεγάλη στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ.

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

«Παραγωγική» η συνάντηση Λαγκάρντ με τους Έλληνες τραπεζίτες
Παραγωγική χαρακτήρισε εκπρόσωπος του ΔΝΤ τη συνάντηση που είχε η Γενική Διευθύντρια του
ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ με τους Έλληνες τραπεζίτες χθες στο Λονδίνο. «Η Γενική Διευθύντρια είχε μια
παραγωγική συνάντηση με εκπροσώπους των ελληνικών τραπεζών για θέματα που σχετίζονται με τον
ελληνικό τραπεζικό τομέα και τον τρόπο επίλυσής τους», ανέφερε σχετικά.
Από ελληνικές πηγές έγινε γνωστό πως η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και πως η πλευρά του ΔΝΤ
ζήτησε από τους τραπεζίτες να προχωρήσουν ταχύτερα με τη διευθέτηση των «κόκκινων» δανείων. Να
σημειωθεί πως χθες εμφατικά το Ταμείο ξεκαθάρισε μέσω εκπροσώπων του πως ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο
να διασφαλίσει ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν μια αξιόπιστη μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τη μείωση των
κόκκινων δανείων τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αίτημα που είχε θέσει το ΔΝΤ για τη διενέργεια
ενδελεχούς ελέγχου των ελληνικών τραπεζών (AQR) παράλληλα με την προγραμματισμένη άσκηση
προσομοίωσης σε ακραίες συνθήκες (stress tests) δεν βρίσκεται πια στο τραπέζι.
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Πιτσιόρλας: Το 2018 μπουλντόζες στο Ελληνικό
Η επένδυση του Ελληνικού θα προχωρήσει άμεσα, παρά τις καθυστερήσεις για την απόφαση του ΚΑΣ,
ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας. «Ό,τι και να αποφασίσει το ΚΑΣ
δεν θα επηρεάσει το Ελληνικό. Οι μπουλντόζες θα μπουν το 2018» τόνισε στον Σκάι, ο κ. Πιτσιόρλας.
Σε ερώτηση αν θα σταματήσει το έργο σε περίπτωση που σε μια περιοχή βρεθούν αρχαία, ο κ. Πιτσιόρλας ήταν
κατηγορηματικός. «Η περιοχή θα χαρακτηριστεί ''αρχαιολογικού ενδιαφέροντος'' και θα υπάρξει μια αυξημένη
προσοχή. Το έργο δεν θα σταματήσει και οι μπουλντόζες θα μπουν το 2018».
«Ολόκληρες πόλεις στην Ελλάδα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και χτίζονται σπίτια κάθε μέρα», είπε
χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, προσθέτοντας ότι το μοναδικό ζητούμενο θα είναι οι εργολάβοι να επιδεικνύουν
αυξημένη προσοχή.
Ο υφυπουργός Οικονομίας αναφέρθηκε και στο δημοσίευμα του Spiegel, που υποστηρίζει ότι η Fraport, θα
αξιώσει αποζημίωση 70 εκατ. ευρώ από το ελληνικό κράτος, εξαιτίας της κακής κατάστασης που βρίσκονται
τα αεροδρόμια. «Αν η Fraport έχει αποδείεξις να έρθει να διεκδικήσει αποζημίωση» είπε ο κ. Πιτσιόρλας.
Προσέθεσε ότι όπως Αθήνα περιμένει από την εταιρεία να καταβάλλει το ετήσιο ενοίκιο για τα περιφερειακά
αεροδρόμια έτσι και η ελληνική πλευρά σέβεται τις δεσμεύσεις της.
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ΕΥΔΑΠ: Αυξημένα κατά 62,4% τα μετά από φόρους κέρδη …. Μειωμένο EBITDA λόγω
προβλέψεων
Ανοδικά κινήθηκαν τα κέρδη προ φόρων της ΕΥΔΑΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, διαμορφωμένα στα
20,3 εκατ. ευρώ από 12,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 66,5%, όπως
ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.
Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν στα 11,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016,
αυξημένα κατά 62,4%. Η μεγάλη αύξηση οφείλεται κυρίως στην επαναταξινόμηση κονδυλίων των οικονομικών
της καταστάσεων που προχώρησε η εταιρεία για την περίοδο 1.1.2016 έως 30.06.2016, γεγονός που
παρουσιάζεται αναλυτικά στην σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων, όπως διευκρινίζει η εισηγμένη σε
σχετική ανακοίνωση.
Συνέχεια…

II

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

Ημερήσια Νέα

-

Ο κύκλος εργασιών εμφάνισε μικρή μείωση 1,7% και διαμορφώθηκε στα 151,8 εκατ. ευρώ από 154,4 εκατ.
ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)* της
εταιρείας εμφάνισαν μείωση κατά 32,7% και διαμορφώθηκαν στα 29 εκατ. ευρώ από 43,2 εκατ. ευρώ το
πρώτο εξάμηνο του 2016, λόγω της αύξησης των διαφόρων προβλέψεων κατά 11,2 εκατ. ευρώ. Για τον ίδιο
λόγο παρουσιάζεται μείωση 56,6% και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)* τα οποία διαμορφώθηκαν στα 10,4 από 23,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016.
* Εναλλακτικός δείκτης μέτρησης απόδοσης. Βλέπε ενότητα Εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης στην
εξαμηνιαία οικονομική έκθεση. Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 01.01.2017 – 30.06.2017
δημοσιεύονται μαζί με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ίδιας περιόδου και βρίσκονται αναρτημένα
στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.eydap.gr.
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Αύξηση καθαρών κερδών πλέον του 76% για την ΕΥΑΘ
Αύξηση καθαρών κερδών πλέον του 76% παρουσίασε το α' εξάμηνο του 2017 η ΕΥΑΘ, σύμφωνα με
ανακοίνωση της Εταιρείας, με σταθερά έσοδα και χωρίς αυξήσεις τιμολογίων ή «εκπτώσεις» στην κοινωνική
της πολιτική, αλλά αντίθετα με επιπλέον εκπτώσεις στους πληγέντες του παγετού και σημαντική αύξηση των
σχετικών διακανονισμών, όπως αναφέρει.
Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του α? εξαμήνου 2017, ο κύκλος εργασιών κινήθηκε στα
περσινά επίπεδα ανερχόμενος στο ποσό των 37,7 εκατ. ευρώ έναντι 37,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο
(μείωση 0,20%). Τα μικτά κέρδη της περιόδου άγγιξαν τα 16,95 εκατ. ευρώ έναντι 15,9 εκατ. την προηγούμενη
περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 6,64%.
Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου το ίδιο διάστημα έφτασαν τα 14 εκατ. ευρώ έναντι 10,7 εκατ. πέρυσι, μια
αύξηση της τάξης του 31,22%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 9,7 εκατ. από 5,49 εκατ.,
σημειώνοντας αύξηση 76,58%. Εξάλλου, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν την 30ή Ιουνίου 2017 στα 71 εκατ.
ευρώ έναντι 56,7 εκατ. πέρυσι, αύξηση 25,68%. Η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων σε τέτοιο επίπεδο
οφείλεται στην πληρωμή του μερίσματος μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου του α' εξαμήνου 2017.
«Τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι, νομίζω, ενδεικτικά για το πώς μια εισηγμένη μπορεί να συνδυάζει
κοινωνική μέριμνα και φροντίδα για τις οικονομικά ευάλωτες ομάδες με υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα.
Αυτό το εξάμηνο εξορθολογίσαμε ακόμη περισσότερο τις δαπάνες μας, παρά το κόστος των συντηρήσεων που
μας επιφύλαξε ο παγετός του περασμένου χειμώνα, και εξοικονομήσαμε σε ενέργεια», επισημαίνει ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης. «Είναι εμφανές ότι η ΕΥΑΘ
έχει τη δυνατότητα και αυτό θα κάνει, να υλοποιήσει το επενδυτικό κι επιχειρησιακό της σχέδιο συνολικού
ύψους 165 εκατ. ευρώ έως το 2023, ώστε να κατασκευάσει την επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Νερού και να παραδώσει στους Θεσσαλονικείς ένα ολοκληρωμένο σύστημα ύδρευσης - αποχέτευσης, με
ταυτόχρονη επέκταση σε νέες περιοχές, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη προς όφελος του περιβάλλοντος
και του φυσικού πόρου», συμπληρώνει.
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Süddeutsche: Ο έμπιστος της Μέρκελ, Πέτερ Αλτμάγιερ, προσωρινά στη θέση του υπουργού
Οικονομικών
Τον Πίτερ Αλτμάγιερ, τον χριστιανοδημοκράτη πολιτικό που είναι ο έμπιστος προσωπάρχης της, προκρίνει η
Άνγκελα Μέρκελ για τη θέση του υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung.
Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα, ο πολιτικός του CDU θα αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών
προσωρινά και έως ότου να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση καθώς ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θα εκλεγεί πρόεδρος
της γερμανικής Βουλής στις 24 Οκτωβρίου.
Φιλοευρωπαίος, είναι στη θέση του διευθυντή του πολιτικού γραφείου της Μέρκελ από το 2013 και και έχει
τόση επιρροή στο εσωτερικό του CDU όση και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Ο Economist μάλιστα τον έχει
χαρακτηρίσει ως τον «ισχυρότερο άνθρωπο στο Βερολίνο». Ο Αλτμάγιερ δεν έχει διστάσει διαφορετικές
απόψεις από αυτές της Γερμανίας. Πρόσφατα μάλιστα δήλωσε ότι χρειάζεται μία καλή συνεργασία με τους
 να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις μετά το Brexit.
Βρετανούς ώστε
Στενός συνεργάτης της Μέρκελ και πολιτικός με βαθιά επιρροή στο εσωτερικό της χώρας, είναι από τους
λίγους που μπορούν να συγκριθούν σε εκτόπισμα με τον απερχόμενο ΥΠΟΙΚ: υπήρξε υπεύθυνος για τη
μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες καθώς και για το συντονισμό στην αντιμετώπιση της προσφυγικής
κρίσης. Το γεγονός ότι στερείται ιδιαίτερων διαπιστευτηρίων στα οικονομικά λίγη σημασία έχι από το αν η
Μέρκελ μπορεί να αντέξει τις συχνές απουσίες του λόγω των ταξιδιών που θα πρέπει να κάνει στο πλαίσιο της
θητείας του ως υπουργός Οικονομικών.
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Ο Fitch υποβάθμισε την Deutsche Bank
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική βαθμολογία της
γερμανικής Deutche Bank ενώ εκτίμησε πως θα πάρει περισσότερο χρόνο στην τράπεζα να αναβιώσει την
ανάπτυξη, στο πλαίσιο των σχεδίων αναμόρφωσης που αποκαλύφθηκαν το Μάρτιο.
Έτσι, η βαθμολογία της γερμανικής τράπεζας υποχώρησε σε ΒΒΒ+ -δηλαδή στην τρίτη χαμηλότερη
επενδυτική\ βαθμίδα στον Fitch, από «Α». To outlook διαμορφώθηκε σε «σταθερό». «Δεν περιμένουμε πλέον τα
έσοδα να επιδείξουν σαφείς ενδείξεις ανάκαμψης τη φετινή χρονιά και αναμένουμε απαραίτητα επιπλέον κόστη
αναδιάρθρωσης να συνεχίσουν να διαβρώνουν τα καθαρά κέρδη», τόνισαν οι αναλυτές της Fitch στη χθεσινή
τους ανακοίνωση.
Η μετοχή της εταιρίας υποχώρησε 0,3% μετά την ανακοίνωση, ενώ έχει καταγράφει πτώση 7% φέτος ποσοστό που την καθιστά την τράπεζα με τις δεύτερες χειρότερες επιδόσεις στον Stoxx 600 Banks Price Index
που παρακολουθεί 46 μετοχές.
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Οι αποδόσεις των τραπεζών από 01/01
Με το πρώτο 9μηνο της χρονιάς να έχει ολοκληρωθεί την Παρασκευή σε έναν δύσκολο
Σεπτέμβριο θα αναφερθούμε στις αποδόσεις των τραπεζικών μετοχών από τις αρχές του
χρόνου, με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει πλέον πτώση 4,02% αν και στις αρχές
του καλοκαιριού είχε βρεθεί και στο +30%!! Στις επιμέρους τράπεζες και όπως
ουσιαστικά συμβαίνει από τις αρχές του χρόνου, η ΕΤΕ και η Eurobank έχουν την
καλύτερη εικόνα, με την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς να βρίσκονται σε
αρνητικό πρόσημο.
Ειδικότερα,
Τράπεζα
Eurobank
Εθνική Τράπεζα
Alpha Bank
Τράπεζα Πειραιώς

Από 01/01
+15,97%
+15,73%
-12,11%
-30,62%
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