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O ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι ξεπαγώνει τα VLT's
Η εταιρεία ανακοίνωσε την επανεκκίνηση του, μέχρι πρότινος παγωμένου, έργου ανάπτυξης δικτύου VLTs στην Ελλάδα
προχωρά ο ΟΠΑΠ ως αποτέλεσμα της αλλαγής του Κανονισμού Λειτουργίας των VLTs από την Επιτροπή Παιγνίων.
Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του ο ΟΠΑΠ αναφέρει τα εξής:
"Η εταιρεία ΟΠΑΠ ΑΕ ανακοινώνει ότι, ως αποτέλεσμα της εισαγωγής νέου Κανονισμού Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων
μέσω Παιγνιομηχανημάτων (VLTs) από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (απόφαση υπ' αριθμ.
225/2/25.10.2016 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 3528, τεύχος 2ο την 01/11/2016), το
Διοικητικό Συμβούλιό της αποφάσισε ότι υπάρχουν όλες οι κατάλληλες συνθήκες που επιτρέπουν στον ΟΠΑΠ να
επανεκκινήσει τον σχεδιασμό του για τη λειτουργία των VLTs στην Ελλάδα.
Ο νέος κανονισμός που αποφασίστηκε από την ΕΕΕΠ καθιερώνει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, που εξασφαλίζει το
δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα και ταυτόχρονα επιτρέπει την οικονομική βιωσιμότητα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας των VLTs για τον ΟΠΑΠ και τους συνεργάτες του.
Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα παιγνιομηχανήματα εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες της πλέον σύγχρονης
τεχνολογίας παιγνίων και αξιοποιεί με ολοκληρωμένο τρόπο όλα τα διαθέσιμα περιοριστικά μέτρα για την προστασία των
παικτών, βάσει διεθνών βέλτιστων πρακτικών για το υπεύθυνο παιχνίδι.
Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ θα προχωρήσει αναλόγως στην προσαρμογή του ύψους των απαιτήσεων του έναντι του Ελληνικού
Δημοσίου, στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου.
Ο Damian Cope, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, δήλωσε: "Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος εγκεκριμένος κανονισμός
είναι από τους αυστηρότερους διεθνώς η απόφαση της ΕΕΕΠ θα επιτρέψει τη νόμιμη ανάπτυξη των VLTs και η πλήρως
ρυθμιζόμενη λειτουργία τους μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο τοπίο στην αγορά των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα. Αυτή
θα είναι επωφελής για την ευρύτερη οικονομία και θα συμβάλλει στην πάταξη της παράνομης δραστηριότητας,
δημιουργώντας σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τη χώρα. Έχοντας παραμείνει απολύτως προσηλωμένος στο
έργο των VLTs, ο ΟΠΑΠ εισέρχεται πλέον στη φάση υλοποίησης αυτής της επένδυσης και εργάζεται εντατικά για την
πλήρη ανάπτυξη των VLTs, που αποτελεί εταιρική προτεραιότητα για το έτος 2017".

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

Ευ. Μυτιληναίος στο Bloomberg: «Η ελληνική οικονομία μπορεί να «απογειωθεί»
Η ελληνική οικονομία μπορεί να «απογειωθεί» σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ομίλου Μυτιληναίος, Ευάγγελο
Μυτιληναίο. Βασική προϋπόθεση όμως για να γίνει αυτό, όπως επισήμανε σε συνέντευξη του στην τηλεόραση
του Bloomberg το πρωί, είναι να ολοκληρωθούν τρία ορόσημα:
Συνέχεια…
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/
α) η 2η αξιολόγηση,
η οποία πρόκειται να δύσκολη, καθώς περιλαμβάνει τα θέματα εργατικής νομοθεσίας και ασφάλισης,
β) η επίλυση του ζητήματος του χρέους, για το οποίο υπήρξε υπόσχεση από την πλευρά των δανειστών, και
γ) η αγορά ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ
Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει στροφή προς τον ρεαλισμό. Όπως είπε «μετά το δημοψήφισμα και τις
εκλογές (του Σεπτεμβρίου του 2015), είχαμε μια νέα καλύτερη κυβέρνηση, που προσπαθεί περισσότερο από την προηγούμενη να
ανταποκριθεί στην πραγματικότητα – αυτό που αποκαλώ κυβέρνηση ρεαλισμού. Προσπαθούν να τηρήσουν (συμμορφωθούν με) τους
νέους νόμους, τους κανονισμούς και τα συμφωνηθέντα με τους πιστωτές μας».
Ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους αποκατάστασης του τραπεζικού συστήματος ώστε να φέρει ξανά εμπιστοσύνη και
άρα επενδύσεις. Εκτίμησε δε ότι με τις υφιστάμενες συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ, αφού εξακολουθεί να
λείπει η ρευστότητα απ' την αγορά.
Σημείωσε σχετικά: «Έχουμε ακόμα Capital controls. Υπήρξε μεν χαλάρωση των περιορισμών, αλλά ακόμα υφίστανται και η παροχή
ρευστότητας στην οικονομία είναι περιορισμένη. Οι καταθέσεις ακόμα δεν έχουν επιστρέψει στις τράπεζες και η εξωτερική
χρηματοδότηση είναι ακόμα δύσκολη. Γι αυτό δεν μπορούμε να αναμένουμε μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ τον επόμενο χρόνο, αν δεν
επιλυθεί το ζήτημα της ρευστότητας. Το ζήτημα της ρευστότητας σημαίνει θέμα αξιοπιστίας και στο εξωτερικό – για να κερδίσουμε
εμπιστοσύνη από το εξωτερικό, χρειαζόμαστε την επίλυση του ζητήματος του χρέους και την ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό
ποσοτικής χαλάρωσης. Όταν εξασφαλιστούν αυτά τα δύο, τότε όπως αναφέρει και το ΔΝΤ, θα μπορέσουμε να πάμε στο 2,8% - αλλά δεν
είμαστε ακόμα εκεί».
Αναφορικά με την αγορά πετρελαίου ο κ. Μυτιληναίος τόνισε πως «η πιθανή συμφωνία του ΟΠΕΚ θα είναι σίγουρα κάτι θετικό για τις
τιμές του πετρελαίου, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε έναν ρυθμιστικό παράγοντα, το αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο. Αν οι τιμές του
πετρελαίου φτάσουν στα επίπεδα 60–70 εξαιτίας της συμφωνίας του ΟΠΕΚ ή για άλλους λόγους, τότε υπάρχουν μεγάλες ποσότητες
αμερικανικού σχιστολιθικού αερίου προς διάθεση. Ήδη, οι πιο ανταγωνιστικοί Αμερικανοί παραγωγοί έχουν ξεκινήσει να παράγουν στα
επίπεδα των 50, που μαζί με το δικαίωμα μεταφοράς (contango) δίνει περιθώριο για 2-3 χρόνια. Επομένως, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για
τις τιμές του πετρελαίου στο άμεσο μέλλον».
Ως προς την Κίνα, ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε πως «για πρώτη φορά φέτος έκανε μια κίνηση που εξέπληξε τις αγορές κι άλλαξε το
σκηνικό. Πρέπει να υπογραμμίσουμε για μία ακόμα φορά της σημασία των κινεζικών αγορών: μείωσαν την παραγωγή άνθρακα κατά
ένα τρίτο και αυτό οδήγησε στην αύξηση των τιμών του άνθρακα διεθνώς κατά ένα τρίτο. Ως συνέπεια, οι τιμές του χάλυβα αυξήθηκαν
κατά ένα τρίτο και η πίεση στο κόστος άλλων μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου, ήταν τεράστια. Είδαμε έτσι τις τιμές
του αλουμινίου να ανεβαίνουν κατά 300 δολάρια. Επομένως, αυτό δείχνει πως η Κίνα καθοδηγεί τις αγορές. Όλοι λοιπόν είναι με το
βλέμμα στραμμένο στην Κίνα και τη FED».
Τέλος ερωτηθείς για το ζήτημα του ανασχηματισμού του Ομίλου, ο ίδιος υπογράμμισε πως «ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που κατά 85%
έχει εξαγωγική δραστηριότητα, δεν επηρεάστηκε από τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Η χρονιά που διανύουμε θα είναι μια
καλή χρονιά και ο σχεδιασμός μας για το 2017, δείχνει πως θα είναι μια χρονιά ρεκόρ που θα συνοδευθεί από ένα ριζικό ανασχηματισμό
(μια ριζική αναδιάρθρωση) του Ομίλου, όπως ανακοινώσαμε πριν δύο εβδομάδες και που είναι αυτή τη στιγμή έτοιμη να υλοποιηθεί».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HSBC: βλέπει ράλι στο χρυσό
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της HSBC, μερικές μόνο ημέρες πριν τις αμερικανικές εκλογές.
όποιος και αν είναι ο νικητής, η τιμή του χρυσού έχει σημαντικά περιθώρια ανόδου, με μεγάλες πιθανότητες ο
χρυσός να κλείσει τη χρονιά σε μια τιμή κοντά στα 1.400 δολάρια.
Ειδικότερα, οι αναλυτές της HSBC αναφέρουν ότι και οι δύο υποψήφιοι στηρίζουν πολιτικές για το εμπόριο
που θα μπορούσαν να τονώσουν τη ζήτηση για το χρυσό. Βέβαια όπως σημειώνεται, αν ο Donald Trump γίνει ο
επόμενος πρόεδρος, ο χρυσός θα μπορούσε να εκτιναχθεί στα 1.500 δολάρια, από περίπου 1.289 δολ. σήμερα.
Αν κερδίσει η Clinton, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου θα ενισχυθεί επίσης, αγγίζοντας τα 1.400 δολ. η ουγγιά
μέχρι το τέλος του έτους, και αν οι Δημοκρατικοί κυριαρχήσουν στο Κογκρέσο αυτό θα ανατροφοδοτήσει
περαιτέρω τη ζήτηση για το μέταλλο, εξαιτίας της πιθανής ώθησης της δημοσιονομικής δαπάνης. Η Clinton
δεν είναι η μόνη που έχει προτείνει μέτρα τόνωσης μέσω καναλιών εκτός της νομισματικής πολιτικής, καθώς ο
Trump έχει δηλώσει ότι θα διαθέσει μισό τρις δολάρια κατά αυτόν τον τρόπο.
Συνέχεια…
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Παρά το γεγονός ότι ο Donald Trump είναι ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος, η πολιτική του είναι σημαντικά
περισσότερο bullish για τον χρυσό από ότι η πολιτική Clinton. Ως "ασφαλές καταφύγιο" και asset "στροφής
προς την ποιότητα", η ζήτηση για το χρυσό συχνά υποκινείται από τους ίδιους παράγοντες που στηρίζουν τον
προστατευτισμό και το λαϊκιστικό συναίσθημα. Οι αρνητικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο που μπορεί
να προκύψουν από μια νίκη Trump θα ωθήσουν επίσης έντονα τη ζήτηση για χρυσό. Αν η αναταραχή στο
εμπόριο προκαλέσει αντίμετρα από άλλα έθνη και ενθαρρύνει την ανταγωνιστική υποτίμηση του νομίσματος, ο
χρυσός θα επωφεληθεί πρώτος.
Και οι δημοσιονομικές πολιτικές του Trump είναι επίσης φιλικές για το χρυσό. Οι φορολογικές πολιτικές του
περιστρέφονται γύρω από τις φορολογικές περικοπές και την αύξηση των δαπανών στην άμυνα και τις
εγχώριες υποδομές. Όπως επισημαίνει η HSBC, οι φορολογικές περικοπές του θα αυξήσουν τα ελλείμματα από
2,6 τρις δολ. σε 3,9 τρις δολ. στα επόμενα 10 χρόνια. Οι υψηλότερες δαπάνες και τα υψηλότερα ελλείμματα του
προϋπολογισμού, συνδέονται με υψηλότερες τιμές του χρυσού. Μπορεί επίσης να υπάρξει και ένα στοιχείο
γεωπολιτικού κινδύνου σε μία προεδρία Trump, που θα ευνοήσει τις υψηλότερες τιμές του χρυσού, καθώς
όπως έχει ανακοίνωσε θα επανεξετάσει τις πολιτικές και στρατιωτικές συμμαχίες των ΗΠΑ και έχει συζητήσει
την χρήση πυρηνικών όπλων.

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

Σε υψηλό 8 μηνών το κόστος δανεισμού στην Ιταλία
Εντείνονται οι ανησυχίες για την Ιταλία, καθώς το κόστος δανεισμού της γειτονικής χώρας αυξήθηκε χθες στα
υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων οκτώ μηνών. Αιτία, οι πολιτικοί κίνδυνοι στην εσωτερική πολιτική σκηνή,
η καθυστέρηση στην υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων από τον τραπεζικό κλάδο, αλλά και ο πρόσφατος μεγάλος
σεισμός.
Τα επιτόκια των 10ετών κρατικών ομολόγων της Ιταλίας αυξήθηκαν χθες κατά τέσσερις μονάδες βάσης
φτάνοντας το 1,65%. Πρόκειται για το υψηλότερο επιτόκιο από τον Φεβρουάριο. Η διαφορά ανάμεσα στα
επιτόκια των 10ετών ομολόγων της Ιταλίας και αυτών της Ισπανίας ξεπέρασε ξανά τις 41 μονάδες βάσης.
Θεωρείται μάλιστα ότι δείχνει τον πολιτικό κίνδυνο που επικρατεί σε κάθε χώρα.
Η πολιτική αβεβαιότητα στην Ιταλία επιτείνεται επειδή πλησιάζει το δημοψήφισμα που έχει προκηρύξει ο
πρωθυπουργός της χώρας Ματέο Ρέντσι. Το δημοψήφισμα θα διενεργηθεί στις 4 Δεκεμβρίου και θα αφορά τη
συνταγματική αναθεώρηση. Ο Ρέντσι ζητά να αφαιρεθούν εξουσίες από τη Γερουσία και τις περιφερειακές
κυβερνήσεις. Σε περίπτωση που ο ιταλός πρωθυπουργός χάσει το δημοψήφισμα, τότε οι πολιτικές εξελίξεις
μπορεί να είναι ραγδαίες βυθίζοντας τη χώρα σε πολιτική αστάθεια.
Επίσης η συγκυρία κατά την οποία διενεργείται το δημοψήφισμα μπορεί να εντείνει τις διακυμάνσεις στις
αγορές. Κι αυτό επειδή στις 8 Δεκεμβρίου καλείται να καθορίσει τη νομισματική της πολιτική η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και κανείς δεν έχει ακόμη σαφή εικόνα τι θα γίνει με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
που η ΕΚΤ εφαρμόζει. Επίσης στις 14 Δεκεμβρίου συνεδριάζει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και μπορεί
να αυξήσει τα επιτόκια του δολαρίου.
Παράλληλα οι τράπεζες της χώρας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Πολλές από αυτές
προσπαθούν να πουλήσουν πακέτα με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κάτι που δεν είναι όμως εύκολο τη δεδομένη
χρονική περίοδο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα ανάμεσα στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της γειτονικής
χώρας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αυτό το διάστημα η Monte dei Paschi di Siena.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III

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

Ημερήσια Νέα

-

DW: Οι Κασσάνδρες που προέβλεπαν χάος στην Ευρωζώνη λόγω Brexit δεν επιβεβαιώθηκαν
Οι Κασσάνδρες που προέβλεπαν το απόλυτο χάος δεν επιβεβαιώθηκαν και η Ευρωζώνη φαίνεται να έχει
ξεπεράσει το αρχικό σοκ του Brexit. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι στο άμεσο μέλλον αναμένεται να
πυκνώσουν και πάλι τα σύννεφα της αβεβαιότητας.
Οι πρώτες ώρες και μέρες μετά το βρετανικό δημοψήφισμα προμήνυαν τα χειρότερα. Μετά την κάλπη της
23ης Ιουνίου και το «όχι» των Βρετανών στην Ευρώπη, η ισοτιμία της λίρας πήρε την κατιούσα ενώ οι
οικονομολόγοι έβλεπαν να απειλείται η οικονομική ανάκαμψη του Ηνωμένου Βασιλείου και κατ’ επέκταση της
υπόλοιπης Ευρώπης. Τέσσερις μήνες μετά, το κλίμα έχει αναστραφεί. Εντούτοις οι κίνδυνοι παραμένουν.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, η οικονομία της Ευρωζώνης ξεπέρασε σχετικά ανώδυνα το
βρετανικό σοκ. Κατά το πρώτο τρίμηνο μετά το δημοψήφισμα η ανάπτυξη των 19 χωρών της νομισματικής

ένωσης συνέχισε να κινείται στα επίπεδα του τελευταία τριμήνου, δηλαδή στο 0,3%. «Ο οικονομικός μας
χώρος είναι πολύ ισχυρότερος απ΄ όσο πιστεύουν πολλοί», σχολιάζει ο επικεφαλής οικονομολόγος της KfW
Γιεργκ Τσόινερ, παραδέχεται όμως ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης εξακολουθούν να μην είναι ικανοποιητικοί.
Θετικό το επιχειρηματικό κλίμα
Στο προοίμιο του δημοψηφίσματος η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική. Τότε ακόμη και η επικεφαλής του
ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποιούσε για τις συνέπειες του Brexit και προσπαθούσε να πείσει τους
Βρετανούς για τα πλεονεκτήματα του Remain. Τα σχετικά σενάρια προέβλεπαν μάλιστα υποχώρηση των
βρετανικών ρυθμών ανάπτυξης το 2017 σε περίπτωση Brexit. Την ίδια ώρα οικονομολόγοι θεωρούσαν πιθανό
τον κίνδυνο μετάδοσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Προς το παρόν όμως η τάση είναι τελείως διαφορετική. Αυτό αποτυπώνεται τουλάχιστον και στους σχετικούς
δείκτες επιχειρηματικού κλίματος που -παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις- βρίσκονται στα υψηλότερα
επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2015. Ένας από τους βασικούς λόγους του σχετικά θετικού κλίματος είναι
βέβαια το γεγονός ότι μετά το δημοψήφισμα έχουν γίνει επί της ουσίας ελάχιστα.
Η βρετανική κυβέρνηση φαίνεται να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Το αίτημα της αποχώρησης αναμένεται να
κατατεθεί επίσημα τον ερχόμενο Μάρτιο και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η φάση των διαπραγματεύσεων για το
μελλοντικό στάτους που αναμένεται να διαρκέσει δυο χρόνια. Το διάστημα αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει
κάτι ουσιαστικό στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Βρετανίας και των υπολοίπων χωρών της ΕΕ.
Θα έρθει το «σκληρό Brexit»;
Και στην ίδια τη Βρετανία όμως η οικονομία αναπτύσσεται μέχρι στιγμής με ικανοποιητικούς ρυθμούς.
Μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, την ώρα
που οικονομολόγοι προέβλεπαν μόλις 0,3%.
Παρά ταύτα αναλυτές προειδοποιούν ότι δεν υπάρχει λόγος εφησυχασμού. Οι ίδιοι παραπέμπουν στο
παράδειγμα της βρετανικής λίρας, η ισοτιμία της οποίας έναντι του δολαρίου υποχώρησε πρόσφατα στα
χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 31 ετών. Επιπλέον κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα ποια θα
είναι η ακριβής εικόνα όταν θα έχει αποχωρήσει η Βρετανία όντως από την ΕΕ.
\ διάστημα πάντως δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η βρετανική κυβέρνηση της πρωθυπουργού
Το τελευταίο
Μέι προκρίνει το λεγόμενο «σκληρό Brexit», που συνεπάγεται και την απώλεια της άμεσης πρόσβασης στην
ευρωπαϊκή κοινή αγορά. Το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών έχει προειδοποιήσει ήδη για τις ανυπολόγιστες
συνέπειες αυτού του βήματος. Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του υπουργείου, στην περίπτωση αυτή το
βρετανικό ΑΕΠ θα μπορούσε να συρρικνωθεί τα ερχόμενα 15 χρόνια έως και κατά 9,5%. Το ποσοστό αυτό
αντιστοιχεί σε μειωμένα φορολογικά έσοδα ύψους 66 δις στερλινών (περ. 73 δις ευρώ).
Deutsche Welle
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας
October was a brutal month for some stocks. 40 companies in the
S&P 500 lost 10% or more of their value
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