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Fitch: Πράσινο φως στον προϋπολογισμό, «κίτρινη κάρτα» στο σχέδιο για τις τράπεζες
Ερωτηματικά για το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) ως προς τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων (NPEs) διατυπώνει ο οίκος αξιολόγησης Fitch, ο οποίος παράλληλα, ανάβει το πράσινο φως στον
προϋπολογισμό του 2019, παρά την «οπισθοχώρηση σε ορισμένες μεταρρυθμίσεις».
«Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός παίρνει πίσω ορισμένες μεταρρυθμίσεις, αλλά σε γενικές γραμμές διατηρεί
την κυβερνητική δημοσιονομική στάση και είναι ευθυγραμμισμένος με τις δικές μας προβλέψεις» τονίζει
χαρακτηριστικά
Επισημαίνει δε, ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο κινείται πολύ
κοντά στις εκτιμήσεις του Αυγούστου, οι οποίες είχαν διατυπωθεί με αφορμή την αναβάθμιση της χώρας κατά
δύο βαθμίδες σε «ΒΒ-».
«Ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει την άποψη ότι ορισμένες επιμέρους πολιτικές είναι δυνατόν να αντιστραφούν,
στο πλαίσιο του διαλόγου με τους επίσημους πιστωτές» αναφέρει ο Fitch. Και προσθέτει: «Δεν θεωρούμε ότι
αυτές οι αλλαγές αντιπροσωπεύουν μία ραγδαία αναθεώρηση της δημοσιονομικής πολιτικής».
Δεν παραλείπει βέβαια, να προειδοποιήσει για τους πολιτικούς κινδύνους, οι οποίοι ενδεχομένως θα πλήξουν την
πολιτική επίτευξης των πρωτογενών πλεονασμάτων τα επόμενα χρόνια.
Ενστάσεις για τις τράπεζες
Όσον αφορά τα NPEs και το σχέδιο της ΤτΕ, εκτιμά ότι θα μπορούσε να επιταχύνει την εκκαθάριση των
τραπεζικών ισολογισμών και να αποκλιμακώσει τις πιέσεις στα τραπεζικά κεφάλαια, βελτιώνοντας την
κερδοφορία και το πιστωτικό προφίλ.
Ωστόσο, δεν κρύβει την ανησυχία του για τα επόμενα χρόνια. «Αν και η βραχυπρόθεσμη εφαρμογή του σχεδίου
είναι πιθανή, είναι άγνωστο πόσο μακριά μπορεί να φθάσει».
«Είναι άγνωστη η διάθεση των επενδυτών για ομόλογα που συνδέονται με ελληνικά NPEs, είναι άγνωστο αν το
σχέδιο ευθυγραμμίζεται με τους κανόνες περί κρατικών διασώσεων, είναι άγνωστος ο αντίκτυπος τόσο στις
τράπεζες όσο και στη δημοσιονομική πορεία της χώρας».
Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει η Fitch, «χωρίς μία περισσότερο δυναμική και προβλέψιμη μείωση των NPEs, οι
κίνδυνοι του τραπεζικού τομέα παραμένουν σημαντικοί για το πιστωτικό προφίλ της χώρας».
(Πηγή: Fitch – Ναυτεμπορική)
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Brookings: Η ελληνική κυβέρνηση κόβει από τις δημόσιες επενδύσεις, επιδεινώνοντας
περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας
Σύμφωνα με τα όσα σχολιάζει το Brookings Institute σε ανάλυση του, αν και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται
αχτίδες αισιοδοξίας γύρω από την Ελλάδα καθώς το Eurogroup αναμένεται στις 3 Δεκεμβρίου να εγκρίνει τον
προϋπολογισμό του 2019, ωστόσο τα πράγματα παραμένουν περίπλοκα, και οι αξιωματούχοι της Ε.Ε. θα πρέπει
να αποφύγουν να φορούν… "χρωματιστά" γυαλιά όταν κοιτούν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της
χώρας.
Το ινστιτούτο Brookings είναι επικριτικό με την ελληνική κυβέρνηση, σχολιάζοντας πως η ελληνική κυβέρνηση
στέλνει λάθος μήνυμα στις αγορές, τη στιγμή που για να πετύχει υπερπλεονάσματα, κόβει από τις δημόσιες
επενδύσεις, επιδεινώνοντας περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας. Όπως σχολιάζει το
Brookings Institute, στις 21 Νοεμβρίου, στην πρώτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση, η Κομισιόν ανέβαλε την
εκταμίευση 600 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, τα οποία προέρχονται από τα SMPs και τα ANFAs. Η καθυστέρηση
της δόσης αυτής, καθώς και η έλλειψη προόδου στις ιδιωτικοποιήσεις και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του
δημοσίου, θα στοιχίσουν στη χώρα ακριβά, όπως προειδοποιεί.
Το Ινστιτούτο τονίζει πως σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2019-2022 που συμφωνήθηκε με τους
Ευρωπαίους, το μερίδιο των μισθών του δημοσίου στον προϋπολογισμό αυξάνεται από τα 15,6 δισ. ευρώ το
2015 στα 17,1 δισ. ευρώ το 2018 και στα 17,6 δισ. ευρώ το 2019. Όπως τονίζει, είναι επομένως προφανές ότι η
κυβέρνηση στοχεύει στο πολιτικό κέρδος, πετώντας ψίχουλα στους συνταξιούχους και τους δημοσίους
υπαλλήλους.
Όπως προσθέτει, το "τσεκούρι" στις δημόσιες επενδύσεις συνεχίζει να υπονομεύει τις προοπτικές ανάπτυξης,
την παραγωγικότητα, τα επίπεδα των μισθών και την απασχόληση. Όσον αφορά στην παραγωγικότητα
πρόσφατη έκθεση της Alpha Bank ορθώς τονίζει ότι υποχωρεί απότομα με αποτέλεσμα να ανεβάζει το εργατικό
κόστος και να πλήττει την ανταγωνιστικότητα.
Σύμφωνα με το Brookings, η μεσοπρόθεσμη πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης θα πρέπει να βασίζεται στα εξής
τρία βήματα:
1. Ψήφιση των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν ώστε να λάβει η χώρα άμεσα τα 600 εκατ. ευρώ
2. Την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών
3.
Την
αποφυγή
πρωτογενών
υπερπλεονασμάτων
από
το
2019
και
μετά
στο εξής (δηλαδή να μην υπερβαίνουν το 3,5% που έχει συμφωνηθεί).
Αυτά τα τρία βήματα, όπως επισημαίνει, θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση της απόδοσης του 10ετούς
ομολόγου και θα δώσουν σημαντική ώθηση στην οικονομία. Ωστόσο, με τη στήριξη της κοινής γνώμης να
υποχωρεί και εν όψει εκλογών, η ελληνική κυβέρνηση, φαίνεται ότι προτιμά να θέσει διαφορετικές
προτεραιότητες εις βάρος της μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης. Και είναι περίεργο που οι Ευρωπαίοι
πιστωτές δεν σκοπεύουν να αντιδράσουν, καταλήγει το Ινστιτούτο.
(Πηγή: Capital.gr)
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Reuters: Τα funds στρέφονται στα μετρητά, δεν βλέπουν αύξηση επιτοκίων του ευρώ το 2019
Οι επενδυτές δεν μπορούν να κρύψουν την ανησυχία τους για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.
Φοβούμενοι επιβράδυνση των μεγάλων οικονομιών εν μέσω εμπορικών αντιπαραθέσεων, επηρεαζόμενοι από την αβεβαιότητα στο
μέτωπο του Brexit και της αντιπαράθεσης Ιταλίας- Ε.Ε., αλλά και έχοντας βιώσει το πρόσφατο τεχνολογικό και τραπεζικό sell off
στρέφονται στα μετρητά. Θεωρούν δε ότι όλα τα παραπάνω θα αναγκάσουν και την ΕΚΤ να αναβάλλει για περισσότερο από ένα χρόνο
ακόμη τις αυξήσεις επιτοκίων.
Σύμφωνα με μεγάλη έρευνα του Reuters τα διεθνή funds αύξησαν το Νοέμβριο τις τοποθετήσεις τους σε ρευστό στα υψηλότερα επίπεδα
εδώ και 20 μήνες, ενώ φρόντισαν να περιορίσουν την έκθεσή τους στο ρίσκο των μετοχών. Συγκεκριμένα το μερίδιο των μετοχών στο
μέσο χαρτοφυλάκιο υποχώρησε εκ νέου στο 47,7% από 47,9% τον Οκτώβριο. Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα από τον περασμένο
Ιούλιο.
Οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος παρέμειναν εν πολλοίς σταθερές στο 39,3%, ενώ εκείνες σε μετρητά ανήλθαν στο 5,6%- τα
υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2017. Έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 2 ποσοστιαίες μονάδες από τις αρχές του έτους.
Μετά το 2019 οι αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ
Αν και έως πριν από λίγο καιρό οι επενδυτές υπολόγιζαν ότι η πρώτη αύξηση των επιτοκίων θα έρθει το φθινόπωρο ή το αργότερο το
χειμώνα του 2019, τώρα οι περισσότεροι αναθεωρούν. Πιστεύουν ότι η κεντρική τράπεζα του ευρώ αντιμέτωπη με πληθώρα
προκλήσεων, θα τερματίσει μεν το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) τον Δεκέμβριο, όπως έχει ανακοινώσει, αλλά δεν θα τολμήσει
να αυξήσει τα επιτόκια από τα σημερινά ιστορικά χαμηλά επίπεδα μέσα στον επόμενο χρόνο.
Συγκεκριμένα το 55% δεν βλέπουν καμία αύξηση μέσα στο 2019, ενώ το 45% αναμένει ότι αυτή θα έρθει προς τα τέλη του επόμενου
έτους. Θα είναι η πρώτη από το 2011. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το βασικό επιτόκιο δανεισμού είναι στο μηδέν, ενώ το καταθετικό
επιτόκιο είναι σε αρνητικό έδαφος, στο -0,4%. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΚΤ χρεώνει τις τράπεζες για τα χρήματα, που «παρκάρουν» σε εκείνη.
Πρόκειται για ένα αντικίνητρο κατάθεσης, προκειμένου να διοχετεύουν τα χρήματά τους στην πραγματική οικονομία.
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Το κατασκευαστικό μέλλον της Μυτιληναίος βρίσκεται στα φωτοβολταϊκά
Το στόρι της ανάπτυξης της Μυτιληναίος στην αγορά των ανανεώσιμων, που θα αποτελέσει για τα επόμενα χρόνια μια τεράστια
δεξαμενή άντλησης έργων για τον κατασκευαστικό τομέα και όχι μόνο με την παραδοσιακή μέθοδο του EPC (προετοιμασία μελέτη
κατασκευή έργων) παρουσίασε χθες στην Ένωση Θεσμικών ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μυτιληναίος Ε. Μυτιληναίος.
Πιστεύουμε ότι το κύμα της κοινής γνώμης κατά της κλιματικής αλλαγής θα είναι τεράστιο και θα μετατραπεί σε κύμα που θα
συμπαρασύρει την πολιτική σε δραστικές αποφάσεις. Οι ΑΠΕ θα είναι σε όλες τους τις μορφές η ενέργεια του μέλλοντος αλλά και του
παρόντος, απέχουμε λίγες δεκαετίες από τη λύση της αποθήκευσης σε μεγάλη έκταση. Μέχρι τότε οι ελλείψεις θα αντιμετωπίζονται με
φυσικό αέριο, ανέφερε δίνοντας το περίγραμμα της αγοράς ο κ. Μυτιληναίος, προσθέτοντας ότι η Μυτιληναίος θα κινηθεί στην αγορά με
τρεις βασικούς στρατηγικούς άξονες ανάπτυξης:
Πρώτον με την ανάπτυξη των έργων της Εταιρείας, μεγαλώνοντας το portfolio στην Ελλάδα που θα αποτελέσει μέρος του ελληνικού
utility που θα περιλαμβάνει μαζί με τις μονάδες αερίου, τα ΑΠΕ, το trading κλπ
Δεύτερον με την ανάπτυξη έργων πρώτης γραμμής για λογαριασμό τρίτων εταιρειών ως κατασκευαστεί epc
Τρίτον από το 2020 η Μυτιληναίος ετοιμάζεται να αρχίσει την κατασκευή νέων δικών της μεγάλων έργων σε επιλεγμένα έργα. Θα είναι
πακέτα μεγάλων project ισχύος 200 - 300 MW τα οποία θα φτιάχνει η Μυτιληναίος και στη συνέχεια θα τα πουλάει σε αγοραστές όπως οι
μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που θέλουν να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα και να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση
Από τις δύο πρώτες δραστηριότητες το περιθώριο κέρδους κυμαίνεται στο 10 έως 12% ωστόσο με την τρίτη δραστηριότητα τα κέρδη
μπορούν να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο.
Συνέχεια…
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Όπως αποκάλυψε ο κ. Μυτιληναίος η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την
απόκτηση του 100% της ΜΕΤΚΑ EGN. Η εταιρεία έχει ήδη κάνει μεγάλο διεθνές όνομα και είναι χαρακτηριστικό
ότι μόνο αυτήν την περίοδο:
Τον επόμενο μήνα ξεκινά έργο στη Μογγολία για την Total Eren
Διεκδικεί έργο 250MW στην Αυστραλία
Αναπτύσσει ή διεκδικεί έργα σε Χιλή, Ισπανία, Καζακστάν
Μόνο από το solar η Μυτιληναίος εκτιμά ότι το 2019 θα έχει πωλήσεις πάνω από 400 εκατ. ευρώ και EBITDA
τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ από την METKA EGN, που σε συνδυασμό με την επιστροφή του κατασκευαστικού
κλάδου στα μεγάλα EPC έργα (Λιβύη 430 εκ. που ξεκίνησε ήδη και Γκάνα 363 εκ που ξεκινά το 2019) θα
μετατρέψουν την επόμενη χρονιά σε έτος ρεκόρ για τη νέα εποχή του τομέα στη καινούρια εποχή της
ενοποίησης της Μυτιληναίος.
"Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς είχαν δει επιφυλακτικά το μετασχηματισμό για την ΜΕΤΚΑ, ήρθε η ώρα για το
μεγάλο comeback με πολύ μεγάλα έργα και νέο στόρι ανάπτυξης, ανέφερε ο κ. Μυτιληναίος.
Επιχειρησιακό πλάνο 5ετίας
Όπως αποκάλυψε ο κ. Μυτιληναίος, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία εκπόνησης και θα έχει ολοκληρωθεί το
επιχειρησιακό πλάνο 5ετίας που θα περιλαμβάνει ετοιμάζουμε επιχειρησιακό πλάνο 5ετίας που περιλαμβάνει
τις βασικές επενδύσεις, το χρονισμό τους αλλά και τη χρηματοδότησή τους. Ωστόσο τα νούμερα που δόθηκαν
για το 2019 και το 2020 ήταν εντυπωσιακά και οδηγούν σε διπλασιασμό των πωλήσεων σε σχέση με το 2018 στα
3 δις ευρώ στο τέλος της διετίας.
Για το 2019 ο τζίρος προβλέπεται να κυμανθεί στα 2,2 δις με λειτουργική κερδοφορία EBITDA στα 400 εκατ.
ευρώ και καθαρά κέρδη στα 200 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 1,5 ευρώ ανά μετοχή.
Ο καθαρός δανεισμός προβλέπεται να πέσει σε ιστορικό χαμηλό κάτω από τα 300 εκ. ευρώ ήτοι 0,7 - 0,8 τα
EBITDA ενώ οι διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης θα ξεπεράσουν το 1 δις
Ενέργεια - Αλουμίνιο
Ερωτηθείς για τη ΔΕΗ, ο κ. Μυτιληναίος απέφυγε να δώσει ευθεία απάντηση για το εάν θα υποβληθεί
δεσμευτική προσφορά για τους λιγνίτες, περιοριζόμενος να δώσει την εκτίμηση της εταιρείας για την πορεία
των ρύπων το 2019, που προβλέπεται να κινηθούν στα επίπεδα των 25 με 30 ευρώ ο τόνος (επίπεδα
απαγορευτικά για το λιγνίτη).
Η δραστηριότητα του ηλεκτρισμού θα συνεχίσει να κινείται έντονα ανοδικά επωφελούμενη από τις συνθήκες
στην αγορά που δείχνουν ότι τα εργοστάσια της Μυτιληναίος θα έχουν πολλές ώρες απασχόλησης και καλά
περιθώρια.
Για το αλουμίνιο, τόνισε ότι ο συνδυασμός των πτώσης της τιμής του πετρελαίου που επηρεάζει το φυσικό
αέριο, η ισοτιμία αλλά και το hedging που έχει γίνει για το 2019 διασφαλίζουν ακόμη καλύτερη χρονιά από το
2018. Για την επένδυση της αλουμίνας, ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η βασική τεχνική
μελέτη ύψους 8 εκατ. ευρώ, μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα ληφθεί η οριστική επενδυτική απόφαση.
Ετοιμάζουμε καλά πράγματα, δεν φτιάχνονται πολλά τέτοια εργοστάσια στον κόσμο, τόνισε.
Dual Listing
Τέλος ο κ. Μυτιληναίος δε θέλησε να επεκταθεί ιδιαίτερα σε ερώτηση για το θέμα του dual listing. "Δεν μπορεί
να πει κανείς ότι είναι ευχαριστημένος από τη χρηματιστηριακή κατάσταση στην Ελλάδα. Δε σχολιάζω ποτέ για
τη μετοχή, παρ᾽ όλα αυτά εταιρείες σε δυτικές αγορές που να αυξάνουν 2,5 φορές τη λειτουργική της
κερδοφορία EBITDA εταιρεία δεν ξέρω να υπάρχουν πολλές. Ακόμη και να σας πω ότι το θέμα της μετοχής δε
μας προβληματίζει, δε θα με πιστέψετε, αλλά είναι ακόμη νωρίς για να σχολιάσω κάτι παραπάνω” περιορίστηκε
να πει ο κ. Μυτιληναίος.
\
Τέλος να τονιστεί
ότι η διοίκηση της Μυτιληναίος τόνισε πως στόχος είναι ακόμη και στις επόμενες χρονιές όταν
θα ξεκινήσουν οι δύο μεγάλες επενδύσεις (Αλουμίνα και νέο εργοστάσιο φυσικού αερίου) θα συνεχιστεί η
πολιτική γενναίων επιστροφών στους μετόχους. Υπενθυμίζεται ότι χθες ανακοινώθηκε η μεγάλη αύξηση (12,5%)
στο μέρισμα από τα 32 στα 36 σεντς.
(Πηγή: capital.gr)
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 τον Νοέμβριο και από 01/01
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
ΕΥΔΑΠ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Νοεμβρίου
-0,87%
-6,37%
10,03%
1,96%
-8,02%
17,52%
-0,53%
0,15%
0,00%
5,13%
-33,07%
-5,21%
-1,03%
-4,92%
-3,11%
4,35%
-1,66%
1,28%
0,00%
5,99%
-32,69%
-0,28%
1,85%
-2,12%
2,77%

Απόδοση από 01/01
-17,36%
-30,05%
-10,91%
-19,78%
-2,93%
-3,04%
-32,36%
-3,30%
-16,93%
-3,02%
-67,90%
-33,65%
-24,20%
-15,94%
7,83%
-9,80%
-15,97%
1,94%
-20,95%
-9,22%
-71,50%
10,67%
-13,54%
42,13%
-21,23%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

-1,55%
-1,57%
-13,92%

-21,45%
-25,71%
-46,54%
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