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

Ημερήσια Νέα
04/12/17

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Καταθέσεις: Στα 5,2δις η πραγματική αύξηση το τελευταίο 12μηνο
Πολύ καλός ήταν ο Οκτώβριος για τις καταθέσεις, κόντρα στις προβλέψεις των τραπεζών στις αρχές του μήνα.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, τα υπόλοιπα των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 1,1 δις.
ευρώ, συμπληρώνοντας έξι συνεχείς μήνες ανόδου. Κι αν από μια πρόχειρη ματιά στα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος φαίνεται ότι το 12μηνο Νοεμβρίου 2016 – Οκτωβρίου 2017 οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 1,1 δις.
ευρώ, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Την υπό εξέταση περίοδο η άνοδος των υπολοίπων ήταν της τάξης
των 5,2 δις. ευρώ. Κι αυτό διότι από τον Δεκέμβριο της προηγούμενης χρονιάς η Τράπεζα της Ελλάδας δεν
προσμετρά στα σχετικά μεγέθη καταθέσεις ύψους 6,3 δις. ευρώ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και
του ΤΕΚΕ. Όπως σχολιάζει και «Το Βήμα», κατά τα άλλα, η άνοδος τον Οκτώβριο προήλθε κατά 50% και πλέον
από την αύξηση των υπολοίπων των φυσικών προσώπων στους καταθετικούς τους λογαριασμούς.
Συγκεκριμένα, η μηνιαία άνοδος ανήλθε σε 643 εκατ. ευρώ, με τα υπόλοιπα να διαμορφώνονται στα 101,34 δισ.
ευρώ. Η υπόλοιπη αύξηση των μεγεθών ήταν αποτέλεσμα της ενίσχυσης των καταθέσεων χρηματοπιστωτικών
εταιρειών, πχ ασφαλιστικών εταιρειών. Από την άλλη πλευρά τον Οκτώβριο τα υπόλοιπα των μη
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων υποχώρησαν οριακά κατά 76 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενα στα 19,24 δισ.
ευρώ. Θετικό είναι πάντως ότι σε σχέση με τον περασμένο Απρίλιο οι καταθέσεις της κατηγορίας έχουν
ενισχυθεί κατά 2,2 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αρχή του χρόνου η άνοδος είναι μικρότερη, λόγω των πτωτικών
πρώτων μηνών του 2017, καθώς περιορίζεται στα 1,35 δισ. ευρώ. Έναντι του περασμένου Απριλίου, η αύξηση
του συνόλου των καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών έχει φτάσει τα 4,7 δισ. ευρώ. Η άνοδος αυτή
προήλθε κατά 50% από τις εισροές στους λογαριασμούς ιδιωτών και κατά 50% από τις εισροές στους
λογαριασμούς επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικών και μη. Πλέον, ο στόχος για το τέλος της χρονιάς είναι τα
υπόλοιπα να αυξηθούν πάνω από τα 125 δισ. ευρώ.
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Η Ελλάδα σχεδιάζει να επιστρέψει στις αγορές αρχές του 2018
Η Ελλάδα σχεδιάζει να επιστρέψει στις διεθνείς αγορές χρήματος, νωρίς την επόμενη χρονιά, με μια νέα έκδοση
επταετούς ομολόγου, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του εθελοντικού swap, σύμφωνα με δυο ανθρώπους που
εμπλέκονται στην προετοιμασία για τη δανειακή στρατηγική της χώρας το 2018, γράφουν οι Financial Times. Αν
οι συνθήκες στην αγορά είναι ευνοϊκές, δύο ακόμα εκδόσεις ή τρεις και 10ετή ομόλογα θα ακολουθήσουν ως τον
Ιούλιο, πριν από την αναμενόμενη έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα διάσωσης τον επόμενο Αύγουστο, είπαν
οι ίδιες πηγές.
Συνέχεια….
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/ να χτίσουμε την καμπύλη επιτοκίων καθώς και να εξασφαλίσουμε μαξιλάρι ρευστότητας,
Στόχος είναι
σημείωσε Αθηναίος τραπεζίτης. Το swap ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο με ευρεία συμμετοχή από μικρούς
επενδυτές και τοπικά ασφαλιστικά ταμεία μέχρι τράπεζες και ξένους επενδυτές, σχολίασε κυβερνητικός
αξιωματούχος.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στουρνάρας: Σοβαρές ενδείξεις αναπτυξιακής πορείας για τη χώρα
Σοβαρές ενδείξεις ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να περάσει μια νέα αναπτυξιακή πορεία, βασιζόμενη σε ένα
νέο, αναπτυξιακό πρότυπο με έμφαση στην υγιή επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την
εξωστρέφεια, επεσήμανε πως υπάρχουν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας
σε συνέδριο με θέμα τις εξαγωγές και την ανάπτυξη. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο κ.Στουρνάρας, σε καμία
περίπτωση δεν σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των αδυναμιών που περιόριζαν την εξαγωγική επίδοση της
χώρας στο παρελθόν έχει διευθετηθεί. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι, παρά την ανάκτηση της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας και την ανοδική πορεία που καταγράφουν οι εξαγωγές, η εξαγωγική επίδοση της
χώρας υπολείπεται του επιπέδου που θα αναμενόταν, με βάση τις ιστορικές συσχετίσεις μεταξύ των δύο αυτών
μεγεθών. Συνεπώς, όπως επεσήμανε, υπάρχει ακόμη αρκετή απόσταση που πρέπει να διανυθεί, ώστε οι
εξαγωγές να αποτελέσουν έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας. Σύμφωνα με το Δείκτη
Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2017-2018 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η Ελλάδα κατατάσσεται
στην 87η θέση μεταξύ 137 χωρών όσον αφορά την ποιότητα των θεσμών. Η Ελλάδα κατατάσσεται σε αρκετά
χαμηλή θέση ως προς την αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών, το βάρος των διοικητικών ρυθμίσεων
και την αποτελεσματικότητα του νομικού πλαισίου για την επίλυση διαφορών και την αμφισβήτηση
κανονισμών. Επίσης σύμφωνα με τον παραπάνω Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας, η Ελλάδα
καταλαμβάνει την τελευταία και την προτελευταία θέση όσον αφορά την παροχή φορολογικών κινήτρων για
επενδύσεις (137η μεταξύ 137 χωρών) και εργασία (136η μεταξύ 137 χωρών). Επιπλέον, σύμφωνα με το δείκτη
«ευχέρειας του επιχειρείν» που καταρτίζει η Παγκόσμια Τράπεζα σχετικά με τους όρους ίδρυσης μιας
επιχείρησης, η θέση της Ελλάδος έχει βελτιωθεί σημαντικά μεταξύ 2011 και 2017 (από 148η το 2011 σε 37η το
2017), αλλά παραμένει χαμηλή σε σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι
εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά και εξαιτίας της
υπερφορολόγησης, η οποία όπως είπε επιβραδύνει ή και ανακόπτει την πρόοδο προς την αποκατάσταση της
συνολικής ανταγωνιστικότητας. Επιπρόσθετα, μένουν ακόμη αρκετά να γίνουν σε θέματα όπως η μείωση του
μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, η θέσπιση ενός σταθερού φορολογικού συστήματος και η
δημιουργία οικονομικού περιβάλλοντος πιο φιλικού προς την επιχειρηματικότητα. Επίσης, απαραίτητη είναι η
διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου που διευκολύνει τις επενδύσεις. Ο
διοικητής της ΤτΕ επεσήμανε τέλος ότι η ελληνική οικονομία υστερεί σε κρίσιμους καινοτόμους και διεθνώς
ανταγωνιστικούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως και σε μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία και
υψηλής εξειδίκευσης θέσεις εργασίας. Για να βελτιωθεί αυτό όπως είπε, αυτό ένα ιδιαίτερα σημαντικό
προαπαιτούμενο είναι οι νέες επενδύσεις.
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Συμφώνησαν κυβέρνηση και θεσμοί για τα ενεργειακά
Την επίτευξη συμφωνίας για τα ενεργειακά (λιγνιτικές μονάδες ΔΕΗ, αγορά φυσικού αερίου) ανακοίνωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με
τους εκπροσώπους των θεσμών. Ειδικότερα: Συμφωνήθηκε να περιληφθούν στο market test οι λιγνιτικές
μονάδες 3 και 4 της Μεγαλόπολης, η μονάδα της Φλώρινας και η άδεια για κατασκευή δεύτερης μονάδας.
Όπως τόνισε ο υπουργός, θα ισχύσουν μέτρα διασφάλισης των θέσεων εργασίας. Το market test θα
προκηρυχθεί άμεσα, την ερχόμενη εβδομάδα από τη γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε., με στόχο ο
διαγωνισμός να προκηρυχθεί τον Ιούνιο και η πώληση να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2018. Θα επιτραπεί
επίσης στη ΔΕΗ η αναβάθμιση των μονάδων του Αμυνταίου, δεν έχει εξασφαλιστεί ωστόσο από την γενική
διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ παράταση της λειτουργίας του.
Στον τομέα του φυσικού αερίου συμφωνήθηκε η αποχώρηση της ΔΕΠΑ από τις εταιρείες προμήθειας σε
Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία και η ενίσχυση της παρουσίας της στην αντίστοιχη εταιρεία της Αττικής.
Το σχέδιο θα τεθεί υπό την κρίση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Συμφωνία επήλθε επίσης για επιμέρους
θέματα όπως η χρέωση προμηθευτή για τις ανανεώσιμες πηγές (το πλεόνασμα του λογαριασμού των ΑΠΕ θα
διοχετεύεται κατά προτεραιότητα για τη μείωση της εν λόγω χρέωσης έως ότου αντικατασταθεί από άλλους
μηχανισμούς της αγοράς) και οι πληρωμές διαθεσιμότητας ισχύος στους παραγωγούς Ενέργειας για τις οποίες
θα σταλεί προς έγκριση ο σχετικός μηχανισμός στην Ε.Ε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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

EKT: Αποκομμένες από το δανεισμό οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Υψηλά επιτόκια δανεισμού και μη διαθέσιμα τραπεζικά κεφάλαια είναι οι δυο βασικοί λόγοι αποκλεισμού από
τα τραπεζικά δάνεια των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το
δανεισμό από τις τράπεζες, εκτός από τις ελληνικές. Το 23% εξ αυτών, δηλώνει ότι ενώ χρειάζονται δάνεια και
είναι υγιείς, δεν υπάρχουν κεφάλαια για αυτές.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Les Echos: Έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα βοήθειας
«Δρομολογείται η έξοδος της Ελλάδας από το τελευταίο πρόγραμμα βοήθειας» γράφει η γαλλική εφημερίδα Les Echos,
αναφερόμενη στην προοπτική εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα διάσωσης και την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης, για την οποία εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί χωρίς προσκόμματα. «Το Eurogroup θα επιβεβαιώσει τη Δευτέρα
τους τελευταίους σταθμούς, στο τελευταίο πρόγραμμα βοήθειας» αναφέρει χαρακτηριστικά η γαλλική εφημερίδα,
συμπληρώνοντας ότι «αυτή τη φορά οι Έλληνες μπορούν ξεκάθαρα να διακρίνουν το τέλος του τούνελ, τίποτα δεν
αντιτίθεται πλέον στην ολοκλήρωση, από τώρα και ως το ερχόμενο καλοκαίρι, του τρίτου και τελευταίου προγράμματος
βοήθειας της Ελλάδας». Η Les Echos αναφερόμενη στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα, επισημαίνει ότι το
στοίχημα είναι να βρει μια μορφή της ομαλότητας, παρά το τεράστιο χρέος (το οποίο αντιπροσωπεύει το 176% του ΑΕΠ)
και τις επιπτώσεις της οικονομικής και κοινωνικής «αιματοχυσίας» που προκάλεσαν διαδοχικά σχέδια λιτότητας. Με
τίμημα ανείπωτες -αλλού στην Ευρώπη- θυσίες, οι «βασικές αρχές» της οικονομίας είναι εξαιρετικές: η κυβέρνηση της
ριζοσπαστικής αριστεράς του Αλέξη Τσίπρα συνέχισε το έργο της εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών που ξεκίνησαν
οι προκάτοχοί του.
 Επισημαίνεται το άνετο πρωτογενές πλεόνασμα, η επιστροφή στη ανάπτυξη, η οποία αναμένεται να
επιταχυνθεί τα δύο επόμενα έτη φτάνοντας στο 2,5%, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτή τη γενική βελτίωση υπολογίζει η
κυβέρνηση για να μπορέσει να χρηματοδοτείται από τις αγορές με προσιτό επιτόκιο. «Το τέλος της τρίτης αξιολόγησης θα
πρέπει να οδηγήσει στις καλύτερες αξιολογήσεις των οίκων και τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού για την Ελλάδα»
υποστηρίζει ο Cyril Regnat, αναλυτής της Natixis.

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

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει ο ΕΜΣ να μετατραπεί στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Ταμείο
Είναι θετικό ότι όλες οι οικονομίες της ευρωζώνης βρίσκονται σε ανοδική τροχιά. Ακόμα και η Ελλάδα, που απειλούνταν
για καιρό από χρεοκοπία, δείχνει να εξέρχεται πια της οικονομικής κρίσης. Τόσο ο νέος δανεισμός όσο και η ανεργία
μειώνονται. Μετά από ύφεση ετών, το 2018 αναμένεται ανάπτυξη 2,5% στην Ελλάδα». H Süddeutsche Zeitung παρατηρεί
με αφορμή τα σχέδια της Κομισιόν για την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου: «Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή φιλοδοξεί
να μετατρέψει τον ΕΜΣ σε Νομισματικό Ταμείο. Σε προσχέδιο εγγράφου της Κομισιόν, που έχει στη
\
διάθεσή της η εφημερίδα αναφέρεται ότι "το ΕΝΤ θα μπορούσε μελλοντικά να στηρίξει πολιτικές πρωτοβουλίες για να
διασφαλίσει μια σταθεροποίηση στην Ευρωζώνη". Η διαδικασία σταθεροποίησης προορίζεται για χώρες, οι οποίες
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Οι οικονομολόγοι μιλούν για ασύμμετρα σοκ.
Σε περίπτωση, για παράδειγμα, κλυδωνισμών της ιρλανδικής οικονομίας λόγω Brexit ή οικονομικής κρίσης στην Ισπανία
λόγω της Καταλονίας, οι άλλες χώρες-μέλη θα είναι σε θέση να προσφέρουν βοήθεια. Το ερώτημα είναι ωστόσο από πού
θα προέλθουν τα κεφάλαια. Και ποιος θα αποφασίζει εν τέλει αν πρόκειται για ένα ασύμμετρο σοκ ή για οικονομικά
προβλήματα για τα οποία ευθύνεται αποκλειστικά το εν λόγω κράτος».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Τα Διαγράμματα της Ημέρα

Οι αποδόσεις των μετοχών του ΓΔ από 01/01
Μετοχή
ΒΙΟ
ΕΕΕ
ΟΛΥΜΠ
ΕΛΣΤΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΑΒΑΞ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΑΛΦΑ
ΑΤΤ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΠΛΑΚΡ
ΟΤΟΕΛ
ΕΥΠΙΚ
ΙΝΛΟΤ
ΠΕΤΡΟ
ΙΚΤΙΝ
ΛΑΜΨΑ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΙΑΤΡ
ΜΥΤΙΛ
ΝΗΡ
ΛΑΜΔΑ
ΦΛΕΞΟ
ΙΝΤΚΑ
ΧΑΚΟΡ
ΜΠΕΛΑ
ΦΦΓΚΡΠ
ΕΛΠΕ
ΚΟΥΕΣ
ΜΙΓ
ΠΛΑΙΣ
ΟΠΑΠ
ΜΛΣ
ΠΕΙΡ
ΛΟΥΛΗ
ΕΥΔΑΠ
ΜΟΗ
ΟΛΘ
ΕΥΑΠΣ
ΙΝΚΑΤ
ΔΕΗ
ΥΓΕΙΑ
ΟΛΠ
ΚΡΙ
ΚΛΜ
ΓΡΙΒ
ΙΑΣΩ
ΦΡΛΚ
ΕΛΤΟΝ
ΕΧΑΕ
ΚΑΡΤΖ
ΑΣΚΟ
ΚΟΡΡΕΣ
ΑΡΑΙΓ
ΤΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΜΟΣ
ΑΔΜΗΕ
ΟΤΕ
ΠΛΑΘ

Απόδοση %
139.20%
29.24%
63.85%
55.97%
19.37%
-7,09%
63,57%
46,79%
-14,21%
68,97%
4,84%
5,43%
23,96%
93,53%
70,05%
5,94%
26,73%
179,22%
-0,29%
83,33%
116,67%
48,98%
44,58%
23,75%
83,05%
111,41%
244,42%
-15,67%
-19,24%
70,81%
23,26%
-39,33%
-2,63%
22,02%
6,07%
-43,54%
35,11%
10,22%
54,05%
30,43%
25,29%
25,89%
-27,34%
217,57%
18,65%
50,78%
112,20%
10,31%
218,75%
35,45%
51,03%
-0,51%
18,81%
130,72%
12,81%
21,80%
61,62%
60,18%
-16,51%
13,66%
7,39%

ΓΔ
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15,00%
10,33%
-11,75%
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