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Moody's: “Credit Positive” η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ
Θετικοί εμφανίζονται οι αναλυτές της Moody’s, χαρακτηρίζοντας ως θετικό πιστωτικό γεγονός (credit positive)
για το αξιόχρεο της Ελλάδας το πράσινο φως, που δόθηκε από τους Ευρωπαίους εταίρους στην πρόωρη
αποπληρωμή μέρους των δανείων του ΔΝΤ.
Όπως εξηγεί σε σημερινό σημείωμά του, με την εξέλιξη αυτή περιορίζονται οι δαπάνες για τόκους και
επιμηκύνεται το προφίλ της μέσης ωρίμανσης του χρέους. Και τα δύο αυτά στοιχεία είναι θετικά για την
πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.
Οι αναλυτές του οίκου θυμίζουν πως αν και τα δάνεια του ΔΝΤ αντιστοιχούν μόλις στο 2,6% του ελληνικού
χρέους, οι δαπάνες για τους τόκους τους είναι αισθητά υψηλότερες τόσο από των υπόλοιπων δανείων όσο και
από των πρόσφατων εκδόσεων, που πραγματοποίησε η Ελλάδα. Παράλληλα τα δάνεια του ΔΝΤ έχουν πολύ
μικρότερη διάρκεια.
Έτσι η πρόωρη αποπληρωμή τους βελτιώνει το προφίλ των ωριμάνσεων του χρέους, το οποίο είναι ήδη καλά
δομημένο χάρη στη μακρά διάρκεια αποπληρωμής των δανείων της Ευρωζώνης.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα θα αποπληρώσει δάνεια αξίας 3,7 δις. ευρώ με μέσο επιτόκιο 5,3%, την ώρα που το
μέσο επιτόκιο στα δάνεια των EFSF και ESM είναι μόλις 1,4%, ενώ το κουπόνι στο πρόσφατο πενταετές και
δεκαετές, που εκδόθηκε, είναι 3,45% και 3,875% αντίστοιχα.
Η χρηματοδότηση της πρόωρης αποπληρωμής θα γίνει με κεφάλαια από το μαξιλάρι ρευστότητας.
Ο οίκος καταλήγει με την επισήμανση ότι η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ από Ιρλανδία
και Πορτογαλία στο παρελθόν, ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε αυτές τις χώρες.
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Σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία από τα VLTs του ΟΠΑΠ
Ένα μετά το άλλο κλείνουν τα «μίνι καζίνο» με παράνομα φρουτάκια σε όλη την Ελλάδα μετά από συντονισμένες ενέργειες
και εφόδους της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η ΕΛ.ΑΣ., μέσα στον Απρίλιο
πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 80 συλλήψεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκορύφωμα των ενεργειών της
ΕΛ.ΑΣ. αποτελεί η πρόσφατη εξάρθρωση ενός καταστήματος στην Αθήνα που οδήγησε στη σύλληψη 73 ατόμων και στην
κατάσχεση δεκάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνταν για συμμετοχή σε παράνομα «φρουτάκια».
Ασπίδα προστασίας τα νόμιμα VLTs του ΟΠΑΠ Όσο η ελληνική αστυνομία καταπολεμά δυναμικά τον παράνομο τζόγο με
έμφαση στα παράνομα φρουτάκια, το νόμιμο δίκτυο του ΟΠΑΠ, με σχεδόν 20.000 παιγνιομηχανήματα (VLTs) σε
λειτουργία και περισσότερα από 350 gaming halls σε όλη την Ελλάδα, αλλάζει το σκηνικό. Όπως έχει συμβεί και σε
αντίστοιχα παραδείγματα στο εξωτερικό (Ιταλία), οι παίκτες στρέφονται προς τα νόμιμα παιγνιομηχανήματα (VLTs),
εγκαταλείποντας
τα
παράνομα
φρουτάκια.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) στη χώρα μας έχει δημιουργήσει το
αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ευρώπη, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα περιοριστικά μέτρα και εκμεταλλεύεται
στο έπακρο τις δυνατότητες της τεχνολογίας, με γνώμονα την προστασία του παίκτη. Την ίδια στιγμή, η συνολική
δραστηριότητα ελέγχεται και παρακολουθείται, άμεσα και σε πραγματικό χρόνο από την ΕΕΕΠ, μέσω του Κεντρικού
Πληροφοριακού
Συστήματος
(Central
Computing
System),
στοιχείο
αξιοπιστίας
και
διαφάνειας.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες παγκοσμίως, που απαιτεί την έκδοση
ατομικής κάρτας παίκτη στα VLTs. Με την εγγραφή του ο κάθε παίκτης είναι υποχρεωμένος να θέσει συγκεκριμένα όρια,
τόσο χρονικά όσο και ποσοτικά (χρηματικά), για την προστασία του. Μάλιστα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχει η
δυνατότητα αυτο-αποκλεισμού του παίκτη για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στοιχείο το οποίο είναι καθοριστικό για την
προστασία του, ενώ είναι υποχρεωτική η θέσπιση ορίων, τόσο χρονικών όσο και ποσοτικών.
Προφανώς, τίποτε από τα παραπάνω δεν ισχύει στην υφιστάμενη παράνομη δραστηριότητα που ανθεί στην ελληνική
αγορά με καταστροφικές συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες.
Σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία
Τα φορολογικά έσοδα σε ετήσια βάση από τη λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) του ΟΠΑΠ, σύμφωνα με
πληροφορίες, αναμένεται να ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια δημιουργώντας μια σημαντική «ένεση»
εσόδων στα ταμεία του κράτους. Παράλληλα, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες σταδιακά θα ξεπεράσουν τις
5.000, συνυπολογίζοντας όσες δημιουργούνται στις συμπληρωματικές δραστηριότητες σε διάφορους κλάδους (υπηρεσίες,
προμήθειες, κατασκευές κλπ.) για την λειτουργία και ανάπτυξη του δικτύου Play ΟΠΑΠ. Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες
ανοίγονται και για τους πράκτορες του ΟΠΑΠ, οι οποίοι απασχολούν περίπου 20.000 εργαζόμενους. Σημαντικά είναι τα
οφέλη και για τον κτηματομεσιτικό και κατασκευαστικό κλάδο, που έχουν δεχτεί σημαντικά πλήγματα στην περίοδο της
οικονομικής κρίσης, καθώς για την ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων Play του ΟΠΑΠ χρησιμοποιούνται
εκατοντάδες αδιάθετα εμπορικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία ανακατασκευάζονται για να φιλοξενήσουν τα VLTs
του ΟΠΑΠ.
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Όμιλος ΟΤΕ: Έσοδα 908,6 εκατ. ευρώ το Α' τρίμηνο
Σταθερά έσοδα για τον Όμιλο στα 908,6 εκατ. ευρώ, μείωση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 0,9% λόγω Ρουμανίας,
ισχυρές επιδόσεις σε σταθερή και κινητή στην Ελλάδα με αύξηση εσόδων κατά 1,7% κυρίως λόγω των υπηρεσιών
δεδομένων, και έκτακτο μέρισμα 0,06 ευρώ ανά μετοχή, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΟΤΕ για το α' τρίμηνο του 2019.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «τα προσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 10,7% σε 62,9 εκατ.
ευρώ στο α' τρίμηνο του 2019. Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις ανήλθαν σε 176,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,6%. Ο
Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 35,6 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση 22
εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31
Μαρτίου 2019 ήταν 732,2 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 2,1% σε σχέση με πέρσι».
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εταιρεία, το α΄ τρίμηνο του 2019 τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,7%, σε 697,0 εκατ.
ευρώ Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά το τρίμηνο παρουσίασαν αύξηση 1,2%, τροφοδοτούμενα από τα
έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων, που ενισχύθηκαν κατά πάνω από 18%. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA
σημείωσε αύξηση 1,5%, σε 284,4 εκατ.ευρώ , με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 40,8%.
Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο, προσελκύοντας 54.000 καθαρές
νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, αποτελώντας πλέον το 30,5% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών του ΟΤΕ.
«Στις 31 Μαρτίου 2019, οι ενεργές καμπίνες VDSL/Vectoring ανήλθαν σε 14,4 χιλιάδες, αυξημένες κατά πάνω από 600 στο
τρίμηνο. Οι πελάτες COSMOTE TV στο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 540.000, αυξημένοι κατά 2,4% σε ετήσια βάση. Σε
επίπεδο εσόδων, ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης της τηλεόρασης, σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, με
ΟΤΤ προσφορές και αυξανόμενη «πειρατεία». Στην κινητή, η κίνηση δεδομένων συνέχισε να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό,
κυρίως λόγω της αύξησης των ενεργών πελατών, της μεγαλύτερης ζήτησης, αλλά και της αυξανόμενης διείσδυσης των
smartphones» αναφέρει η εταιρεία και προσθέτει πως το COSMOTE mobile app έχει ήδη προσελκύσει περίπου 2,4
εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι επωφελούνται από όλο και περισσότερες λειτουργικότητες.
Στη Ρουμανία, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν 4,4% το α' τρίμηνο του 2019, στα 216,6 εκατ. ευρώ Η εταιρεία υλοποιεί μια
σειρά από δράσεις για την αναδιάρθρωση του κόστους, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν θετικά το Β' εξάμηνο του
τρέχοντος έτους.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α' τριμήνου του 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ,
Mιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε «Ο Όμιλος ΟΤΕ ξεκίνησε θετικά το έτος, με ένα ικανοποιητικό πρώτο τρίμηνο. Με τις τάσεις
στην ελληνική αγορά να παραμένουν αντίστοιχες με αυτές του 2018 και παρά τη δραστηριοποίησή μας σε ένα περιβάλλον
γεμάτο προκλήσεις, συνεχίζουμε να σημειώνουμε θετικές επιδόσεις - τα έσοδά μας από υπηρεσίες λιανικής, σταθερής και
κινητής, παρουσίασαν αύξηση σε όλους τους τομείς, ενώ αξιοσημείωτες ήταν οι επιδόσεις μας στις ευρυζωνικές
υπηρεσίες. Στη Ρουμανία, βλέπουμε σημάδια ανάκαμψης, μετά τις έκτακτες προβλέψεις στο τέλος του προηγούμενου
έτους. Το EBITDA του Ομίλου υποχώρησε ελαφρώς, καθώς οι σταθερές επιδόσεις στην Ελλάδα δεν ήταν αρκετές για να
αντισταθμίσουν την πτώση στη Ρουμανία, αποτέλεσμα κυρίως της βάσης σύγκρισης με το α' εξάμηνο του 2018». Παρά τις
καλές επιδόσεις μας, πρόσθεσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό
και εγχώριο επίπεδο, σε συνδυασμό με τη δύσκολη βάση σύγκρισης με πέρσι, ενδέχεται να δημιουργήσουν κάποιες
διακυμάνσεις στα επόμενα τρίμηνα. Αυτό ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να μπούμε σε μια νέα φάση
μετασχηματισμού, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που μας δίνει η ψηφιακοποίηση για να μειώσουμε το κόστος μας
στη σταθερή, να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες προκλήσεις και να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία.
Τέλος, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία,
επισημαίνοντας πως τα καθαρά έσοδα από την πώληση της θυγατρικής σε συνδυασμό με τις ισχυρές ταμειακές ροές, που
το α τρίμηνο ήταν σύμφωνες με τους στόχους που έχουμε θέσει, θα εξασφαλίσουν ικανοποιητική αμοιβή για τους μετόχους
μας.
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Στο χείλος της εμπορικής ρήξης ΗΠΑ και Κίνα
Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Κίνας συναντώνται ξανά σήμερα στην Ουάσινγκτον για να συνεχίσουν
τις συνομιλίεςτους σε κλίμα μεγάλης έντασης και με έκβαση πλέον εντελώς αβέβαιη, καθώς οι κυβερνήσεις
των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη ανταλλάσσουν απειλές για νέα μέτρα προστατευτισμού.
Αυτός ο γύρος διαπραγματεύσεων, σήμερα και αύριο, παρουσιαζόταν μέχρι πριν από μερικές ημέρες ως ο
τελευταίος πριν από τη σύνοδο του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στην οποία υποτίθεται πως θα
επικύρωναν μια ιστορική διμερή συμφωνία με το εμπόριο.
Αλλά ο άνεμος άλλαξε και η αισιοδοξία έδωσε τη θέση της στην αβεβαιότητα.
Η κυβέρνηση Τραμπ διατείνεται ότι το Πεκίνο υπαναχώρησε όσον αφορά βασικές δεσμεύσεις. Με εμφανή
εκνευρισμό, οι αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η αύξηση των τελωνειακών δασμών σε κινεζικά
εισαγόμενα προϊόντα αξίας 200 δισεκ. δολαρίων, που είχε ανασταλεί στις αρχές του Ιανουαρίου, θα τεθεί σε
ισχύ αύριο Παρασκευή.
«Θα αυξήσουμε τους τελωνειακούς δασμούς που επιβάλλουμε στην Κίνα ωσότου να σταματήσει να κλέβει τους
εργαζομένους μας», πέταξε ο Τραμπ σε μια συγκέντρωση στη Φλόριντα χθες, «η εποχή της οικονομικής
συνθηκολόγησης τερματίστηκε».
Αλλά το Πεκίνο δεν μοιάζει να έχει πρόθεση να υποχωρήσει ακόμη κι αν οι Αμερικανοί όντως αυξήσουν τους
δασμούς από το 10% στο 25% αύριο εν μέσω των διαπραγματεύσεων. Η Κίνα «δεν θα έχει καμία άλλη επιλογή
παρά να λάβει τα απαραίτητα αντίμετρα», προειδοποίησε χθες εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου
Εμπορίου.
Μολαταύτα το Πεκίνο δεν ακύρωσε το ταξίδι των κινέζων διαπραγματευτών όπως ήθελαν πληροφορίες που
είχαν δημοσιεύσει μέσα ενημέρωσης και επιβεβαίωσε πως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Λίου Χε, που
θεωρείται στενός συνεργάτης του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, θα είναι επικεφαλής της ομάδας. Θα συναντηθεί με
τον ομόλογό του, τον Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ, αντιπρόσωπο της αμερικανικής κυβέρνησης για το εμπόριο (USTR)
στα γραφεία του το απόγευμα.
Οικονομολόγοι και πολυμερείς θεσμοί όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιούν εδώ και μήνες ότι
εάν ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα διαρκέσει, το οικονομικό σοκ κάθε άλλο παρά θα
περιοριστεί εντός των συνόρων τους. Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας μετά την ύφεση του 2008
άλλωστε τροφοδοτήθηκε
από τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.
\
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FTSE 25: Σε σχέση με τα όσα είχαμε γράψει τις προηγούμενες
ημέρες για τον ΓΔ και τον Τραπεζικό Δείκτη …. Ανησυχία και από την
εικόνα του FTSE 25 και ότι έκλεισε χαμηλότερα των 1.920 – 1.930
μονάδων …. Κίνδυνος πτώσης μέχρι τις 1.840 – 1.850 ή και 1.780 1.790 μονάδες…
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