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Άνοδο 1% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο
Άνοδο 1% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο εφέτος από άνοδο επίσης 1% τον Ιούνιο 2017 και έναντι μείωσης 1% τον
Ιούλιο 2016. Στην άνοδο αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των τιμών σε καύσιμα, τηλεφωνικές υπηρεσίες, τσιγάρα, καθώς
και στα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η άνοδος του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο προήλθε από:
1. Τις αυξήσεις των δεικτών:
- Κατά 7,1% της ομάδας «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στον καπνό.
- Κατά 2,7% της ομάδας «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο. Μέρος της
αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, στερεά καύσιμα.
- Κατά 7,3% της ομάδας «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς
επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στην αγορά
αυτοκινήτων.
- Κατά 1,3% της ομάδας «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.
- Κατά 1,8% της ομάδας «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστείακαφενεία- κυλικεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.
2. Τις μειώσεις των δεικτών:
- Κατά 1,5% της ομάδας «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε ψωμί και δημητριακά,
κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς
καρπούς, πατάτες. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε ελαιόλαδο και καφέ.
- Κατά 0,2% της ομάδας «Ένδυση και υπόδηση», λόγω μείωσης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
- Κατά 3,2% της ομάδας «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε έπιπλα και
διακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, μεγάλες οικιακές συσκευές (ηλεκτρικές ή μη), είδη άμεσης
κατανάλωσης νοικοκυριού.
- Κατά 3,3% της ομάδας «Υγεία», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε φαρμακευτικά προϊόντα, παραϊατρικές υπηρεσίες,
νοσοκομειακή περίθαλψη.
- Κατά 1,4% της ομάδας «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στους προσωπικούς
υπολογιστές.
- Κατά 0,3% της ομάδας «Εκπαίδευση», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Κατά 1,8% της ομάδας «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε είδη ατομικής φροντίδας,
ασφάλιστρα οχημάτων.
Ο γενικός δείκτης τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο παρουσίασε μείωση 1,7% έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του 2016.
Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός σημείωσε τον Ιούλιο άνοδο 0,9% από αύξηση επίσης 0,9% τον Ιούνιο
και έναντι αύξησης 0,2% τον Ιούλιο πέρυσι. Σε μηνιαία βάση (Ιούλιος προς Ιούνιο), ο εναρμονισμένος πληθωρισμός
παρουσίασε μείωση 1,2% έναντι μείωσης επίσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2016.
πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ
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Fraport: Ένα εκατομμύριο επιπλέον επιβάτες εξωτερικού στα περιφερειακά
αεροδρόμια
«Καλπάζουν» οι διεθνείς αφίξεις στα ελληνικά αεροδρόμια της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport από τα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια.
Στο επτάμηνο της τρέχουσας τουριστικής χρονιάς, οι διεθνείς αφίξεις κινήθηκαν με άνοδο 14,1% και την ίδια στιγμή ο Ιούλιος έκλεισε και
αυτός με άνοδο 10,3%.
Συγκεκριμένα στο επτάμηνο διακινήθηκαν 1 εκατομμύριο επιπλέον επιβάτες εξωτερικού, πάντα σε ό,τι αφορά στα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια της Fraport φτάνοντας τους 10,662 εκατομμύρια επιβάτες έναντι 9,334 εκατομμύρια επιβατών που ήσαν το 2016. Τον φετινό
Ιούλιο, οι επιβάτες από το εξωτερικό που διακινήθηκαν στα εν λόγω αεροδρόμια ανήλθαν σε 4,157 εκατομμύρια από 3,769 που
διακινήθηκαν την προηγούμενη χρονιά.
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία των αεροπορικών αφίξεων για το νησί της Κω, όπου φαίνεται, πως ο σεισμός δεν επηρέασε την
εξέλιξη της τουριστικής της κίνησης. Ήδη, το νησί του Ιπποκράτη βαδίζει για ρεκόρ αφίξεων, αφού τρέχει με άνοδο 18,8% τον Ιούλιο και
22,1% στο επτάμηνο, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, για το αεροδρόμιο του νησιού. Ειδικότερα, στο επτάμηνο, το
αεροδρόμιο του νησιού διακίνησε 1 εκατομμύριο και πλέον επιβάτες εξωτερικού, από 844.000 που ήσαν πέρυσι. Πολύ σημαντική είναι
εξάλλου και η άνοδος που αποτυπώνεται και στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, καθώς στο επτάμηνο οι διεθνείς αφίξεις έτρεξαν με άνοδο
57% και οι επιβάτες που διακινήθηκαν ανήλθαν σε 56,7 χιλιάδες.
Το νησί με τη μεγαλύτερη κίνηση επιβατών στο αεροδρόμιο στο επτάμηνο του έτους ήταν η Ρόδος, καθώς οι επιβάτες εξωτερικού
ανήλθαν σε 2,24 εκατομμύρια από 2 εκατομμύρια που ήσαν το 2016, σημειώνοντας άνοδο 7,7%. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, αφού οι
διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κινήθηκαν με άνοδο 22,8% και διακίνησε 2,1 εκατομμύρια επιβάτες στο επτάμηνο του 2017. Να τονιστεί, ότι
σε όλα τα αεροδρόμια που δημοσιοποιούνται στοιχεία κίνησης επιβατών δεν υπάρχουν αρνητικά πρόσημα, ενδεικτικό της δυναμικής του
ελληνικού τουρισμού και φέτος.
Όπως άλλωστε επισημαίνουν και οι εμπλεκόμενοι με τα τουριστικά πράγματα, το στοίχημα των αφίξεων και για φέτος θα κερδηθεί. Το
ενδιαφέρον παραμένει στο σκέλος των τουριστικών εσόδων και που ακριβώς θα "κάτσει" η μπίλια αυτών.
πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ
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Το Δημόσιο άντλησε €1,138 δισ. από δημοπρασία εντόκων γραμματίων
Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 1,138 δισ. ευρώ με την δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων. Η
απόδοση υποχώρησε στο 1,95%, από το 2,33% στην προηγούμενη ανάλογη δημοπρασία.
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Απ΄ευθείας πτήσεις Πεκίνο - Αθήνα της εταιρείας Air China από τον Σεπτέμβριο
Οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας συζητήθηκαν στη
διάρκεια της συνάντησης που είχαν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος
Φλαμπουράρης και ο πρέσβης της Κίνας στην Αθήνα, Zou Xiaoli.
Όπως τονίστηκε στη συνάντηση, στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών θα συμβάλλουν:
-Η αναβαθμισμένη παρουσία κινέζικων επιχειρήσεων στην προσεχή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία είναι
αφιερωμένη στην Κίνα.
-Η γνωστοποίηση ότι τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν οι απ΄ ευθείας πτήσεις Πεκίνο - Αθήνα της εταιρείας Air China.
Τέλος, οι δύο πλευρές έθεσαν το πλαίσιο σχετικά με το πρόγραμμα και την ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ της
ελληνικής κυβέρνησης και της κινέζικης αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον κ. Xu Lingyi, ανώτερο επίτροπο της
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ Κίνας (αντίστοιχο επίπεδο υπουργού), υπεύθυνο του τομέα αντιμετώπισης της
διαφθοράς.

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

Μυτιληναίος: Σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών στο πρώτο εξάμηνο (στα 81εκ
ευρώ)…
 Τον Ιούνιο του 2017 η Εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ΚΟΔ ύψους €300εκατ. πενταετούς διάρκειας με κουπόνι 3,10%.  Τα
καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €80,7 εκατ.
 Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €0,564 έναντι €0,106 την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
 Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €156,5 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 54,5%.
 Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €811,4 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 27,6%.
Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε: «Το 2017 αποτελεί
έτος ορόσημο καθώς η ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού, που ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο του 2016 και ολοκληρώθηκε τον
Ιούλιο, δύο σχεδόν μήνες νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, αλλά και η απόλυτα επιτυχημένη έκδοση του Κοινού Ομολογιακού
Δανείου τον Ιούνιο, καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη της αγοράς για την Εταιρεία που εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή. 2 Στο Α’
Εξάμηνο 2017, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παρουσίασε σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών +548%, στηριζόμενη πρώτιστα στην εξαιρετική
επίδοση του Τομέα της Μεταλλουργίας αλλά και στις ισχυρές επιδόσεις που πέτυχαν οι Τομείς Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου και
Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Η οικονομική επίδοση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ όπως αποτυπώνεται στην πρώτη δημοσίευση
αποτελεσμάτων ως ενιαία εταιρική οντότητα δείχνει ότι η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των υψηλών στόχων που έχουν
τεθεί για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την ελληνική οικονομία.»

Συνέχεια..
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Περίληψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2017
Στο Α’ Εξάμηνο του 2017 η Εταιρεία κατέγραψε ισχυρή άνοδο μεγεθών θέτοντας τη βάση για ισχυρές
οικονομικές επιδόσεις στο σύνολο του έτους. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος κατά 27,6%,
κυρίως λόγω της βελτιωμένης επίδοσης του Τομέα της Μεταλλουργίας, τις ισχυρές επιδόσεις του Τομέα
Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών και τη σταθερή ανάπτυξη των μεριδίων αγοράς στον Τομέα Ηλεκτρισμού &
Φυσικού αερίου. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €156,5
εκατ. έναντι €101,4 εκατ. το 2016, αύξηση 54,5% που αποδίδεται πρώτιστα στην ιστορικά υψηλή επίδοση του
Τομέα Μεταλλουργίας. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε
€80,7 εκατ. έναντι €12,4 εκατ. το 2016. Η σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών ανά μετοχή (+430%)
αντανακλά σε σημαντικό βαθμό τα οφέλη από τον εταιρικό μετασχηματισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και
σηματοδότησε τη δημιουργία μιας νέας ενιαίας εταιρικής 3 οντότητας που επωφελείται από σημαντικές
επιχειρηματικές συνέργειες και ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία. Κύριες Δραστηριότητες Τομέας
Μεταλλουργίας Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €275,1 εκατ., που αντιστοιχεί σε 33,9% του συνολικού
κύκλου εργασιών, έναντι €224,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν στα €80,5 εκατ., έναντι €37,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του
2016. Η επίτευξη της ιστορικά υψηλής κερδοφορίας ήταν κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης
δραστικής μείωσης του κόστους, καθώς επίσης και των χαμηλών τιμών πρώτων υλών και ναύλων. Τομέας
Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €237,9 εκατ. που αντιστοιχεί σε 29,3%
του συνολικού κύκλου εργασιών στο Α’ Εξάμηνο του 2017, έναντι €152,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Η συγκεκριμένη
 αύξηση οφείλεται κυρίως στη σταθερή ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της Εταιρείας στη λιανική
αγορά ενέργειας αλλά και στην αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων του Τομέα στο Α’
Εξάμηνο του 2017. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €37,3 εκατ.
έναντι €27,2 εκατ., σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2016. Η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με την έλλειψη
δυνατότητας εισαγωγών λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε χώρες της Κ. Ευρώπης ιδιαίτερα κατά το
Α’ Τρίμηνο του έτους, συντέλεσαν στην αύξηση της συμμετοχής των μονάδων Φυσικού Αερίου στο ενεργειακό
μείγμα που διαμορφώθηκε σε 28% στο Α’ Εξάμηνο του έτους. Συνολικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των
μονάδων της Εταιρείας ξεπέρασε τις 2 εκατ. MWhrs στο Α’ εξάμηνο του έτους, ποσότητα που αντιστοιχεί στο
9,0% της εγχώριας παραγωγής. Σημειώνεται το ιδιαίτερα επιτυχημένο Α’ εξάμηνο της Διεύθυνσης Φυσικού
Αερίου που κατόρθωσε να εξασφαλίσει στις βιομηχανικές και ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,
λίαν ανταγωνιστικές τιμές προμήθειας Φυσικού Αερίου. Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών Ο Τομέας
κατέγραψε κύκλο εργασιών €299,9 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2017 που αντιστοιχεί σε 37,0% του συνολικού
κύκλου εργασιών έναντι €258,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €46,8 εκατ. έναντι €42,1 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2016. 4 Η ανάληψη
της νέας σύμβασης του έργου BRIDGE POWER ύψους $363εκατ. που αφορά στην κατασκευή και τη θέση σε
λειτουργία ενός ενεργειακού έργου fast- track 200MW με καύσιμα υγραέριο (LPG), φυσικό αέριο και diesel, στην
Γκάνα υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας να αναδειχθεί σε κορυφαίο παίκτη στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας της Υποσαχάριας Αφρικής. Προοπτικές για το 2017 Το επόμενο διάστημα η Εταιρεία, μετά την επιτυχή
έκδοση του ΚΟΔ και την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού εστιάζει στην ισχυρή ανάπτυξη των
επιχειρηματικών τομέων και στην επιτάχυνση της επίτευξης των συνεργιών της εταιρικής συγχώνευσης, που θα
δημιουργήσουν περαιτέρω αξία για τους μετόχους. Στον τομέα της Μεταλλουργίας ο ρυθμός αύξησης της
ζήτησης αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να παραμείνει ισχυρός και στο Β’ Εξάμηνο του 2017,
δρώντας υποστηρικτικά για τις τιμές του αλουμινίου. Παράλληλα η συνεχής προσήλωση στον αυστηρό έλεγχο
τους κόστους παραγωγής της Εταιρείας δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη ισχυρών
\ επιδόσεων στο σύνολο του έτους. Στον τομέα Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με
οικονομικών
εγκατεστημένη ισχύ 1,3 GW σε λειτουργία, έχει εδραιώσει τη θέση του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού
και προμηθευτή ενέργειας, διασφαλίζοντας το κρίσιμο μέγεθος που απαιτείται, ώστε να επωφεληθεί τα μέγιστα
από την προώθηση της απελευθέρωσης της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στον τομέα Ολοκληρωμένων
Έργων & Υποδομών η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στο πλαίσιο του νέου επιχειρηματικού μοντέλου και στηριζόμενη στην
υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει, επιδιώκει την ανάληψη νέων συμβάσεων εστιάζοντας σε αγορές με
αυξημένες ενεργειακές ανάγκες όπως τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αμερική, η Υποσαχάρια Αφρική
και άλλες αγορές.
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EXAE: Σημαντικά επιβαρυμένη η βραχυπρόθεσμη διαγραμματική
εικόνα … Χωρίς σε καμία περίπτωση να έχει επιβαρυνθεί η μακροπρόθεσμη τάση,
μετά και την τελευταία πτώση η βραχυπρόθεσμη εικόνα της μετοχής έχει επιβαρυνθεί,
με ανάγκη μια άμεση αντίδραση και επιστροφή υψηλότερα των 5,40 – 5,45 ευρώ. Όσο
αυτή δεν έρχεται τόσο πιο πολύ επιδεινώνεται η εικόνα και σύντομα αναμένουμε μια
δοκιμασία των ισχυρών μακροπρόθεσμων στηρίξεων στα επίπεδα των 5,10 – 5,15 ευρώ.
Ακόμη χαμηλότερα, οι επόμενες ισχυρές στηρίξεις βρίσκονται στα επίπεδα των 4,90 και
κυρίως των 4,70 – 4,74 ευρώ.
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