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Υφεση 7,8% φέτος αναμένει η Scope Ratings
Οι μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας θα εξαρτηθούν από την επιτυχή απορρόφηση των
κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης -από το οποίο η χώρα είναι από τους μεγαλύτερους ωφελημένους-, εν μέσω
συνέχισης των μεταρρυθμίσεων για αύξηση των αναπτυξιακών προοπτικών, τονίζει σε έκθεσή της για τη χώρα
η Scope Ratings.
Οπως αναφέρει ο οίκος στην έκθεση στην οποία διατηρεί σταθερή την αξιολόγηση ΒΒ με σταθερές προοπτικές,
το ελληνικό ΑΕΠ υποχώρησε 15,2% το δεύτερο τρίμηνο, μεταξύ των υψηλότερων ποσοστών ύφεσης στην
ευρωζώνη. Η εξάρτηση της χώρας από τον τουρισμό, που έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα από τα lockdown και τους
περιορισμούς στα ταξίδια, καθώς και το υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολούμενων, άφησαν τη χώρα ιδιαίτερα
εκτεθειμένη στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου.
Η Scope εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα υποχωρήσει κατά 7,8% φέτος, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, με την πανδημία
να πλήττει κλάδους υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό και το real estate, προτού ανακάμψει κατά 5,2%
το 2021.
«Το τρίτο τρίμηνο θα είναι κρίσιμο για να προσδιοριστεί το πόσο γρήγορα μπορεί να ανακάμψει η οικονομία και
το αν μπορεί να αποφευχθεί κύμα χρεοκοπιών, όταν ολοκληρωθούν τα μέτρα στήριξης και η περίοδος χάριτος
για τα δάνεια, δεδομένου ότι το τρίτο τρίμηνο παραδοσιακά καταγράφονται τα τουριστικά έσοδα», αναφέρει ο
αναλυτής του οίκου Julian Zimmermann.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο του οίκου, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 181% το 2024 από
ανώτατο σημείο στο 199% του ΑΕΠ φέτος. Ωστόσο, με βάση ένα δυσμενές σενάριο, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ
θα μειωθεί κατά μόλις δύο ποσοστιαίες μονάδες, στο 207% του ΑΕΠ ως το 2024 από 209% το 2020, υποθέτοντας
πιο ήπια ανάκαμψη, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ υψηλότερα ποσοστά ανεργίας.

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

I

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

Ημερήσια Νέα

/

Folli Follie: Προφυλακιστέοι ο Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος
O ιδρυτής και επί σειρά ετών επικεφαλής της Folli Follie αντίστοιχα οδηγείται στη φυλακή προσωρινά, μετά
την πολύωρη διαδικασία των απολογιών τους στην 35η Τακτική Ανακρίτρια για την υπόθεση των
παραποιημένων στοιχείων που εμφάνιζε επί σειρά ετών ο Όμιλος προκειμένου να εμφανίζει εύρωστη
οικονομική εικόνα.
Πατέρας και γιος ξεκίνησαν να απολογούνται από νωρίς το πρωί για συνολικά πέντε κακουργήματα, ενώ
απολογήθηκε και η σύζυγος του Δημήτρη Κουτσολιούτσου η οποία αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους.
Οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος που κρίθηκαν προφυλακιστέοι με απόφαση ανακρίτριας και
Εισαγγελέα βαρύνονται με κατηγορίες που αφορούν απάτη εις βάρος του επενδυτικού κοινού, νομιμοποίηση
παράνομων χρημάτων, χειραγώγηση αγοράς, πλαστογραφία και εγκληματική οργάνωση την οποία ,κατά το
κατηγορητήριο, δημιούργησαν οι ίδιοι προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους για αυξημένη κερδοφορία
μέσω παραποιημένων στοιχείων, πλασματικών τραπεζικών statement και κυκλωτικών κινήσεων κεφαλαίων.
Η Καίτη Κουτσολιούτσου βαρύνεται με τις κατηγορίες της απάτης, νομιμοποίησης παράνομου χρήματος και
χειραγώγησης μετοχών.
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Πρόσθετα μέτρα στήριξης ζητεί από τις κυβερνήσεις το ΔΝΤ
Προειδοποίηση για την λήψη πρόσθετων μέτρων, προκειμένου να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση που
προκαλεί η πανδημία, και η οποία "κάθε άλλο παρά έχει περάσει", απήυθηνε σήμερα το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο. Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Foreign Policy, η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ,
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και η επικεφαλής οικονομολόγος Γκίτα Γκόπινάτ, ανέφεραν ότι η συνεχιζόμενη
οικονομική ανάκαμψη από την κρίση, ήταν το αποτέλεσμα της ταχείας εφαρμογής και της άνευ προηγουμένου
κλίμακας μέτρων στήριξης απο κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες. Ωστοσο, όπως επισημαίνουν, θα
απαιτηθούν περισσότερες προσπάθειες.
«Η ανάκαμψη παραμένει πολύ εύθραυστη και άνιση μεταξύ των περιφερειών και των τομέων. Για να
διασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη συνεχίζεται, είναι απαραίτητο να μην αποσυρθεί πρόωρα η υποστήριξη»,
ανέφεραν στο άρθρο τους.
Από την άλλη πλευρά, οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πορεία της οικονομίας της
ευρωζώνης, οι οποίες θα ανακοινωθούν αύριο, αποπνέουν μία ελαφρά αισιοδοξία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
ΕΚΤ φέρεται να εκτιμά πλέον ότι η ύφεση δεν θα είναι τόσο βαθειά όσο προέβλεπε τον Ιούνιο. Κατά συνέπεια,
αναμένεται ότι η ΕΚΤ δεν θα υιοθετήσει μία πιο επιθετική ρητορική στο σκέλος των παρεμβάσεων που
πραγματοποιεί στην δευτερογενή αγορά ομολογων. Οι εκτιμήσεις αυτές άσκησαν σήμερα πιέσεις στις τιμές
των ευρωπαικών ομολόγων και άνοδο των αποδόσεων τους. Αντίθετα, επέφεραν κέρδη στις χρηματιστηριακές
αγορές.
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) παρατηρήθηκε και σήμερα έντονη
συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς καταγράφηκαν συναλλαγές 223 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 127 εκατ.
ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε στο 1,14% από
1,16% έναντι 0,46% του αντίστοιχου γερμανικού, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,60%,
από 1,65% χθες.
Στην αγορά συναλλάγματος ανακάμπτει σήμερα το ευρωπαϊκό νόμισμα, με αποτέλεσμα η ισοτιμία
ευρώ/δολαρίου να κυμαίνεται νωρίς το απόγευμα στα 1,1817 δολ. από το επίπεδο των 1,1787 δολ. όπου
βρισκόταν όταν άνοιξε η αγορά.
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Όμιλος Quest: Αύξηση πωλήσεων κατά 18% στο α’ εξάμηνο
Αυξημένες πωλήσεις κατά 18% παρουσίασε ο Όμιλος Quest στο πρώτο εξάμηνο 2020 οπότε και ανήλθαν στα
303,9 εκατ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) παρουσίασε αύξηση 6%. Τα προ φόρων κέρδη ΕΒΤ
σημείωσαν αύξηση κατά 3% και τα καθαρά μετά φόρων κέρδη ΕΑΤ κατά 9%. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα
του ομίλου (ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια) διαμορφώθηκαν σε 18,4 εκατ. ευρώ, έναντι 24,7 εκατ. ευρώ στις
31/12/2019.
Οι επενδύσεις του ομίλου στο πρώτο εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,2 εκατ. ευρώ
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, η πλειονότητα των οποίων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών
του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Τα προϊόντα πληροφορικής (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm) κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2020 παρουσίασαν διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+22%), ενώ αυξήθηκε και η προ φόρων
κερδοφορία κατά 16% σε σχέση με το 2019. Η περυσινή αντίστοιχη περίοδος είχε επηρεαστεί θετικά κατά 1,4
εκατ. ευρώ, λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων. Αφαιρουμένης της εν λόγω έκτακτης
θετικής επίδρασης στα περυσινά αποτελέσματα, η φετινή κερδοφορία ΕΒΤ της δραστηριότητας έχει
υπερδιπλασιαστεί.
Στις υπηρεσίες πληροφορικής (όμιλος Uni Systems) σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+15%), αλλά
και σημαντική βελτίωση στην προ φόρων κερδοφορία (+27%), η οποία οφείλεται στη βελτίωση των
χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων αλλά και στην αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας.
Στις ταχυδρομικές υπηρεσίες (ACS – Courier) υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+11%), η οποία όμως
συνοδεύτηκε από μείωση της προ φόρων κερδοφορίας (-6%). Η εν λόγω μείωση οφείλεται σε έκτακτες
δαπάνες (άνω του 1 εκατ. ευρώ) για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από την
πανδημία Covid-19 κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (Cardlink) σημειώθηκε μείωση στις πωλήσεις
(-1%) και στην προ φόρων κερδοφορία (-58%), που οφείλεται, τόσο στην επίδραση του lockdown, όσο και στην
ανανέωση της συμφωνίας με τις τράπεζες, η οποία προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020, καθώς
και μειωμένες τιμές στη νέα 5ετή διάρκειά της (2020 – 2024). Το ίδιο διάστημα, διπλασιάστηκαν τα μεγέθη της
εταιρείας Quest Energy σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μετά την εξαγορά φωτοβολταϊκών
πάρκων συνολικής ισχύος 13,5MW στη διάρκεια του 2019 και τις αρχές του 2020. Η συνολική εγκατεστημένη
ισχύς ανέρχεται σήμερα σε 26,2 ΜW.
Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας Quest Συμμετοχών κατά το πρώτο εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ
σε σχέση με 6,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 6,4 εκατ. ευρώ
έναντι 5,4 \ εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 6,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ στο
αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Τα έσοδα της μητρικής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, περιλαμβάνουν
μερίσματα ύψους 6,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
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Τραπεζικός Δείκτης: Όσο μένει σε απόσταση από τις 330 – 340
μονάδες (μετά το -5% της Τρίτης), κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να έχουμε
έναν νέο κύκλο πτώσης, περίπου 10%. Ανάγκη άμεσης αντίδρασης….
Διάγραμμα ΕΤΕ (άμεσα ισχυρή αντίδραση, για να αποφευχθεί η περαιτέρω
επιδείνωση της τάσης και βρεθεί η μετοχή χαμηλότερα και του 1 ευρώ…)….
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