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To rebound των 21τρις δολαρίων & Η επόμενη ημέρα….
Όπως αναφέρει το Bloomberg σε ανάλυση του, ένα ασυνήθιστο κλίμα ευφορίας συμπαρασύρει τα διεθνή χρηματιστήρια,
έχοντας ανακτήσει κεφαλαιοποίηση 21τρις δολαρίων από τα χαμηλά του Μαρτίου. Όπως αναφέρουνε οι αρθρογράφοι του
διεθνούς πρακτορείου, μετά το εντυπωσιακό rebound, αναπόφευκτα γεννάται το ερώτημα: Υπάρχουν περιθώρια για
περαιτέρω άνοδο ή μήπως αυτό το ράλι είναι πλέον καταδικασμένο να φθάσει στο τέλος του;
Ήδη τα πρώτα σημάδια κόπωσης κάνουν δειλά την εμφάνισή τους στον ορίζοντα. Η σκιά της παγκόσμιας ύφεσης πέφτει
βαριά από τις αγορές μετοχών, με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να χάνουν έδαφος και τον STOXX 600 να υποχωρεί
ενδοσυνεδριακά έως και 1,6%. Παρόμοια η εικόνα και στη Wall Street, παρά το στήριγμα που προσφέρει ο τεχνολογικός
κλάδος.
Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι διεθνείς μετοχές έχουν επιστρέψει πλέον στα υψηλά επίπεδα του Φεβρουαρίου, προτού η
πανδημία του κορωνοϊού αρχίσει να εξαπλώνεται σε όλον τον κόσμο. Τα κέρδη 42% από τα χαμηλά του Μαρτίου για τον
χρηματιστηριακό δείκτη MSCI ACWI –που περιλαμβάνει μετοχές τόσο του αναδυομένου όσο και του ανεπτυγμένου
κόσμου- αποτελούν τις καλύτερες επιδόσεις από το 2009, με αποτέλεσμα τις υψηλότερες αποτιμήσεις από το 2002.
«Αυτό το ράλι τροφοδοτείται από τα μέτρα κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών για τη στήριξη της οικονομίας», εξηγεί ο
Πολ Σαντού, σύμβουλος επενδύσεων για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην ΒΝP Paribas Asset Management. «Υπάρχουν
σημαντικοί παράγοντες ρίσκου που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εντονότερη μεταβλητότητα και γι’ αυτό και
συνεχίζουμε να αντισταθμίζουμε τον κίνδυνο στα χαρτοφυλάκιά μας, αναζητώντας παράλληλα ευκαιρίες για την ανάληψη
περισσότερου ρίσκου μεσο-μακροπρόθεσμα», προσθέτει.
Μέχρι στιγμής, οι «ταύροι» κυριαρχούν. Οι αμερικανικές μετοχές έχουν καταφέρει να ανακτήσουν το σύνολο του χαμένου
εδάφους από τις αρχές του έτους. Στην Ασία, ο βασικός δείκτης έκλεισε με κέρδη για έβδομη διαδοχική συνεδρίαση, στο
μεγαλύτερο σε διάρκεια ανοδικό σερί της τελευταίας διετίας. Και στην Ευρώπη, παρά τη διόρθωση, οι μετοχές οδεύουν
προς τα καλύτερα μηνιαία κέρδη από το 2015. Παράγοντες όπως το «τείχος» ρευστότητας από τους άγρυπνους φρουρούς
της παγκόσμιας οικονομίας, η σταδιακή άρση του lockdown και τα σοκαριστικά θετικά στοιχεία για την απασχόληση
στις ΗΠΑ προσελκύουν ολοένα και περισσότερους επενδυτές σε αυτό το «πάρτι» των διεθνών χρηματιστηρίων, επιλέγοντας
σχετικά φθηνότερες μετοχές και τροφοδοτώντας ακόμη περισσότερο το ράλι.
Πίσω όμως από την ευφορία καραδοκεί ο κίνδυνος διόρθωσης ή συνθηκών έντονης μεταβλητότητας. «Ειδικά ο κίνδυνος
μιας διόρθωσης θα ενταθεί, εάν οι επενδυτές συνεχίσουν να αποτιμούν μια ταχεία ανάκαμψη, ειδικά για κλάδους που είναι
ευάλωτοι απέναντι σε ένα δεύτερο κύμα έξαρσης κρουσμάτων ή κλιμάκωσης της έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας»,
εξηγεί στο BBG ο Τάι Χούι, στρατηγικός αναλυτής στην JPMorgan Asset Management.
Σε μία ακόμη ένδειξη ότι αυτό το ράλι είναι «παρατραβηγμένο», τα κέρδη του Μαϊου έχουν «φουσκώσει» τις μετοχικές
αποτιμήσεις στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002. Εν τω μεταξύ, η κερδοσκοπική δραστηριότητα έχει αυξηθεί στα
υψηλότερα επίπεδα τουλάχιστον της τελευταίας 20ετίας μεταξύ των traders στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής
εκπλήρωσης(options) των ΗΠΑ, κάτι που μεσοπρόθεσμα θα μπορούσε να αποδειχθεί αρνητική εξέλιξη για τις μετοχές,
σύμφωνα με τη Sundial Capital Research.
Από την άλλη, οι ανοικτές στρόφιγγες ρευστότητας και τα προγράμματα αγοράς ενεργητικού από τις μεγάλες κεντρικές
τράπεζες συντηρούν το ανοδικό momentum –όπως και τον κίνδυνο μιας νέας φούσκας. «Εάν οι επενδυτές τοποθετούν σε
μετοχές μόνο και μόνο για να τις πουλήσουν στον επόμενο ανόητο και εάν ο επόμενος “ανόητος” είναι μια κεντρική τράπεζα
με απεριόριστη ρευστότητα για να τις αγοράσει, τότε, ναι, οι τιμές θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν», αναφέρουν σε υπόμνημά
τους αναλυτές της Rabobank.
Πηγή: Bloomberg
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ΟΟΣΑ: Προβλέπει μικρότερη ύφεση για την ελληνική οικονομία το 2020 σε
σχέση με την Ευρωζώνη
Μικρότερη ύφεση για την ελληνική οικονομία το 2020 σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης προβλέπει
ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην εξαμηνιαία έκθεσή του για τις
προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ) που είχαν ανακοινώσει τις προβλέψεις τους πριν από έναν και δύο μήνες, αντίστοιχα. Λόγω του
«ασυνήθιστου βαθμού αβεβαιότητας», ο ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί δύο σενάρια για όλες τις χώρες και τις οικονομίες,
τα οποία θεωρεί εξ ίσου πιθανά.
Στο πρώτο σενάριο, κατά το οποίο δεν θα υπάρξει νέα έξαρση του κορωνοϊού, το ελληνικό ΑΕΠ προβλέπεται να
μειωθεί 8% φέτος έναντι 9,1% στην Ευρωζώνη και να αναπτυχθεί 4,5% το 2021 έναντι 6,5% στην Ευρωζώνη.
Στο δεύτερο σενάριο, κατά το οποίο θα υπάρξει μία νέα έξαρση της COVID-19 σε όλες τις χώρες περί τα τέλη
του 2020, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να καταγράψει ύφεση 9,8% φέτος έναντι 11,5% στην Ευρωζώνη
και να αναπτυχθεί 2,3% το 2021 έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη. Για την παγκόσμια οικονομία, ο ΟΟΣΑ
προβλέπει ύφεση 6% φέτος και ανάπτυξη 5,2% το 2021 στο πρώτο σενάριο, ενώ στο δεύτερο σενάριο
προβλέπει ύφεση 7,6% και ανάπτυξη 2,8%, αντίστοιχα. Ακόμη, όμως, και στο πρώτο σενάριο πολλές
αναπτυγμένες οικονομίες θα έχουν χάσει την αύξηση που είχαν στο κατά κεφαλήν εισόδημά τους για μία
πενταετία, τονίζει.
Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι η Ελλάδα ήταν πολύ αποτελεσματική στον περιορισμό των κρουσμάτων κορωνοϊού,
αποφεύγοντας την υπερφόρτωση του συστήματος υγείας της. Τονίζει, ακόμη, ότι η στήριξη στα εισοδήματα και
τις επιχειρήσεις από τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση έως τώρα ως αντίδραση στην COVID -19 θα
φτάνει και μέσα στο 2021, αλλά σημειώνει ότι θα χρειαστούν νέα μέτρα στην περίπτωση του δεύτερου σεναρίου
(νέας έξαρσης του κορωνοϊού στα τέλη του 2020) για την επανέναρξη της ανάκαμψης. «Η κρίση του κορωνοϊού
είναι ένα εξωτερικό σοκ που αναστέλλει την ανάκαμψη της Ελλάδας από τις προηγούμενες κρίσεις της και
καθυστερεί κάποιες από τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της κυβέρνησης, ενώ επιταχύνει άλλες», σημειώνει
ο ΟΟΣΑ, προσθέτοντας ότι αυτό ενισχύει τη σημασία του να συνεχισθεί η επιδίωξη ενός πολυετούς
προγράμματος μετασχηματισμού.
Η έκθεση σημειώνει την ανακοίνωση από την κυβέρνηση ενός «ξεκάθαρου χρονοδιαγράμματος για την
επανέναρξη του τουρισμού, που μπορεί να προκαλέσει μία αύξηση των κρατήσεων αργότερα στη διάρκεια της
σεζόν». Ωστόσο, προσθέτει ότι στην περίπτωση του δεύτερου σεναρίου, η μείωση των εισοδημάτων και της
εμπιστοσύνης παγκοσμίως αναμένεται να περιορίσουν τις αφίξεις τουριστών και το 2021 και συνιστά να δοθεί η
δυνατότητα ανάπτυξης άλλων τομέων της οικονομίας. «Η στήριξη για τον τουριστικό τομέα μπορεί να
συμβάλει στη γεφύρωση της σεζόν του 2020. Ωστόσο, η κρίση αυτή έχει εξασθενήσει τις μεσοπρόθεσμες
προοπτικές του τομέα και μέτρα πρέπει να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενούς τους να
αναβαθμίσουν τις δραστηριότητες και τις δεξιότητές τους και να στραφούν σε τομείς που υπόσχονται
καλύτερες ευκαιρίες». Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι η ενίσχυση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα βελτίωνε
το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, ιδιαίτερα στην περίπτωση μίας νέας έξαρσης του ιού που θα συνοδεύεται από
περιοριστικά μέτρα.
Συνέχεια…
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Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και η απόφασή της να συμπεριλάβει τα ομόλογα του ελληνικού
δημοσίου στο πρόγραμμα αγορών ομολόγων έχουν βοηθήσει στη διαχείριση του κόστους χρηματοδότησης του δημοσίου
και των τραπεζών, σημειώνει η έκθεση, Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δέσμευση της κυβέρνησης στο σχέδιο «Ηρακλής»
για την επιτάχυνση της μείωσης των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών. «Ο κίνδυνος αύξησης των μη εξυπηρετούμενων
δανείων υπογραμμίζει την ανάγκη ταχείας εφαρμογής του σχεδίου για την αποκατάσταση της υγείας των τραπεζών και τη
χρηματοδότηση επενδύσεων». Ο ΟΟΣΑ τάσσεται υπέρ του ενιαίου πτωχευτικού καθεστώτος, σημειώνοντας ότι «η
ενοποίηση του πτωχευτικού καθεστώτος και η ταχύτητα του συστήματος δικαιοσύνης θα βοηθούσαν την ελληνική
οικονομία να προσαρμοστεί στην κρίση». Συνιστά επίσης την ενίσχυση της εκπαίδευσης των ενηλίκων και των ενεργών
πολιτικών απασχόλησης που θα εφοδίαζαν τους εργαζόμενους με νέες ευκαιρίες. «Η μείωση των βαρών από τη δημόσια
διοίκηση και τις ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση με την ψηφιακή ατζέντα της θα βοηθούσε στην εμφάνιση νέων
εταιρειών. Με τη στήριξη του νέου ευρωπαϊκού ταμείου ανάκαμψης, οι επενδύσεις στις υποδομές και η στροφή σε μία
οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα θα στήριζαν την ανάπτυξη», αναφέρει ο ΟΟΣΑ.
Η μειωμένη οικονομική δραστηριότητα και εισοδήματα θα περιορίσουν τις πληρωμές φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών, οδηγώντας σε πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα από ένα σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα, σύμφωνα με τον
ΟΟΣΑ, ο οποίος προβλέπει ότι το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα θα φθάσει φέτος το 7,7% του ΑΕΠ (8,8% με το
δεύτερο σενάριο) και το 4,9% το 2021 (6.6% με το δεύτερο σενάριο) από πλεόνασμα 1,5% πέρυσι. Σε συνδυασμό με τη
μείωση του ΑΕΠ, ο λόγος του δημόσιου χρέους (με βάση τον ορισμό του Μάαστριχτ) προβλέπεται να αυξηθεί φέτος στο
196,9% του ΑΕΠ (στο 209,3% με το δεύτερο σενάριο) από 176,5% το 2019 για να υποχωρήσει το 2021 στο 190,7%
(204,7% στο δεύτερο σενάριο). Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αυξηθεί στο 19,4% (19,6% στο δεύτερο σενάριο)
φέτος και στο 19,8% (20,4% στο δεύτερο σενάριο) το 2021.

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

Ποιοι αγόρασαν το ελληνικό ομόλογο … Μεγάλες οι προσφορές….
Με σύμμαχο την ΕΚΤ και το ευνοϊκό κλίμα στις αγορές το Δημόσιο αντλεί 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,568% από
την έκδοση νέου 10ετους ομολόγου με ημερομηνία λήξης την 18η Ιουνίου 2030. Ήταν η τρίτη έξοδος της
Ελλάδας στις αγορές φέτος– μία χρονιά κατά την οποία οι κυβερνήσεις ανά την Ευρώπη σπεύδουν να
εκμεταλλευθούν τις χαμηλές αποδόσεις των ομολόγων και να αντλήσουν μεγάλα ποσά από τις αγορές για να
χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η έκδοση χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά
υψηλή ζήτηση. Ποιοι ήταν όμως αυτοί που επένδυσαν στον νέο ελληνικό τίτλο;
Σύμφωνα με τα στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΔΔΗΧ στην έκδοση συμμετείχαν περισσότεροι από
215 επενδυτές, με τις συνολικές προσφορές τους να ανέρχονται στα 15,7 δισ. ευρώ. Ισχυρότερη ήταν για ακόμη
μία φορά η ζήτηση από τη Βρετανία, ενώ ακολούθησε η ηπειρωτική Ευρώπη. Την έκδοση στήριξαν βεβαίως
και εγχώριοι λογαριασμοί εξασφαλίζοντας ένα μερίδιο της τάξης του 15%. Ικανοποίηση εκφράζεται και για
την ποιότητα των επενδυτών.
Οι λεγόμενοι real money επενδυτές με μακροπρόθεσμη στρατηγική κάλυψαν το 85% των προσφορών, ενώ το
ποσοστό των hedge funds, που θεωρούνται κερδοσκοπικές δυνάμεις στην αγορά περιορίστηκε κάτω από το
15%.
Πιο αναλυτικά το 59% των αγοραστών του ομολόγου ήταν διαχειριστές κεφαλαίων (fund managers), το 21%
τράπεζες και το 5,5% ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικά ταμεία. Το μερίδιο των hedge funds διαμορφώθηκε
στο 14,5%.
Όσον αφορά στην κατανομή με βάση την χώρα προέλευσης, το 27,5% των επενδυτών ήταν από Βρετανία, το
12,5% από Γαλλία και το 9% από Γερμανία/Αυστρία/Ελβετία. Ιταλικά funds κάλυψαν το 7% της έκδοσης, ενώ
αντίστοιχο μερίδιο εξασφάλισαν και επενδυτές από τις σκανδιναβικές χώρες. Το 6,5% ήταν από την υπόλοιπη
Ευρώπη και ένα 15%, όπως προαναφέρθηκε, από την Ελλάδα.
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Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΔΝΤ: Η Ελλάδα οργανώθηκε σωστά κατά του
κορωνοϊού
O Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κ. Tao Zhang μιλώντας στο 5ο
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είπε ότι όλος ο κόσμος τώρα είναι επικεντρωμένος στην αντιμετώπιση της
κρίσης του κορωνοϊού.
Αναφερόμενος, δε, στην Ελλάδα είπε ότι πήρε έγκαιρα πρωτοβουλίες, οργανώθηκε σωστά και προσέφερε
σημαντική οικονομική στήριξη και κίνητρα κυρίως στους πιο αδύναμους.
Η οικονομική ενίσχυση είναι στις προτεραιότητες του ΔΝΤ, τόνισε ο κ. Ζhang, για όλα τα μέλη του. Μάλιστα
τόνισε ότι το Ταμείο έχει ήδη διαθέσει από τις 4 Ιουνίου 24 δισ. δολάρια σε έκτακτη οικονομική βοήθεια σε 67
χώρες.
Στην συνέχεια αναφέρθηκε εκτενώς στην Κλιματική Αλλαγή. «»Πρέπει να πάρουμε άμεσα μέτρα, τώρα είναι
πιο προφανές από ποτέ ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε με την μητέρα-φύση. Η οικονομική ανάκαμψη είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με την φύση. Πρέπει να εργαστούμε για μία πιο πράσινη ανάκαμψη, τόσο στην Ελλάδα,
όσο και στην Ευρώπη και τον πλανήτη όλο», τόνισε ο κ. Zhang.
«Είμαι ευτυχής που η Ευρώπη πρωτοστατεί στην «μάχη» για μία κοινωνία χωρίς ρύπους το έτος 2050».
Η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος είναι πολύ δραστήρια στον τομέα της μετάβασης στην πράσινη εποχή.
Συνεργαζόμαστε στενά με την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας και με ενδιαφέρον ακούσαμε την κυβερνητική
πρόταση για πράσινη ανάπτυξη από τον Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει τον στόχο για μείωση των
εκπομπών ρύπων έως το 2030. Χρειάζονται ωστόσο να υλοποιηθούν προτάσεις για την μετάβαση σε πιο
πράσινες πρακτικές και στον τομέα του τουρισμού και της ναυτιλίας, που αποτελούν το 1/4 του ΑΕΠ της
χώρας.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και ο αναπροσαρμοσμένος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρέπει να χρηματοδοτήσουν μία πιο «πράσινη» ανάκαμψη μετά την πανδημία του κοροναϊού. Αυτό μπορεί να
γίνει αυξάνοντας την τιμή του άνθρακα περαιτέρω (σήμερα κοστίζει 25 ευρώ ο τόνος), διασφαλίζοντας την
ομαλή και δίκαιη μετάβαση στην πράσινη εποχή, μειώνοντας την παραγωγή ορυκτών καυσίμων, ενισχύοντας
πιο «καθαρές» επενδύσεις, όπως η ηλεκτροκίνηση, αλλά και δίνοντας κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για νέες
«πράσινες» επενδύσεις.
«Το ΔΝΤ παρέχει βοήθεια σε όλες τις χώρες μέλη του για να προσαρμοστούν στην νέα εποχή, με αναλύσεις και
μεθόδους απορρόφησης του κόστους μετάβασης και των πιθανών ρίσκων αυτής, ενώ διεξάγει τακτικά stress
tests για να διαπιστώσει την ανθεκτικότητα των οικονομιών σε πιθανές φυσικές καταστροφές, όπως οι
καταιγίδες αλλά και πανδημίες όπως αυτή του κορονοϊού.
Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για ένα καλύτερο μέλλον, ακόμη και στην εποχή που όλοι
δοκιμαζόμαστε
από την κρίση του κορωνοϊού. Πρέπει όλοι να μειώσουμε τις εκπομπές ρύπων, να αδράξουμε
\
τις ευκαιρίες για ένα πιο βιώσιμο και πράσινο μέλλον. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αντιμετωπίσουμε την
κλιματική αλλαγή αποτελεσματικά» είπε κλείνοντας ο κ. Ζhang.
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ΟΠΑΠ - Στα 35,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο α’ τρίμηνο … Μέρισμα 0,30
ευρώ
Στα 35,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο 2020 του ΟΠΑΠ, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της
μεγαλύτερης εταιρείας τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, που δημοσιοποίησε τις ενοποιημένες οικονομικές επιδόσεις της, σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020.
Ανακοίνωσε επίσης:
– Ενισχυμένα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) σε επαναλαμβανόμενη βάση (+1,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι)
μέχρι πριν την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ PLAY στις 13 Μαρτίου. Ο εν λόγω
περιορισμός από τις 14 Μαρτίου λόγω του κορονοϊού, οδήγησε σε μειωμένα καθαρά έσοδα προ εισφορών 1ου τριμήνου κατά 17,1% στα
328,3εκ.ευρώ.
– Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε κατά 20,5% στα 122,3εκ. ευρώ (α’ τρίμηνο 2019: 153,9εκ.) ως αποτέλεσμα της μείωσης
των εσόδων, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση μέχρι και την 13η Μαρτίου παρέμεινε σε θετικά επίπεδα.
– Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ τρίμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 23,6% στα 86,4εκ.ευρώ (α’ τρίμηνο
2019: 113,0εκ.)
– Λειτουργικά έξοδα α’ τριμήνου 2020 στα 57,7εκ.ευρώ μειωμένα κατά 6,9% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα σημαντικών ενεργειών
εξοικονόμησης κόστους.
– Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα 555,6εκ. ευρώ και δείκτης Καθαρός Δανεισμός/LTM EBITDA στο 1,4x.
– Πρόταση προς την επερχόμενη γενική συνέλευση των μετόχων στις 25 Ιουνίου για διανομή μερίσματος χρήσης 2019 0,30 ευρώ ανά
μετοχή, επιπρόσθετα του έκτακτου μερίσματος 1 ευρώ ανά μετοχή που διανεμήθηκε τον Φεβρουάριο 2020.
– Ισχυρή απόδοση του Stoiximan η οποία συνδυάστηκε με την ενίσχυση του ρυθμού αύξησης της διαδικτυακής λειτουργίας του ΟΠΑΠ
κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων.
– Σταδιακά σημάδια ανάκαμψης κατόπιν της μερική άρσης των περιοριστικών μέτρων στις 11 Μαΐου. Επανέναρξη δημοφιλών
πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου και επαναλειτουργία των καταστημάτων PLAY στις 8 Ιουνίου.
Δήλωση του κυρίου Jan Karas, Acting CEO του ΟΠΑΠ για τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2020
«Το πρώτο τρίμηνο του 2020 για τον ΟΠΑΠ είχε δύο όψεις. Από τη μία, πετύχαμε σημαντική ανάπτυξη, που προήλθε κυρίως από τις
δραστηριότητες των ΠΠ παιγνιομηχανημάτων (VLTs) και του στοιχηματισμού, έως τις 13 Μαρτίου. Από την άλλη, από τις 14 Μαρτίου
και μετά, ανεστάλη η λειτουργία του εμπορικού δικτύου μας, γεγονός που επέφερε σοβαρή μείωση των εσόδων του Ομίλου. Ωστόσο,
καταγράψαμε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα συνολικά, ενεργοποιώντας αμέσως το πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας, επιτυγχάνοντας
σημαντική εξοικονόμηση κόστους και ενισχύοντας τη ρευστότητά μας.
Σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο, η εστίαση μας στην online δραστηριότητα και οι σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες, άρχισαν να
αποδίδουν καρπούς. Πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη της πελατειακής μας βάσης, βελτιώνοντας παράλληλα το διαδικτυακό μας προϊοντικό
χαρτοφυλάκιο, μέσω της διάθεσης virtual παιχνιδιών στοιχηματισμού και παιχνιδιών casino. Ταυτόχρονα, καταλήξαμε σε συμφωνία για
την απόκτηση επιπλέον μεριδίου στις δραστηριότητες της Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο, με σκοπό η συμμετοχή μας να ανέλθει στο
επίπεδο του 84,49%.
Από τις 11 Μαΐου, τα πρακτορεία ΟΠΑΠ και οι πλανόδιοι πωλητές της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. επανεκκίνησαν τις δραστηριότητες τους,
ενώ το δίκτυο καταστημάτων PLAY ξεκίνησε εκ νέου τη λειτουργία του από τις 8 Ιουνίου, υπό αυστηρούς περιορισμούς και
προληπτικά μέτρα, καθώς η ασφάλεια των πρακτόρων και των πελατών μας έχει πάντα προτεραιότητα.
Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου προς το δίκτυό μας, τόσο για την άμεση προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα και τις
νέες συνθήκες εργασίας, όσο και για την αποφασιστικότητα που επέδειξε για την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων, καθώς
σημειώθηκε το εντυπωσιακό ποσοστό επαναλειτουργίας 99%, από την πρώτη κιόλας ημέρα. Είμαι αισιόδοξος ότι η σκληρή δουλειά, το
θετικό πνεύμα και η δέσμευση των πρακτόρων και των εργαζομένων μας, θα δώσουν ξανά ώθηση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες
του ΟΠΑΠ».
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