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Σε χαμηλό πενταμήνου υποχώρησαν οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων
Σε χαμηλό επίπεδο πενταμήνου υποχώρησαν οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου,
σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. «Η ελληνική αγορά ομολόγων συνέχισε να έχει καλύτερες επιδόσεις από
τα άλλα ευρωπαϊκά ομόλογα, με τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων να υποχωρούν κατά 10 μονάδες βάσης σε
χαμηλό επίπεδο πέντε μηνών, καθώς η αυξημένη διάθεση ανάληψης ρίσκου ενίσχυσε τη ζήτηση για χρέος με
υψηλές αποδόσεις», σημειώνεται. «Σε ένα περιβάλλον που στηρίζει το ρίσκο, η Ελλάδα εξακολουθεί να δίνει
υψηλές αποδόσεις και αυτό τη βοηθά να έχει καλύτερη απόδοση από την υπόλοιπη αγορά», δήλωσε στέλεχος της
UBS στο Λονδίνο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων κινήθηκαν σε γενικές γραμμές ανοδικά σήμερα, αλλά οι επενδυτές
απορρόφησαν άνετα το πρώτο κύμα εκδόσεων κρατικών ομολόγων αυτή την εβδομάδα, σε ένα περιβάλλον
υποστηρικτικό για ρίσκο, το οποίο περιορίζει τη ζήτηση για στοιχεία ενεργητικού που θεωρούνται ασφαλή
καταφύγια, όπως τα γερμανικά ομόλογα.
Η Γερμανία και η Ολλανδία διέθεσαν συνολικά ομόλογα αξίας σχεδόν 3 δισ. ευρώ σήμερα, ενώ θα ακολουθήσουν
αυτή την εβδομάδα η Ιρλανδία και η Ιταλία με δημοπρασίες τίτλων. Η ζήτηση ήταν ισχυρή, με τον λόγο των
προσφορών σε σχέση με το ποσό της έκδοσης να είναι για τα γερμανικά ομόλογα γενικά αμετάβλητος σε σχέση
με προηγούμενες δημοπρασίες. Οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά περίπου δύο μονάδες
βάσης, τόσο των 5ετών όσο και των 10ετών. Τα στοιχεία για την ιταλική βιομηχανική παραγωγή ξεπέρασαν τις
προσδοκίες, συνεχίζοντας την πρόσφατη βελτίωση της οικονομικής δυναμικής στην Ευρωζώνη σε σχέση με τις
ΗΠΑ.
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ΙΟΒΕ: Επιδείνωση οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο, εξαίρεση η βιομηχανία
Τον Ιούνιο σημειώνεται μικρή βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, σε αντίθεση με το
σύνολο του δείκτη οικονομικού κλίματος, όπου καταγράφεται επιδείνωση, επισημαίνει στη μηνιαία έρευνά του
για την βιομηχανία το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.
Συνέχεια..
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Η εξέλιξη αυτή
είναι αποτέλεσμα της χειροτέρευσης των επιμέρους δεικτών των επιχειρηματικών προσδοκιών
στο Λιανικό εμπόριο, τις Κατασκευές και την καταναλωτική εμπιστοσύνη.
Όπως επισημαίνεται στην ίδια έρευνα, μια πιθανή ερμηνεία για αυτό θα πρέπει να συνδεθεί με το γεγονός ότι
συνήθως τον Ιούνιο οι περισσότεροι πολίτες και μικρές επιχειρήσεις ολοκληρώνουν την αποτύπωση των
φορολογικών υποχρεώσεών τους, εξέλιξη που μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τις προσδοκίες όλων. Εξάλλου,
καθώς ο μεγαλύτερος όγκος της έρευνας ολοκληρώθηκε πριν τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup, η όποια
επίδραση αυτών στις προσδοκίες των επιχειρήσεων και νοικοκυριών δεν μπορεί να αποτιμηθεί ευκρινώς αυτόν
το μήνα.
Συνολικά όμως, το τρίτο τρίμηνο του έτους είναι υψηλής σημασίας, αφενός γιατί αποδεικνύεται κάθε χρόνο
καθοριστικό για την πορεία του ετήσιου ΑΕΠ λόγω της σημαντικής επίδρασης του τουρισμού, αφετέρου γιατί
ειδικά φέτος συμπίπτει με τη μετάβαση στη «μετα-μνημονιακή» εποχή. Συνεπώς ο τρόπος που θα αποτιμηθεί η
εξέλιξη αυτή τον επόμενο μήνα θα έχει ενδιαφέρον.
Σε ό,τι αφορά ειδικά τη βιομηχανία, λόγω της εξωστρέφειάς της προφανώς επηρεάζεται σε όρους προσδοκιών
από τις τάσεις επιβολής δασμών και συνολικότερα τις συζητήσεις για μέτρα προστατευτισμού που
εκπορεύονται από τις ΗΠΑ αλλά επηρεάζουν συνολικά το παγκόσμιο εμπόριο. Οι εξαγωγές άλλωστε
εξακολουθούν να στηρίζουν δυναμικά την εγχώρια μεταποίηση, καθώς ήδη εκείνες των βιομηχανικών
προϊόντων τον Απρίλιο -χωρίς τα καύσιμα - κινούνται ανοδικά κατά +11,6% σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο.
Συνολικά δε για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 οι
εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων έχουν αυξηθεί κατά 15,7%, σύμφωνα με τον ΠΣΕ.
Στο εγχώριο περιβάλλον, η περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων που αναμένεται τους επόμενους
μήνες αποτελεί προοπτική που θα ομαλοποιήσει τις αγορές, με σημαντικά οφέλη στους πιο παραγωγικούς και
εξαγωγικούς τομείς της χώρας. Επίσης, στο ρυθμιστικό περιβάλλον φαίνεται να διαμορφώνονται ευνοϊκότερες
συνθήκες για βελτίωση της λειτουργίας των ΒΙΠΕ, γεγονός που μπορεί να υποστηρίξει την αναπτυξιακή τροχιά
της βιομηχανίας, καθώς οι χρονοβόρες αδειοδοτήσεις και το ενεργειακό κόστος είναι τα δύο βασικότερα
προσκόμματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων 10,55% το 12μηνο Ιουλίου 2017-Ιουνίου 2018
Με ρυθμό 10,55% αυξήθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου Jumbo στη διάρκεια της 12μηνης χρήσης Ιούλιος 2017Ιούνιος 2018, φτάνοντας τα 753,31 εκατομμύρια ευρώ από 681,43 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη χρονιά.
Όπως αναφέρει ο όμιλος σε σχετική ανακοίνωσή του, «η σταθεροποίηση της ελληνικής αγοράς και οι διψήφιες
επιδόσεις του δικτύου καταστημάτων Jumbo στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία οδήγησαν τον όμιλο σε μια
ακόμη θετική χρονιά παρά τα πολλά και απροσδόκητα οικονομικά γεγονότα που μεσολάβησαν»..
Συνέχεια…
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Ειδικότερα, η περυσινή χρονιά ξεκίνησε θετικά με τον όμιλο να καταγράφει κατά το πρώτο εξάμηνο της
χρήσης (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2017) αύξηση πωλήσεων κατά 10,22%. Το δεύτερο εξάμηνο του έτους
διατηρήθηκε σε θετική τροχιά με αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου να ξεπεράσουν την αρχική
εκτίμηση για αύξηση των πωλήσεων με ρυθμό μεταξύ 6% έως 9%.
Αναλυτικά, για τη χρήση που έκλεισε στις 30.06.2018:
Συνολικά οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής (χωρίς τις ενδοεταιρικές), σημείωσαν αύξηση 3,9% περίπου ενώ
πωλήσεις των καταστημάτων στην Ελλάδα ήταν αυξημένες κατά 2,8% περίπου.
Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 6% περίπου.
Οι πωλήσεις των καταστημάτων στη Βουλγαρία σημείωσαν αύξηση 20% περίπου.
Στη Ρουμανία το ποσοστό ανάπτυξης ήταν άνω του 50%.
Σημειώνεται πως στη διάρκεια της οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2017-Ιούνιος 2018 o όμιλος πρόσθεσε δύο
ιδιόκτητα υπερ-καταστήματα στη Ρουμανία. Το πρώτο λειτούργησε τον Οκτώβριο του 2017 στην πόλη
Suceava (14.500 τ.μ. περίπου) και το δεύτερο τον Φεβρουάριο του 2018 στο Βουκουρέστι (11.800 τ.μ. περίπου).
Το δίκτυο καταστημάτων Jumbo σήμερα αριθμεί 75 καταστήματα. Από αυτά τα 51 βρίσκονται στην Ελλάδα,
πέντε στην Κύπρο, εννέα στη Βουλγαρία και δέκα στη Ρουμανία ενώ ο όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό
κατάστημα www.e-jumbo.gr. Παράλληλα, η εταιρεία μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με καταστήματα που
φέρουν το σήμα της Jumbo σε πέντε χώρες (ΠΓΔΜ, Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία και Βοσνία).
Μέχρι τον Ιούνιο του 2019 αναμένεται να λειτουργήσουν τρία νέα ιδιόκτητα υπέρ-καταστήματα στη Ρουμανία
ενώ κατά το ίδιο διάστημα αναμένεται να λειτουργήσει και ένα υπέρ-κατάστημα στη Βόρεια Ελλάδα.

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

Πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο για τη διάσωση της ΔΕΗ
Παρεμβάσεις – ηλεκτροσόκ στις δραστηριότητες της ΔΕΗ προκειμένου η εταιρεία να διαφύγει τον κίνδυνο
κατάρρευσης περιλαμβάνει το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο της επιχείρησης που εκπόνησε η εταιρεία
συμβούλων McKinsey.
To business plan αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες των ΝΕΩΝ, να παρουσιαστεί την Τρίτη στο Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο και θα αποφασίσει την εφαρμογή του.
Όπως αναφέρουν πηγές, τα μεγάλα πρόβλημα που διαπιστώνονται είναι η μείωση του τζίρου της δημόσιας
επιχείρησης – η οποία θα συνεχιστεί με ταχύτατους ρυθμούς λόγω της υποχρέωσης να συρρικνωθούν κατά το
ήμισυ οι δραστηριότητές της έως το τέλος του 2019 – το μεγάλο άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των λειτουργικών
της αποτελεσμάτων και του χρέους και ο δανεισμός.
Συνεπώς αναζητούνται έσοδα τα οποία, σύμφωνα με πηγές, η McKinsey υποδεικνύει για την εύρεσή τους τη
μείωση των εκπτώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος και την αύξηση τιμολογίων καταναλωτών.
Επιπλέον εισηγείται την περικοπή θέσεων εργασίας μέσα από πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Με τον τρόπο
αυτό η ΔΕΗ θα εξοικονομήσει δαπάνες 500 εκατ. ευρώ.
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«Κράτος πρόνοιας του 21ου αιώνα» υπόσχεται ο Μακρόν
Με την πολυαναμενόμενη ομιλία του στις Βερσαλλίες ο γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν υπεραμύνθηκε
των αμφιλεγόμενων μεταρρυθμιστικών του πρωτοβουλιών, προαναγγέλλοντας μείωση των δημοσίων δαπανών.
Παρά τη διάχυτη δυσαρέσκεια για τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του, ο γάλλος

πρόεδρος Εμμανουέλ
Μακρόν υπεραμύνθηκε της πολιτικής του. Ο «πρόεδρος των πλουσίων», όπως τον
χαρακτηρίζουν συχνά οι επικριτές του, κατά τη χθεσινή ομιλία του στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών
εμφανίστηκε μαχητικός. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι «μια πολιτική φιλική προς τις επιχειρήσεις δεν είναι
πολιτική υπέρ των πλουσίων, αλλά για όλο το έθνος». Όπως επισήμανε, «η προτεραιότητα για τη χρονιά που
έρχεται είναι απλή. Πρέπει να οικοδομήσουμε το κράτος πρόνοιας του 21ου αιώνα, ένα κράτος πρόνοιας που
δίνει κίνητρα, είναι για όλους, είναι αποτελεσματικό και αξιόπιστο. Που σημαίνει ότι θα προσφέρει καλύτερη
κάλυψη, προστασία και θα επιμένει σε ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».
Οι πολιτικοί παρατηρητές στη Γαλλία εκτιμούν ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Η
συντηρητική εφημερίδα Le Figaro σχολίασε ότι ο γάλλος πρόεδρος «προσπαθεί να ξαναπάρει το πάνω χέρι».
Από την εκλογή του τον Μάιο του 2017, ο 40χρονος πρόεδρος έχει υλοποιήσει και δρομολογήσει μια
εντυπωσιακή λίστα μεταρρυθμίσεων, «λυγίζοντας» μάλιστα ακόμη και τα ισχυρά συνδικάτα των
σιδηροδρομικών. Ωστόσο, οι αμφιλεγόμενες αλλαγές έπληξαν σοβαρά τη δημοτικότητά του. Σύμφωνα με
δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Kantar TNS, μόλις 32% των Γάλλων εμπιστεύονται τον Εμμανουέλ Μακρόν.
Παράκληση για υπομονή
Η χθεσινή ομιλία του ενώπιον των βουλευτών και των γερουσιαστών ήταν μια σαφής προσπάθεια να ανακτήσει
το δικαίωμα ερμηνείας της πολιτικής του. Ο πρόεδρος υπεραμύνθηκε της φιλοσοφίας του, ο οικονομικός
φιλελευθερισμός να μην γίνεται αντιληπτός ως αντίρροπο της κοινωνικής ασφάλειας. Μεταξύ άλλων
υπογράμμισε ότι «δεν θα υπάρξει μείωση στους φόρους ή στην εξέλιξη των δημοσίων επενδύσεων εάν δεν
επιβραδύνουμε τη διαρκή αύξηση των δαπανών μας. Και δεν πρόκειται να υπάρξει καλύτερος έλεγχος αυτών
χωρίς ισχυρές και γενναίες επιλογές».
Ο γάλλος πρόεδρος δεν συγκεκριμενοποίησε τις εξαγγελίες του, λέγοντας ότι το προσεχές διάστημα επίκεινται
ανακοινώσεις εκ μέρους του πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ. Σε ό,τι αφορά τη μάχη κατά της φτώχειας ο
Εμμανουέλ Μακρόν επισήμανε ότι στόχος του είναι μια στρατηγική που δεν θα βοηθά του φτωχούς πολίτες να
ζουν καλύτερα, αλλά θα τους δίνει τη δυνατότητα να ξεφύγουν οριστικά από τη φτώχεια. Έχοντας
συμπληρώσει 14 μήνες στον προεδρικό θώκο της Γαλλίας, παραδέχθηκε ότι υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στις
\
μεταρρυθμίσεις
και στα αποτελέσματα που φαίνεται να αποφέρουν αυτές μέχρι στιγμής. Ως προς αυτό ο γάλλος
πρόεδρος απηύθυνε μια παράκληση προς τους πολίτες: να επιδείξουν υπομονή.
Deutsche Welle
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ΓΔ: Όσο ο δείκτης παραμένει χαμηλότερα των 760 μονάδων, η
κατάσταση παραμένει εξαιρετικά οριακή, με κίνδυνο ανά πάσα
στιγμή να υπάρξει ένας νέος κύκλος πτώσης (τουλάχιστον μέχρι τις
700 - 710 μονάδες)…
Relative Strength Index (41.5054)
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