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Δόση και 4η αξιολόγηση στο «μενού» του Eurogroup της Δευτέρας
Το Eurogroup θα ενημερωθεί την Δευτέρα ότι η Ελλάδα έχει πλέον εκπληρώσει τα τελευταία δύο
προαπαιτούμενα στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής που
αποτελούν προϋπόθεση για την εκταμίευση της υποδόσης των 5,7 δισ. ευρώ το δεύτερο μισό του Μαρτίου.
Υπενθυμίζεται ότι το Eurogroup Working Group (EwG) επιβεβαίωσε στις 2 Μαρτίου ότι όλα τα
προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης έχουν υλοποιηθεί. Το ΔΣ του ESM αναμένεται να εγκρίνει την
εκταμίευση της 4ης δόσης του προγράμματος αφού προηγηθούν οι εγκρίσεις από κάποια εθνικά κοινοβούλια.
Σημειώνεται ότι το ποσό του 1,9 δισ. ευρώ από τα 5,7 δισ. προορίζεται για το μαξιλάρι ασφαλείας που θέλει να
δημιουργήσει η χώρα στα πλαίσια του σχεδίου για αυτόνομη έξοδο στις αγορές μετά το αναμενόμενο τέλος του
προγράμματος τον Αύγουστο.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση για τα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης του Eurogroup της
Δευτέρας, οι θεσμοί θα ενημερώσουν επίσης τους υπουργούς οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης σχετικά
με την πρώτη αποστολή της τέταρτης επανεξέτασης του προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη
Φεβρουαρίου. Ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης ανέφερε χθες στις Βρυξέλλες ότι η αποστολή στην
Αθήνα πήγε «αρκετά καλά» και στόχος είναι να ολοκληρωθεί η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του
προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει 88 προαπαιτούμενα, τον Μάιο.
Επίσης, το Eurogroup θα συνεχίσει τη συζήτηση σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνόδου κορυφής της Ευρωζώνης που θα πραγματοποιηθεί τον
Μάρτιο. Οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν επίσης «τις εξελίξεις του πληθωρισμού και της
συναλλαγματικής ισοτιμίας στην ευρωζώνη πριν από τις προσεχείς εαρινές συνεδριάσεις του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, που θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

Alpha Bank: Η ολοκλήρωση του προγράμματος θα ενισχύσει τη ρευστότητα και την
επενδυτική δαπάνη
Οι ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ αυτήν την εβδομάδα επιβεβαίωσαν σύμφωνα με τους αναλυτές τυης Alpha Bank
(α) την είσοδο της οικονομίας σε φάση ανακάμψεως το 2017 επιτυγχάνοντας ρυθμό μεγεθύνσεως της τάξεως του
1,4%, παρά το γεγονός ότι ήταν τελικώς σημαντικά χαμηλότερος από τον προσδοκώμενο, τόσο στο πλαίσιο του
τρίτου προγράμματος (2,7%) όσο και στον προϋπολογισμό (1,6%), καθώς και
Συνέχεια..
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(β) τη διαμόρφωση
δυναμικής περαιτέρω ενδυναμώσεως του ρυθμού μεγεθύνσεως της οικονομίας κατά το
τρέχον έτος. Ειδικότερα, η ανάκαμψη το τέταρτο τρίμηνο του 2017 απεδείχθη ισχυρότερη έναντι του τρίτου
τριμήνου, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση, έναντι 1,4% το τρίτο τρίμηνο. Η ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας, ειδικότερα στο δεύτερο εξάμηνο του 2017 (κατά 1,6% σε ετήσια βάση, έναντι 1,0% στο
πρώτο εξάμηνο του 2017) συνδέεται χρονικά με τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στην οικονομία μετά την
επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως, αλλά και την ισχυροποίηση της αναπτύξεως στην
Ευρωζώνη. Δεδομένης της θετικής και ισχυρής επιδράσεως βάσεως, η επίτευξη ενός ρυθμού μεγεθύνσεως
υψηλότερου του 2% για το 2018, σε επίπεδα κοντά στην πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι εφικτή
και αναμένεται να προέλθει κυρίως από τον περαιτέρω σχηματισμό παγίου κεφαλαίου μέσω κυρίως άμεσων
ξένων επενδύσεων. Η πλήρης εξειδίκευση των μέτρων για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους, υπό των
πρίσμα των αποφάσεων του Eurogroup την Άνοιξη του 2016, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν εκ νέου τον Ιούνιο του
2017, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός αποθέματος κεφαλαίων (cashbuffer) για την κάλυψη των
χρηματοδοτικών αναγκών, τουλάχιστον της διετίας 2018-2019, θα σηματοδοτήσει την ομαλή επάνοδο της
χώρας στις αγορές και την ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος. Παράλληλα, η επιτάχυνση του προγράμματος
ιδιωτικοποιήσεων και των σχεδιαζόμενων έργων υποδομής δύναται να αποτελέσει πρόσθετο μηχανισμό
προσελκύσεως νέων επενδυτικών κεφαλαίων και αναζωογονήσεως πολλών, μικρού και μεσαίου μεγέθους,
ελληνικών επιχειρήσεων. Σημαντική προϋπόθεση ωστόσο είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος και κυρίως
των προαπαιτούμενων που συνδέονται με την απελευθέρωση των αγορών, ιδιαίτερα της ενέργειας και της
υδρεύσεως, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση της απορροφητικότητας των διαθεσίμων κοινοτικών κονδυλίων,
εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα και την επενδυτική δαπάνη.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΣΤΑΤ: Εξαγωγική «έκρηξη» τον Ιανουάριο
Μεγάλη αύξηση κατά 18,5% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο εφέτος, με αποτέλεσμα το
εμπορικό έλλειμμα της χώρας να μειωθεί κατά 14,8%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις
εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν ότι η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των
4.521,1 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2018 έναντι 4.470,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2017, παρουσιάζοντας
αύξηση 1,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 375,2 εκατ. ευρώ ή 10,7%, ενώ χωρίς τα
πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 473,9 εκατ. ευρώ ή 18,3%). Η συνολική αξία των
εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.536,9 εκατ. ευρώ έναντι 2.141,2 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2017,
παρουσιάζοντας αύξηση 18,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 275,5 εκατ. ευρώ ή 19,3%,
ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 302,1 εκατ. ευρώ ή 21,6%). Το έλλειμμα
του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.984,2 εκατ. ευρώ έναντι 2.328,9 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο πέρυσι,
παρουσιάζοντας μείωση 14,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 650,7 εκατ. ευρώ ή 31,3%,
ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 171,8 εκατ. ευρώ ή 14,4%).
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Ελλάκτωρ: Σε διαζύγιο οδηγούνται οι μεγαλομέτοχοι
Απίθανη φαίνεται με τα μέχρι σήμερα δεδομένα η συνύπαρξη και στο απώτερο μέλλον του υφιστάμενου
διοικητικού/μετοχικού σχήματος του ομίλου Ελλάκτωρ, που εμφανίζεται χωρισμένο σε δύο «στρατόπεδα», αποτελούμενα
από τον διευθύνοντα σύμβουλο Λεωνίδα Μπόμπολα και τον πρόεδρο Δημ. Κούτρα, από τη μία πλευρά, και τους αδελφούς
Καλλιτσάντση (Αναστάσιος και Δημήτριος) από την άλλη. Η «συμφωνία κυρίων» και η ανακωχή που συνήψαν λίγες
ημέρες πριν από την περυσινή ετήσια γενική συνέλευση του Ιουνίου, φαίνεται πως ήταν προσωρινή, καθώς σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», πριν από λίγες ημέρες, στο διοικητικό συμβούλιο τέθηκαν και πάλι επί τάπητος όλα τα
ανοιχτά μέτωπα για τον όμιλο, χωρίς να υπάρξει και πάλι κάποια συμφωνία ως προς το τι μέλλει γενέσθαι και κυρίως ως
προς τις κινήσεις που καλείται να υλοποιήσει η διοίκηση, προκειμένου να εξέλθει της κρίσης και να επιστρέψει σε
καθεστώς βιώσιμης κερδοφορίας.
Πριν από εννέα μήνες, το μήνυμα που εξέπεμπε η διοίκηση ήταν πως, ναι μεν «υπήρξαν διαφωνίες ως προς την
καθημερινή λειτουργία, τις καθημερινές αποφάσεις, πού και πώς επενδύουμε και λειτουργούμε», αλλά και ότι «σήμερα
όλα αυτά έχουν μηδενιστεί. Αποφασίσαμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Αυτό είναι το στοίχημά μας και σε αυτό έχουμε
συμφωνήσει όλοι». Στόχος ήταν μια εκ βάθρων αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας, προκειμένου αυτή
να είναι περισσότερο αποδοτική και ευθυγραμμισμένη με τα πρότυπα ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού ομίλου. Ωστόσο, έπειτα
από εννέα μήνες, όλα δείχνουν πως το διαζύγιο βρίσκεται προ των πυλών, καθώς οι διαφορές εξακολουθούν να υφίστανται
και δεν πρόκειται μόνο για «ασυμφωνία χαρακτήρων», αλλά και φιλοσοφίας ως προς την κατεύθυνση που θα πρέπει να
ακολουθήσει ο όμιλος, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη στρατηγική του αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του.
Οι διαφορές αυτές καθίστανται εμφανείς και στην περίπτωση της πώλησης ή μη της ΕΛΤΕΧ Ανεμος, της θυγατρικής
στον κλάδο της αιολικής ενέργειας, για την οποία υφίσταται σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον από το fund
βρετανοκαναδικών συμφερόντων Icon. Η εταιρεία ελέγχεται σε ποσοστό 64% από τον όμιλο Ελλάκτωρ, ενώ ένα επιπλέον
7% διαθέτει και η πλευρά Καλλιτσάντση που ασκεί και τη διοίκηση. Στην παρούσα φάση, η πλευρά των επενδυτών
επιθυμεί τη διατήρηση της υφιστάμενης διοίκησης και με το νέο καθεστώς, εφόσον ασφαλώς προκύψει συμφωνία, κάτι
ιδιαίτερα δύσκολο σήμερα, δεδομένου ότι επικρατεί διχασμός ανάμεσα στους μετόχους και τους ασκούντες τη διοίκηση
του ομίλου, αναφορικά με το ποια θα πρέπει να είναι η καλύτερη επιλογή.
Αιτία είναι οι πολύ σημαντικές προοπτικές της ΕΛΤΕΧ Ανεμος, η οποία έχει σε εξέλιξη ένα επενδυτικό πρόγραμμα 150
εκατ. ευρώ έως το 2019, με στόχο να αυξήσει την εγκατεστημένη παραγωγική ισχύ σε 400 MW.
Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ανέρχεται σε 260,30 MW. Εν ολίγοις, η μία πλευρά επικαλείται την
ανάγκη άντλησης ρευστότητας, που είναι απαραίτητη παράμετρος για την ομαλή λειτουργία του ομίλου και την κάλυψη
ζημιών σε άλλα τμήματα δραστηριότητας, ενώ η άλλη πλευρά επιχειρηματολογεί υπέρ της διατήρησης της εταιρείας
στους κόλπους της Ελλάκτωρ, δεδομένου ότι προσφέρει σημαντικές ταμειακές ροές.
Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, η διαιώνιση της υφιστάμενης κατάστασης δεν συμφέρει κανέναν, κάτι που φαίνεται να
έχουν αντιληφθεί άπαντες στη διοίκηση και να επεξεργάζονται σενάρια περί «οριστικής» λύσης, όποια κι αν είναι αυτή. Το
μόνο δεδομένο είναι ότι ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος του ομίλου, καθώς οι επόμενοι μήνες είναι καθοριστικοί για τη
μελλοντική πορεία της εταιρείας, ενώ δημοπρατείται σειρά μεγάλων έργων νέας γενιάς, στους διαγωνισμούς των οποίων η
Ελλάκτωρ θα πρέπει να δηλώσει δυναμικό «παρών».
Πηγή: Καθημερινή

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (0,22 ευρώ επιστροφή): ΕΓΣ στις 30/3 για επιστροφή μετρητών στους
μετόχους
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα πραγματοποιηθεί στις 30.03.2018 με αντικείμενο την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε." με την από 08.03.2018 απόφαση του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
στις 30.03.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85 στην Αθήνα, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και
ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους με αντίστοιχη μείωση της
ονομαστικής αξίας
 κάθε μετοχής. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του θέματος της Ημερησίας
Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10.04.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία επιστροφή κεφαλαίου η εισηγμένη σημειώνει τα εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 8/3/2018 απόφασή του συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις
30/3/2018 η οποία ως μόνη αρμοδία θα αποφασίσει επί της πρότασης επιστροφής ποσού 0,22 € ανά μετοχή στους Μετόχους, συνεπεία
αύξησης και ισόποσης μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Στην περίπτωση κατά την οποία ληφθεί η σχετική απόφαση, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018,
ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης των Σ.Μ.Ε επί δεικτών στους οποίους συμμετέχει η μετοχή της Εταιρείας μας.
Δικαιούχοι Επιστροφής Κεφαλαίου θα είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία Σ.Α.Τ. της Τρίτη 19 Ιουνίου
2018 (record date) και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής Κεφαλαίου ορίζεται η Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018. Η επιστροφή
κεφαλαίου θα καταβληθεί μέσω Τραπέζης η οποία θα πιστώσει τους λογαριασμούς των Χειριστών. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη
ανακοίνωση της Εταιρείας.
Επισημαίνεται ότι η επιστροφή κεφαλαίου τελεί τόσο υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων όσο και εν συνεχεία των
αρμοδίων Εποπτικών Αρχών και η έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 του Κ.Ν.2190/20,
δεν μπορεί να γίνει πριν την παρέλευση τουλάχιστον 2 μηνών από την τελική εγκριτική απόφαση.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό
Κοινό.

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

Bloomberg: Το 2019 η συμφωνία για το Brexit
Βρετανοί αξιωματούχοι δεν αναμένουν να υπάρξει συμφωνία για το Brexit μέχρι το τέλος του έτους και σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις
εκτιμούν πως\ το πραγματικό deadline για την επίτευξη συμφωνίας είναι ο Ιανουάριος του 2019, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται
το Bloomberg.
Όπως αναφέρει το πρακτορείο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,Μισέλ Μπαρνιέ, από καιρό έχει πει πως θέλει
η συμφωνία αποχώρησης να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο ώστε να υπάρχει χρόνος η συμφωνία να εγκριθεί από τα
κοινοβούλια της Ευρώπης και της Βρετανίας. Όμως ο Βρετανός υπουργός για το Brexit, Ντέιβιντ Ντέιβις, έχει αφήσει να εννοηθεί
δημοσίως πως ίσως υπάρξουν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα αυτό.
Σημειώνεται πως ο χρόνος της αποχώρησης είναι σημαντικός, καθώς η όποια καθυστέρηση θα παρέτεινε την αβεβαιότητα για τις
επιχειρήσεις, που θέλουν να γνωρίζουν υπό ποια εμπορικά καθεστώτα θα λειτουργούν την ημέρα του Brexit, τον Μάρτιο του 2019.
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Χ.Α.: Εβδομαδιαία κέρδη 1% μετά από 2 πτωτικές εβδομάδες… Απώλειες
8,2% από τα πρόσφατα υψηλά…
Χωρίς φυσικά να εντυπωσιάζει (με χαμηλούς τζίρους τόσο κατά την άνοδο της Πέμπτης όσο και
της Παρασκευής), με εβδομαδιαία κέρδη 1% έκλεισε το Χ.Α., μετά από 2 πτωτικές εβδομάδες.
Ειδικά κατά την πιο προηγούμενη εβδομάδα (26/02 – 02/03) το χρηματιστήριο Αθηνών είχε
καταγράψει μεγάλες απώλειες 3,7% οι οποίες μαζί με τις απώλειες 5,4% την εβδομάδα μεταξύ
05/02 – 09/02 ήταν οι μεγαλύτερες των τελευταίων μηνών. Σημειώνεται πως το χρηματιστήριο
από τα υψηλά στις αρχές Φεβρουαρίου (τις 895 μονάδες ενδοσυνεδριακά στις 01/02)
καταγράφει απώλειες 8,2%, απώλειες οι οποίες μέσα στην εβδομάδα έφθασαν και το 11,2%
(794 μονάδες στις 05/03).

Πηγή: Σύντομο σχόλιο της Καραμανώφ σε επιλεγμένα έντυπα
ΓΔ
Relative Strength Index (46.7450)
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