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Goldman Sachs: Αύξηση της τιμής στόχου για τις ελληνικές τράπεζες
Αν και παραμένει επιφυλακτική, σε αύξηση της τιμής στόχου για τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε η Goldman
Sachs. Ειδικότερα, οι αναλυτές της τράπεζας αναφέρουν πως οι βασικοί κίνδυνοι για τις ελληνικές τράπεζες
αφορούν την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και τις τάσεις στην λειτουργική κερδοφορία, την πρόοδο
σχετικά με την αναδιάρθρωση των ομίλων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών την απομόχλευση καθώς και
τους όρους χρηματοδότησης. Πέραν όμως των αυστηρών οικονομικών ζητημάτων, η GS θέτει και θέμα πολιτική
κινδύνου στη χώρα, κάτι το οποίο όπως σημειώνεται θα μπορούσε να επηρεάσει την μακροοικονομική
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Στα των τραπεζών, για την Alpha Bank η Goldman Sachs αυξάνει την
τιμή στόχο - με βάση την μεθοδολογία του δείκτη αποδοτικότητας των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων προς το
κόστος κεφαλαίου (ROTE / COE) για το επόμενο 12άμηνο - στα 2,60 ευρώ (από 2,20 ευρώ πριν), για Τράπεζα
Πειραιώς αυξάνει την τιμή-στόχο στα 0,25 ευρώ (από 0,20 ευρώ), παρόμοια και για την Eurobank στα 0,85 ευρώ
(από 0,70 ευρώ) και για την Εθνική Τράπεζα στα 0,30 ευρώ (από 0,25 ευρώ), σημειώνοντας πως αυτή της η
κίνηση αντανακλά τη μείωση του κόστους κεφαλαίου. Με βάση λοιπόν αυτές τις τιμές, η GS δίνει έτσι
περιθώριο ανόδου της τάξης του 30% για το επόμενο 12άμηνο στην Alpha Bank, 22% για την Eurobank, 15%
για την Εθνική και 12% για την Τράπεζα Πειραιώς. Τέλος, όσον αφορά τις εκτιμήσεις για τα κέρδη, αυτές
παραμένουν αμετάβλητες, διατηρώντας στο -0,01, το 0,01, το 0,03 και το 0,04 για την Πειραιώς στο 2016, 2017,
2018 και το 2019 αντίστοιχα, στο 0,00, στο 0,02, το 0,04 και το 0,04 για την Εθνική το αντίστοιχο διάστημα, στο
0,04, το 0,07, το 0,16 και 0,18 για την Eurobank και στο 0,00, το 0,16, το 0,34 και το 0,36 για την Alpha Bank.

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

Ρέγκλινγκ: Ειδική περίπτωση η Ελλάδα αλλά μπορεί να βγει επιτυχώς από το πρόγραμμα
Την άποψη ότι «η Ελλάδα, παρότι παραμένει μία ειδική περίπτωση, μπορεί να εξέλθει επιτυχημένα από το
πρόγραμμα διάσωσης» εξέφρασε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους
Ρέγκλινγκ, σε άρθρο του στην εφημερίδα «South China Morning Post».
Συνέχεια….
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\/ τον επικεφαλής του ESM, τέσσερις από τις πέντε χώρες που έλαβαν στήριξη ήδη είναι success
Σύμφωνα με
stories: Η Ιρλανδία και Ισπανία είναι μεταξύ των χωρών με την υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη.
Πορτογαλία και Κύπρος έχουν επίσης εξέλθει των προγραμμάτων διάσωσης.
Σύμφωνα με τον Κλ. Ρέγκλινγκ, όπως και το ΔΝΤ, ο ESM προσφέρει χρηματοοικονομική βοήθεια υπό
αυστηρούς όρους σε μια προσέγγιση «μετρητά έναντι μεταρρυθμίσεων». Υπάρχουν όμως και σημαντικές
διαφορές: Μία εξ αυτών είναι ότι το κόστος χρηματοδότησης του ESM είναι περίπου το 1/3 αυτού του ΔΝΤ.
Παράλληλα, οι χώρες μέλη της ευρωζώνης, που είναι οι μέτοχοι του ESM θεωρούν τους εαυτούς
τους μακροπρόθεσμους συνεργάτες με τις χώρες που απαιτούν βοήθεια.
Το γεγονός είναι, σύμφωνα με τον Ρέγκλινγκ, ότι ο ESM προσφέρει δάνεια με ιδιαίτερα μεγάλες λήξεις και
ευνοϊκούς όρους που επιτρέπουν να δημιουργείται κρίσιμος δημοσιονομικός χώρος. Για παράδειγμα, η Ελλάδα
εξοικονομεί 8 δισ. ευρώ το χρόνο (4,5% του ΑΕΠ) από τους ευνοϊκούς όρους δανεισμού. Παράλληλα, σημειώνει
ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος θα οδηγήσουν σε μείωση της σχέσης χρέους/ΑΕΠ
κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2060.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αυξημένες κατά 8% οι πωλήσεις της Jumbo
Την διεύρυνση της παρουσίας του δικτύου καταστημάτων Jumbo στο εξωτερικό ενισχύει περαιτέρω ο όμιλος,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις διεθνείς συνεργασίες σε νέες βαλκανικές αγορές.
Ήδη η εταιρεία μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με καταστήματα που φέρουν το σήμα της Jumbo, σε
τέσσερις χώρες (ΠΓΔΜ, Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία). Στην τρέχουσα οικονομική χρήση αναμένεται επέκταση
του δικτύου καταστημάτων των συνεργατών της εταιρίας στις χώρες που ήδη δραστηριοποιούνται καθώς και η
είσοδος στην αγορά της Βοσνίας με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος τοπικού συνεργάτη που θα φέρει το
σήμα της Jumbo.
Κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2016/2017, τα καταστήματα στην Ελλάδα κατέγραψαν
αύξηση τζίρου περίπου 1,5%, παρά την πτωτική τάση που έχει παγιοποιηθεί μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου.
Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά περίπου 3% ενώ οι πωλήσεις σε Βουλγαρία και
Ρουμανία σημείωσαν διψήφια αύξηση. Σε επίπεδο Ομίλου, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της
τρέχουσας οικονομικής χρήσης, δηλαδή από τον Ιούλιο 2016 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016, οι πωλήσεις
σημείωσαν αύξηση 8,11% στα 401,90 εκατ. ευρώ (από 371,75 εκατ. ευρώ που ήταν ο τζίρος κατά το αντίστοιχο
περυσινό διάστημα).
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ομίλου, για την τρέχουσα οικονομική χρήση, οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα
σημειώσουν αύξηση μεταξύ +4% και +7%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτή η εκτίμηση δεν αναθεωρείται
λόγω της συνεχιζόμενης αρνητικής τάσης της ελληνικής αγοράς.
Τον Νοέμβριο λειτούργησε το νέο ενοικιαζόμενο υπέρ- κατάστημα στη Βουλγαρία περίπου 11.000 τ.μ. Οι
επενδύσεις στη Ρουμανία συνεχίζονται και αναμένεται να λειτουργήσουν τουλάχιστον δύο νέα υπέρ –
καταστήματα μέχρι τα Χριστούγεννα του 2017 ενώ κατά το ίδιο διάστημα αναμένεται να λειτουργήσει και ένα
καινούργιο υπέρ-κατάστημα στη Βόρεια Ελλάδα.
Το δίκτυο καταστημάτων JUMBO σήμερα αριθμεί 72 καταστήματα. Από αυτά τα 51 βρίσκονται στην Ελλάδα,
5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 7 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα
www.e-jumbo.gr .

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

II

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

Ημερήσια Νέα

Αlpha Bank: Καθοριστικής σημασίας η αύξηση των επενδυτικών δαπανών
Καθοριστικής σημασίας για την είσοδο της οικονομίας σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης θεωρεί η Alpha
Bank την αλληλεπίδραση των προσδοκιών και της επενδυτικής δαπάνης, σύμφωνα με όσα αναφέρει στο
εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.
Η ελληνική τράπεζα διαπιστώνει σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών σε βιομηχανία και
λιανικό εμπόριο, παρά την υψηλή φορολόγηση και την έντονη αβεβαιότητα για τη β’ αξιολόγηση.
Εκτός από τους παραπάνω δείκτες, βελτίωση παρουσιάζουν και ορισμένοι δείκτες εμπιστοσύνης:
 Η φθίνουσα πορεία των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων το 2016, η οποία διαμορφώθηκε στο 7,1%
κατά μέσο όρο το δ’ τρίμηνο. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μάλιστα, εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί
σημαντικά προς τα κάτω, χάρη σε ενδεχόμενη συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να καταστεί δυσχερής η έξοδος της
Ελλάδας στις διεθνείς αγορές εντός του 2017.
 Η αύξηση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε ετήσια βάση, κατά 4,3% και 13,8% το
γ’ και δ’ τρίμηνο, αντίστοιχα.
«Η επίπτωση της σταδιακής βελτίωσης των δεικτών κλίματος και εμπιστοσύνης επί της επενδυτικής δαπάνης
αναμένεται να γίνει περισσότερο ορατή το 2017» εκτιμά, μεταξύ άλλων, η Alpha Bank, προσδίδοντας ιδιαίτερη
σημασία στον ευρύτερο αντίκτυπο μίας τέτοιας εξέλιξης.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, καθιστά σαφές ότι «η ταχεία ολοκλήρωση της αξιολόγησης αποτελεί προϋπόθεση
για την απρόσκοπτη συνέχιση της ανοδικής πορείας των επιχειρηματικών προσδοκιών».

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

Σόιμπλε: Θα προτιμούσα υψηλότερα επιτόκια
Τη σταδιακή έξοδο από την «ασυνήθιστη νομισματική πολιτική» της ΕΚΤ επιθυμεί ο Γερμανός υπουργός
Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σύμφωνα με όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «The
European».
«Θα ήταν καλύτερο αν οι Ευρωπαίοι ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητά τους, μέσω των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» έσπευσε να προσθέσει, εκφράζοντας την πάγια θέση του Βερολίνου.
Ο ίδιος χαρακτήρισε «επιθυμητή» την ομαλοποίηση των επιτοκίων και τάχθηκε υπέρ της σταδιακής εξόδου,
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος «μεγάλων στρεβλώσεων».
«Θα προτιμούσα τα επιτόκια να μην ήταν τόσο χαμηλά» επανέλαβε, καταλήγοντας.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ποίοι είναι οι 8 πλουσιότεροι άνδρες του κόσμου - Κατέχουν το 50% του παγκόσμιου πλούτου
Ο πλούτος οκτώ συνολικά ατόμων, όλοι τους άνδρες, ισούται με τον πλούτο του φτωχότερου μισού του
πληθυσμού της Γης, δήλωσε η οργάνωση Oxfam σε έκθεσή της σήμερα όπου καλεί σε δράση ώστε να
περιοριστούν οι ανταμοιβές όσων βρίσκονται στην κορυφή.
Καθώς ηγέτες και υπερπλούσιοι συγκεντρώνονται για το ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
της Ελβετίας αυτή την εβδομάδα, η έκθεση της φιλανθρωπικής οργάνωσης αποκαλύπτει ότι το χάσμα πλούτου
μεταξύ πλούσιων και φτωχών είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ, με καινούργια στοιχεία από την
Κίνα και την Ινδία να δείχνουν πως το φτωχότερο μισό του πλανήτη κατέχει λιγότερο από όσο υπολογίζονταν
προηγουμένως.
Η Oxfam, η οποία περιγράφει το χάσμα ως "αισχρό", είπε ότι εάν τα νέα στοιχεία είχαν δοθεί στη δημοσιότητα

νωρίτερα, θα έδειχναν
ότι το 2016 εννέα άτομα κατείχαν όσο και τα 3,6 δισεκατομμύρια άτομα που απαρτίζουν
το φτωχότερο ήμισυ της ανθρωπότητας, αντί για τα 62 άτομα που υπολογίζονταν τότε.
Συγκριτικά, το 2010, η περιουσία των 43 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου συνολικά αντιστοιχούσε στο
φτωχότερο 50%, σύμφωνα με τους πιό πρόσφατους υπολογισμούς.
Η ανισότητα έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο θέμα τα τελευταία χρόνια, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον
Πάπα να συμπεριλαμβάνονται στις προσωπικότητες ή οντότητες που έχουν προειδοποιήσει για τις
καταστροφικές επιπτώσεις της, ενώ ο θυμός εναντίον των ελίτ έχει πυροδοτήσει την αύξηση του λαϊκισμό στην
πολιτική.
Το ίδιο το Φόρουμ στο Νταβός τόνισε την ανησυχία για το θέμα σε μια έκθεση που δημοσίευσε την περασμένη
εβδομάδα για τους παγκόσμιους κινδύνους.
"Βλέπουμε την έκφραση δήθεν αγωνίας - και σαφώς η νίκη του Τραμπ και το Brexit δίνουν νέα ώθηση στο
θέμα φέτος - αλλά υπάρχει μια έλλειψη συγκεκριμένων εναλλακτικών στο κατεστημένο", είπε ο Μαξ Λόσον,
επικεφαλής της πολιτικής στην Oxfam. "Μπορούμε να διαχειριστούμε τον καπιταλισμό με διαφορετικούς
τρόπους που θα μπορούσαν να αποβούν κατά πολύ πιό ωφέλιμοι για την πλειοψηφία των ανθρώπων", τονίζει.
Η Oxfam κάλεσε στην έκθεσή της για αυστηρότερες διώξεις όσον αφορά την αποφυγή φορολόγησης, και μια
στροφή μακριά από τον καπιταλισμό των μερισμάτων που διαμοιράζει άνισα τις ανταμοιβές του στους ήδη
πλούσιους.
Ενώ πολλοί εργαζόμενοι αγωνίζονται με μισθούς που παραμένουν στάσιμοι, ο πλούτος των υπερπλούσιων έχει
αυξηθεί ετησίως κατά 11%, κατά μέσον όρο, από το 2009.
Ο Μπιλ Γκέιτς, πλουσιότερος άνδρας του κόσμου που συμμετέχει συχνά στο Νταβός, έχει δει την περιουσία του
να εκτοξεύεται κατά 50% ή 25 δις δολάρια (23,5 δις ευρώ) από το 2006, που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη
Microsoft, παρά τις προσπάθειές του να δωρίσει το μεγαλύτερο μερίδιό της.
Ενώ ο Γκέιτς συμβολίζει το πώς ο υπερβολικός πλούτος μπορεί να ανακυκλωθεί για να βοηθήσει τους φτωχούς,
η Oxfam πιστεύει πως αυτού του είδους η "μεγάλη φιλανθρωπία" δεν επιλύνει το ουσιαστικό πρόβλημα.
"Αν οι δισεκατομμυριούχοι έχουν πάρει απόφαση να αποχωριστούν τα χρήματά τους, αυτό είναι καλό. Η
ανισότητα\ όμως έχει σημασία, και δεν μπορείς να έχεις ένα σύστημα όπου οι δισεκατομμυριούχοι συστηματικά
πληρώνουν χαμηλότερες κλίμακες φόρου από ό,τι η γραμματέας ή η καθαρίστριά τους", είπε ο Λόσον.
Η Oxfam βασίζει τις μετρήσεις της σε στοιχεία από την ελβετική τράπεζα Credit Suisse και το περιοδικό
Forbes. Οι οκτώ που κατονόμασε η έκθεση είναι ο Μπιλ Γκέιτς, ο ιδρυτής της βιομηχανίας ρούχων Inditex
Αμάνθιο Ορτάγκα, ο βετεράνος επενδυτής Ουόρεν Μπάφετ, ο επιχειρηματίας τηλεπικοινωνιών του Μεξικού
Κάρλος Σλιμ, ο διευθυντής της Amazon Τζεφ Μπέζος, ο διευθυντής του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο
συνιδρυτής της τεχνολογικής εταιρείας Oracle Λάρι Έλισον, και ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ
Μπλούμπεργκ.
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5 USA Banks (BAC, JPM, WFC, MS and GS) have added more than
$200 billion in combined market cap since the election
BAC: +38%
GS: +36%
MS: +30%
JPM: +26%
WFC: +23%
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