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Reuters: Η Ελλάδα σχεδιάζει την έκδοση τριών νέων ομολόγων
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η Ελλάδα θέλει να δημιουργήσει αποθεματικό ύψους μέχρι και 19 δισ.
ευρώ για να καλύψει τις αποπληρωμές χρέους μετά από την έξοδό της από το πρόγραμμα διάσωσης, ενώ
σχεδιάζει τρεις εκδόσεις ομολόγων μέχρι τον Αύγουστο.
Το αποθεματικό θα βοηθήσει να διαβεβαιωθούν οι αγορές σχετικά με το ότι η Αθήνα θα είναι σε θέση να
καλύψει τις οφειλές της για ενάμιση χρόνο μετά από τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος χωρίς εξωτερική
βοήθεια, τόνισε ένας αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών με γνώση του ζητήματος.
"Αυτό θα λειτουργήσει ως "μαξιλάρι", θα δείξει ότι οι ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους καλύπτονται ήδη για
μια σημαντική περίοδο μετά από το τέλος της διάσωσης", τόνισε ο αξιωματούχος στο Reuters.

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

“Η Eurobank είναι η μόνη ελληνική τράπεζα με ισχυρή διεθνή παρουσία”
Με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές συστημικές τράπεζες τη διατήρηση μιας
ισχυρής και πολλά υποσχόμενης διεθνούς παρουσίας σε πέντε χώρες, ηEurobank σχεδιάζει με προσεκτικά
βήματα τη περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της, με στόχο η συνεισφορά του δικτύου του εξωτερικού
στην συνολική κερδοφορία του ομίλου να ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, από 100 εκατ. ευρώ που
είναι σήμερα.
Συνέχεια….
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/ ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Σταύρος Ιωάννου, παρουσιάζοντας στην
Όπως ανέφερε
Λευκωσία την διεθνή στρατηγική της Eurobank, η τράπεζα αντέδρασε γρήγορα στις σοβαρές συνέπειες της
κρίσης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τις δεσμεύσεις έναντι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DG
Comp.) που προέκυψαν. Αναλαμβάνοντας δράσεις από νωρίς και σε συνδυασμό με την επιτυχημένη αύξηση
κεφαλαίου από αμιγώς ιδιωτικά κεφάλαια κατά την τελευταία ανακεφαλαιοποιήση, κατάφερε να αναδειχθεί
στην μόνη ελληνική τράπεζα με ισχυρή διεθνή παρουσία σε χώρες όπου δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός
ελληνικών επιχειρήσεων, όπως η Βουλγαρία και η Σερβία.
Αποφασίσαμε να παραμείνουμε σε χώρες με υψηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς όπου η παρουσία μας ήταν
ισχυρή, ανάμεσα στις 4,5 ισχυρότερες τράπεζες των τοπικών οικονομιών, ώστε να διαδραματίζουμε
πρωταγωνιστικό ρόλο. Από μεγάλες αγορές όπου η περαιτέρω ανάπτυξη μας προκειμένου να έχουμε
πρωταγωνιστικό ρόλο απαιτούσε επενδύσεις που δεν επέτρεπαν οι συνέπειες της κρίσης, όπως η Πολωνία και η
Τουρκία, αποχωρήσαμε έγκαιρα και συντεταγμένα, προχωρώντας σε πωλήσεις που μας απέφεραν κέρδη, είπε ο
κ. Ιωάννου.
Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ιωάννου είπε ότι οι διεθνείς δραστηριότητες της Eurobank είναι πλέον θωρακισμένες
έναντι αρνητικών εξωγενών παραγόντων και λειτουργούν αποτελεσματικά και ανεξάρτητα, συνεισφέροντας
ιδιαίτερα στην κερδοφορία του Ομίλου. Η συνεχής και αυξανόμενη κερδοφορία θα συνεχιστεί με ανοδικούς
ρυθμούς, ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των δανειακών χαρτοφυλακίων και τη αύξηση της καταθετικής βάσης,
με ότι θετικό συνεπάγεται αυτό για τον όμιλο της Eurobank αλλά και την πελατειακή της βάση και ιδιαίτερα
τις ελληνικές επιχειρήσεις της περιοχής, ανέφερε Σταύρος Ιωάννου.
Ισχυρή παρουσία στην Κύπρο
Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Κύπρου και επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών
Δραστηριοτήτων του Ομίλου Eurobank Μιχάλης Λούης αναφέρθηκε αναλυτικά στην παρουσία της Eurobank
στην Κύπρο, δίνοντας έμφαση μεταξύ άλλων στη δημιουργία ναυτιλιακού τμήματος, καθώς η Κύπρος
εξελίσσεται σε ναυτιλιακό κέντρο.
Η Eurobank Cyprus, όπως επισημάνθηκε, έχοντας ξεκινήσει τις δραστηριότητές της στην Κύπρο από τον
Αύγουστο του 2007 με ένα εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης, και έχοντας αποδείξει υγιή κερδοφορία με μια
ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, λειτουργεί σήμερα ένα δίκτυο 8 τραπεζικών κέντρων σε όλες τις
κύριες πόλεις της Κύπρου. Με βάση τα θετικά της οικονομικά αποτελέσματα, όπως τονίσθηκε από τα στελέχη
της τράπεζας θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται δυναμικά στηρίζοντας παράλληλα την Κυπριακή οικονομία.
Η στρατηγική της Τράπεζας στην Κύπρο, όπως τόνισε ο Μιχάλης Λούης παραμένει προσηλωμένη στην
ενίσχυση της ηγετικής της παρουσίας στους τομείς της Διαχείρισης Περιουσίας Ιδιωτών, της Τραπεζικής
Διεθνών Εταιρειών, την Εταιρική Τραπεζική και της Τραπεζικής Κεφαλαιαγορών.
Γενικότερα όπως ανέφερε ο κ.Λούης αναφορικά με τις διεθνείς δραστηριότητες της τράπεζας, η
Eurobank επικεντρώνεται σε όλους τους τομείς που παρουσιάζουν ανάπτυξη και έχουν πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσμα στην τοπική οικονομία χωρών που δραστηριοποιείται, εστιάζοντας στους τομείς της γεωργίας, της
ενέργειας και των κατασκευών.
Η Eurobank διαθέτει σήμερα παρουσία στην Βουλγαρία, την Κύπρο, την Σερβία, το Λουξεμβούργο και την
Μεγάλη Βρετανία (Λονδίνο) με σύνολο δίκτυο που ξεπερνά τα 285 καταστήματα και επιχειρηματικά κέντρα,
ενεργητικό 10,8 δισ. ευρώ, χορηγήσεις 5,8 δισ. ευρώ και καταθέσεις 8,9 δισ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη του δικτύου του εξωτερικού με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2017 είναι 99 εκατ. ευρώ με στόχοόπως προαναφέρθηκε- να ανέλθουν σε 200 εκατ. ευρώ. Με την αποεπένδυση από τις θυγατρικές στη Ρουμανία,
η Τράπεζα, εκπληρώνοντας πλήρως τη σχετική δέσμευσή της για μείωση του ενεργητικού της στο εξωτερικό,
στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης στη βάση της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από μια
συναλλαγή, κεφαλαιακά θετική, για την Τράπεζα, εστιάζει στην ανάπτυξη των εργασιών της στις υπόλοιπες
χώρες που διατηρεί παρουσία. Η Eurobank θα είναι και στο μέλλον, μια διεθνής ελληνική τράπεζα με
στρατηγική παρουσία σε Βουλγαρία και Κύπρο και με σημαντική παρουσία στο Λουξεμβούργο και τη Σερβία,
σημειώνουν ανώτερα στελέχη της.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Προληπτική γραμμή μετά τη λήξη του προγράμματος θέλουν οι Γερμανοί
Ξεκάθαρη θέση υπέρ μίας προληπτικής γραμμής στήριξης μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος τον
ερχόμενο Αύγουστο τάχθηκε ο γερμανός κεντρικός τραπεζίτης Γενς Βάιντμαν, στο γεύμα εργασίας που
παρέθεσε στο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Σουρνάρα, στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)
και στο προεδρείο του ΣΕΒ τη Δευτέρα στη Φρανκφούρτη. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο
επικεφαλής της Bundesbank υπογράμμισε μεταξύ όλων των άλλων, την ανάγκη για ένα πλέγμα προστασίας
μετά τη λήξη του τρίτου μνημονίου, το οποίο θα ενισχύει της αξιοπιστία της χώρας στις αγορές και θα
διευκολύνει τις ελληνικές τράπεζες για την εξασφάλιση φθηνής χρηματοδότησης από τους μηχανισμούς της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, οι εκπρόσωποι της γερμανικής
πλευράς, ξεκαθάρισαν πως για το θέμα αυτό η ελληνική κυβέρνηση έχει τον τελικό λόγο για τις όποιες
αποφάσεις. Πρόκειται για αίτημα που διατύπωσε ο κ. Στουρνάρας στην εισήγησή του στο ίδιο γεύμα, στο
πλαίσιο της παρουσίασης που έκανε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της. Η
προληπτική γραμμή και το waiver για τα ελληνικά ομόλογα είχαν βρεθεί νωρίτερα και στο επίκεντρο της
συνάντησης που είχαν οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών ομίλων με το μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΕΚΤ Μπερνουά Κερέ. Σύμφωνα με πηγές, ο εκπρόσωπος της Ευρωτράπεζας μίλησε για την
αναγκαιότητα να υπάρχει ένα πλέγμα προστασίας της ελληνικής οικονομίας μετά το πέρας του μνημονίου,
ώστε να μην επηρεαστεί το χρηματοδοτικό πλάνο των εγχώριων τραπεζών, αλλά και για να γίνει πιο ομαλά η
επιστροφή της χώρας στις αγορές. Η ίδια άποψη είχε διατυπωθεί και στην τελευταία έκθεση της Τράπεζας της
Ελλάδος, αναζωπυρώνοντας την κόντρα μεταξύ του διοικητή της και της κυβέρνησης, η οποία επιθυμεί την
καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα και την επανασύνδεση με το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα χωρίς
...δεκανίκια. Κι αυτό διότι υπάρχει ο κίνδυνος η προληπτική γραμμή να συνοδεύεται με νέες δεσμεύσεις έναντι
των δανειστών. Εξάλλου, και ο διοικητής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε
υποστηρίξει τις θέσεις του κ. Στουρνάρα. Σημειώνεται πάντως ότι οι τράπεζες κινδυνεύουν να χάσουν ένα
σημαντικό κομμάτι των εγγυήσεων που διαθέτουν για άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ, εάν η Ελλάδα δεν
είναι σε πρόγραμμα μετά το καλοκαίρι και η πιστοληπτική αξιολόγηση του ελληνικού χρέους δεν επιστρέψει
στις επενδυτικές βαθμίδες των οίκων αξιολόγησης.Στην Κύπρο για παράδειγμα, μετά τη λήξη του μνημονίου,
το waiver που επέτρεπε την απευθείας χρηματοδότηση των τραπεζών από την Φρανκφούρτη, ήρθη. Ακόμη δεν
έχει γίνει γνωστό τι θα αποφασίσει η ΕΚΤ για την Ελλάδα, εάν η κυβέρνηση προκρίνει η καθαρή έξοδος, αν και
οι κανονισμοί της είναι σαφείς και εφαρμόστηκαν κατά γράμμα στην περίπτωση της Κύπρου. Σημειώνεται ότι
οι ελληνικές τράπεζες αυτήν τη στιγμή χρηματοδοτούνται από την Ευρωτράπεζα με ρευστότητα περί τα 15 δισ.
ευρώ που λαμβάνεται με μηδενικό επιτόκιο, ενώ ο δανεισμός από τον ELA βρίσκεται λίγο κάτω από τα 20 δισ.
ευρώ με ετήσιο κόστος 1,5%. Εάν το waiver πάψει να ισχύει και δεν επιστρέψει η Ελλάδα σε επενδυτική
βαθμίδα, τότε οι εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι είναι πιθανό να οδηγηθούν σε αναγκαστική αντικατάσταση
μεγάλου μέρους του φθηνού δανεισμού με χρηματοδότηση από τον ELA. Το γεγονός αυτό θα επιβαρύνει τα
αποτελέσματά τους και θα δώσει αρνητικό σήμα στις αγορές για την ασφάλεια του τραπεζικού κλάδου.
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Αύξηση πωλήσεων 12% για την JUMBO το α' εξάμηνο του 2017
Αύξηση 12% παρουσίασαν οι πωλήσεις του Ομίλου JUMBO το α' τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης
(Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2017), παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκε μία πτωτική τάση την περίοδο πώλησης των
σχολικών ειδών (20 Αυγούστου- τέλος Σεπτεμβρίου).
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «η πτωτική τάση των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και
Νοεμβρίου στην Ελλάδα ανακόπηκε. Οι Έλληνες καταναλωτές έδωσαν μαζικά και πάλι ψήφο εμπιστοσύνης
στα καταστήματα Jumbo τον γιορτινό Δεκέμβριο».
Κατά τη διάρκεια του α' εξαμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, δηλαδή από τον Ιούλιο 2017 μέχρι τον
Δεκέμβριο του 2017, οι πωλήσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση 10,22% στα 442,96 εκατομμύρια ευρώ (από
401,90 εκατ. ευρώ που ήταν ο τζίρος κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα).
Αναφορικά με την πρόσφατη έγκριση, με αυξημένη πλειοψηφία, της Γενικής Συνέλευσης στην πρόταση της
διοίκησης για έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, η διοίκηση της εταιρείας σεβόμενη και τα
επιχειρήματα των μετόχων μειοψηφίας, αποφάσισε να μην προχωρήσει τελικά στην έκδοση του μετατρέψιμου
ομολογιακού δανείου και να προχωρήσει με την εναλλακτική του απλού ομολογιακού δανείου στα χνάρια του
υφιστάμενου δανείου που λήγει στον Μάιο του 2019.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2017/2018, συνολικά οι
καθαρές πωλήσεις της μητρικής (χωρίς τις ενδοεταιρικές), σημείωσαν αύξηση 3% περίπου, με τις πωλήσεις
των καταστημάτων στην Ελλάδα να είναι αυξημένες κατά 2% περίπου.
Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά περίπου 5%.
Οι πωλήσεις των καταστημάτων στη Βουλγαρία σημείωσαν διψήφια αύξηση ενώ στην Ρουμανία το ποσοστό
ανάπτυξης ήταν διπλάσιο από αυτό της Βουλγαρίας.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ομίλου, για την οικονομική χρήση Ιούλιος 2017- Ιούνιος 2018, η εκτίμηση
της διοίκησης για τις πωλήσεις ανέφερε ότι θα κυμανθούν μεταξύ 6%-9%, ενώ η αρχική εκτίμηση για τα
κέρδη ήταν ότι θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με αυτά της χρήσης 2016/2017.
Καθώς έχει περάσει το πιο σημαντικό τρίμηνο του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο
προϋπολογισμό, εκτιμάται ότι και τα κέρδη θα σημειώσουν αύξηση που θα κυμανθεί σε ποσοστό κοντά στο
ποσοστό αύξησης του τζίρου του Ομίλου.
Αναφορικά με το δίκτυο των καταστημάτων, υπενθυμίζεται ότι τέλος Οκτωβρίου λειτούργησε το νέο
ιδιόκτητο υπέρ- κατάστημα στη Suceava, Ρουμανίας 14.500 τ.μ. περίπου.
Οι επενδύσεις στη Ρουμανία συνεχίζονται και αναμένεται να λειτουργήσουν 2 νέα υπέρ – καταστήματα στο
Βουκουρέστι μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης.
Κατά το ίδιο διάστημα αναμένεται να λειτουργήσει και 1 καινούργιο υπέρ-κατάστημα στη Βόρεια Ελλάδα.
Το δίκτυο καταστημάτων JUMBO σήμερα αριθμεί 74 καταστήματα. Από αυτά τα 51 βρίσκονται στην Ελλάδα,
5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 9 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα
www.e-jumbo.gr το οποίο έχει πλέον εγκατασταθεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις προς ανταπόκριση της
αυξανόμενης ζήτησης.
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If the S&P 500 goes 2 more weeks without a 5% correction, it will
set a stunning new record. Nearly 400 trading days without a single
drop of 5% or more.
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