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Η Reggeborgh Invest αποκτά το 12,55% του Λ. Μπόμπολα στην Ελλάκτωρ
Αίσθηση προκάλεσε στην κατασκευαστική αγορά η αιφνίδια κίνηση της ολλανδικής Reggeborgh Invest B.V. να
αποκτήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην
Ελλάκτωρ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εισηγμένου
ομίλου.
Η κίνηση αυτή της εταιρείας σηματοδοτεί το "τέλος εποχής" για τον Λεωνίδα Μπόμπολα στην Ελλάκτωρ του
οποίου το ποσοστό θα αγοράσει η Reggeborgh Invest B.V., εφόσον ασκήσει το δικαίωμα αγοράς μέσα σε 180
ημέρες από την 10η Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται να διαψεύδονται
τα σενάρια που ήθελαν ο μεγαλομέτοχος της Ελλάκτωρ να επιστρέφει στη διοίκηση του ομίλου.
Με τη σημερινή ανακοίνωση του ομίλου Ελλάκτωρ, προκύπτει ότι η Reggeborgh Invest ελέγχει ποσοστό της
τάξεως του 5% στην εισηγμένη, καθώς το ολλανδικό σχήμα "έχτιζε" τη θέση του στην εταιρεία σταδιακά το
τελευταίο διάστημα. Είχε, άλλωστε, εκφράσει ενδιαφέρον να αποκτήσει τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της
Ελλάκτωρ από το 2018, κάτι το οποίο δεν είχε καταστεί εφικτό. Η καθυστέρηση όμως, αυτή, μάλλον ωφέλησε
τους Ολλανδούς, οι οποίοι θα αποκτήσουν το 12,5% των μετοχών της Ελλάκτωρ, σε τιμή χαμηλότερη σε σχέση
με την αποτίμηση του 2018. Η Reggeborgh Invest B.V. ελέγχει και το 30,2% του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, χωρίς, φυσικά, να διαθέτει διοικητική ή άλλου είδους συμμετοχή, στην
εισηγμένη με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γιώργο Περιστέρη. Μετά την ολοκλήρωση της
συναλλαγής, οι Ολλανδοί θα αποκτήσουν τον έλεγχο ποσοστού 17,5% στην Ελλάκτωρ της οποίας ο τομέας της
κατασκευής (Άκτωρ) βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης Σημειώνεται πως η μετοχή της Ελλάκτωρ
αντέδρασε με σημαντική άνοδο στην ανακοίνωση, κλείνοντας μάλιστα στο limit up. Η Reggeborgh Invest είναι
ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ευρώπη. Είναι επενδυτικό "όχημα" της
ολλανδικής οικογένειας Wessels, η οποία ελέγχει την κατασκευαστική εταιρεία VolkerWessels. Η τελευταία
συμπεριλαμβάνεται στους ισχυρότερους κατασκευαστικούς ομίλους της Ευρώπης, με παρουσία σε Ολλανδία,
Βρετανία, Γερμανία και Βόρεια Αμερική και έσοδα περί τα 5,7 δισ. ευρώ το 2017. Η Reggeborgh Invest έχει
σήμερα συμμετοχές σε αρκετούς κλάδους μεταξύ των οποίων και η ενέργεια.
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Στην υποβάθμιση 13 τουρκικών τραπεζών προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής
αξιολόγησης Moody’s ….. Απειλή capital controls
Στην υποβάθμιση του αξιόχρεου των καλυμμένων ομολόγων πέντε τουρκικών τραπεζών προχώρησε σήμερα ο
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's μετά τη χθεσινή ανακοίνωσή του για την υποβάθμιση του αξιόχρεου
13 τουρκικών τραπεζών. Όπως ανέφερε ο οίκος σε ανακοίνωσή του, οι υποβαθμίσεις των 13 τραπεζών
καθοδηγήθηκαν από την υποβάθμιση στις 11 Σεπτεμβρίου του αξιόχρεου των ομολόγων του τουρκικού
δημοσίου στο Β2 με αρνητικές προοπτικές από Β1 με αρνητικές προοπτικές. Η υποβάθμιση αυτή οδήγησε στη
μείωση της οροφής για το αξιόχρεο των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα στο Caa1 από Β3 και στη μείωση του
αξιόχρεου των ομολόγων σε ξένο νόμισμα στο Β2 από Β1.
Οι προοπτικές για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των καταθέσεων και του χρέους όλων των τουρκικών τραπεζών
που αξιολογήθηκαν παραμένουν αρνητικές, σε αντιστοιχία με τις αρνητικές προοπτικές που έχει το αξιόχρεο
του τουρκικού κράτους, ανέφερε ο Moody's. «Οι αρνητικές προοπτικές αντανακλούν τους καθοδικούς
κινδύνους που είναι σχετικοί με μία κρίση στο ισοζύγιο πληρωμών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε
ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) και σε περιορισμούς στις εκροές συναλλάγματος»,
πρόσθεσε.
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Στα 6,6δις ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο
8μηνο
Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 6,6 δισ. ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου.
Η επίδοση αυτή έρχεται έναντι στόχου στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020 για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,15 δισ.
ευρώ. Ωστόσο δεν εκπλήσσει, αφού εν πολλοίς αποτυπώνει τον αντίκτυπο των των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων, που κρίθηκαν
αναγκαία για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το ύψος των καθαρών εσόδων διαμορφώθηκε
σε 28,930 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,524 δισ. ευρώ ή 10,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική
έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής
κρίσης, καθώς και στην επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της.
Εκκρεμεί η καταχώριση ποσού 163 εκατ. ευρώ περίπου (49 εκατ. ευρώ για τον Μάιο 2020, 106 εκατ. ευρώ περίπου για τον Ιούνιο 2020
και 8 εκατ. ευρώ περίπου για τον Ιούλιο 2020) στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) και συγκεκριμένα στην κατηγορία
«Φόροι». Το ανωτέρω ποσό θα εμφανιστεί στους ορθούς ΑΛΕ μετά την επίλυση του υφιστάμενου τεχνικού προβλήματος.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ήταν 32,262 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,019 δισ. ευρώ ή 8,6% έναντι του στόχου. Τα
έσοδα από φόρους ήταν 27,009 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,633 δισ. ευρώ ή 11,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην
εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι σε σχέση με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 που
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, το οποίο κατατέθηκε στην Ε.Ε. στις 30 Απριλίου 2020 και οι οποίες περιέχουν τις
επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και λαμβανομένου υπόψη του ποσού των 163 εκατ. ευρώ, του
οποίου η καταχώριση εκκρεμεί, ως ανωτέρω, τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα κατά περίπου 370 εκατ. ευρώ.
Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού
δελτίου.
Οι επιστροφές εσόδων ήταν 3,332 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 505 εκατ. ευρώ από το στόχο (2.826 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,739 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 226 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.089 εκατ. ευρώ, αυξημένο
κατά 706 εκατ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο γεγονός που οφείλεται τόσο στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ όσο και στην παράταση που
δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την πληρωμή της πρώτης και δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος μέχρι
το τέλος Αυγούστου. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.586 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου
στόχου κατά 724 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα από φόρους υποχώρησαν στα 4,382 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 11 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί
στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Ωστόσο, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μηνιαίες εκτιμήσεις που
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα για το μήνα Αύγουστο 2020 κατά 400 εκατ. ευρώ,
παρά τη μείωση στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τον COVID-19. Η υπέρβαση
αυτή του στόχου οφείλεται στην είσπραξη της πρώτης και δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος για όσους έκαναν χρήση της
παράτασης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι το τέλος Αυγούστου, όπως προαναφέρεται.
Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2020 ανήλθαν σε 497 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου
στόχου (479 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1,055 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 749 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 σκαρφάλωσαν στα 39,735 δισ. ευρώ,
αυξημένες κατά 4,388 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (35,346 δισ. ευρώ).
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Εκθεση ΟΟΣΑ: Ύφεση της οικονομίας το 2020 …. Αλλά με καλύτερες
προβλέψεις…
Μικρότερη ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας για το 2020 και ελαφρά υψηλότερη ανάπτυξη το επόμενο έτος προβλέπει ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην ενδιάμεση έκθεσή του (OECD Economic Outllok) για τις προοπτικές της.
Συγκεκριμένα, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα μειωθεί φέτος κατά 4,5% και θα αυξηθεί το 2021 κατά 5% έναντι
μείωσης κατά 6% και αύξησης κατά 5,2% που προέβλεπε τον Ιούνιο. Αν η απειλή του κορονοϊού υποχωρήσει ταχύτερα του
αναμενόμενου, η βελτίωση της εμπιστοσύνης μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην παγκόσμια δραστηριότητα το 2021, ενώ «μία
ισχυρότερη αναζωπύρωσή του ή πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα θα μπορούσαν να κόψουν 2-3 ποσοστιαίες μονάδες από την
 το 2021, με υψηλότερη ανεργία και μία παρατεταμένη περίοδο αδύναμων επενδύσεων», σημειώνει η έκθεση.
παγκόσμια ανάπτυξη
Τονίζει, επίσης, ότι «τα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα στήριξης πρέπει να διατηρηθούν για να συνεχίσει να υπάρχει η
εμπιστοσύνη και να περιοριστεί η αβεβαιότητα, αλλά να εξελίσσονται ανάλογα με τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες».
Η πτώση της παγκόσμιας παραγωγής το 2020 είναι μικρότερη της αναμενόμενης, αλλά παραμένει πρωτοφανής στην πρόσφατη ιστορία,
σημειώνει ο ΟΟΣΑ. Σημειώνει, ωστόσο, ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην καλύτερη του αναμενόμενου πορεία των οικονομιών
της Κίνας - που είναι η μόνη χώρα της G20 που θα έχει φέτος ανάπτυξη - των ΗΠΑ και της Ευρώπης, ενώ αντίθετα τα αποτελέσματα
είναι πιο αδύναμα από τα προβλεπόμενα στην Ινδία, το Μεξικό και τη Νότια Αφρική.
«Η παραγωγή αυξήθηκε γρήγορα μετά τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης
του κορονοϊού και την επανέναρξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά ο ρυθμός της παγκόσμιας ανάκαμψης έχασε κάποια από τη
δυναμική του τους καλοκαιρινούς μήνες», σύμφωνα με την έκθεση.
Οικονομία Ευρωζώνης
Για την Ευρωζώνη, ο ΟΟΣΑ προβλέπει μικρότερη ύφεση για φέτος (7,9% έναντι 9,1% που προέβλεπε τον Ιούνιο), αλλά και χαμηλότερο
ρυθμό ανάπτυξης για το 2021 (5,1% έναντι 6,5%). Αυτό σημαίνει ότι η επιστροφή του ΑΕΠ στα προ κορονοϊού επίπεδα δεν θα γίνει
πριν από το 2022, όπως προβλέπουν, επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ίδιο εκτιμά ο ΟΟΣΑ ότι
θα συμβεί στις περισσότερες οικονομίες της G20. «Στις περισσότερες οικονομίες, το επίπεδο της παραγωγής στο τέλος του 2021
προβλέπεται να παραμείνει κάτω από το επίπεδο που ήταν στο τέλος του 2019 και σημαντικά χαμηλότερο από τις προβλέψεις πριν την
πανδημία, τονίζοντας τον κίνδυνο ενός μεγάλης διάρκειας κόστους από την πανδημία», αναφέρει. Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ βασίζονται
στην υπόθεση ότι θα συνεχισθούν σποραδικές τοπικές εξάρσεις του κορονοϊού, οι οποίες θα αντιμετωπίζονται με στοχευμένες τοπικές
παρεμβάσεις και όχι με καραντίνες σε εθνικό επίπεδο καθώς και στην υπόθεση ότι ο εμβολιασμός του πληθυσμού δεν θα είναι ευρύτερα
διαθέσιμος πριν από το τέλος του 2021.
Από τις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, η γερμανική αναμένεται να έχει τις μικρότερες απώλειες από την κρίση της πανδημίας,
καθώς προβλέπεται να συρρικνωθεί φέτος κατά 5,4% (έναντι πρόβλεψης για ύφεση 6,6% τον Ιούνιο) και να αναπτυχθεί κατά 4,6% το
2021 (έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 5,8%), ενώ η ιταλική και η γαλλική οικονομία προβλέπεται να συρρικνωθούν φέτος κατά 10,5%
και 9,5%, αντίστοιχα, και να αναπτυχθούν κατά 5,4% και 5,8% το 2021.
Οικονομία ΗΠΑ
Για την οικονομία των ΗΠΑ, ο ΟΟΣΑ έχει αναθεωρήσει δραστικά την πρόβλεψή του για την ύφεση το 2020, μόλις στο 3,8% από 7,3%
τον Ιούνιο, ενώ εκτιμά ότι το χαμένο αυτό έδαφος θα υπερκαλυφθεί το 2021, με μία ανάπτυξη 4%. Για την κινεζική οικονομία, ο ΟΟΣΑ
έχει αναθεωρήσει θεαματικά προς το καλύτερο τις προβλέψεις του τόσο για φέτος όσο και για το 2021. Συγκεκριμένα, για το 2020
προβλέπει ανάπτυξη 1,8% (αντί ύφεσης 2,6% τον Ιούνιο), ενώ για το 2021 η πρόβλεψη για ανάπτυξη εκτινάσσεται στο 8% (αντί 6,8%).
Οι δαπάνες των νοικοκυριών για πολλά διαρκή καταναλωτικά αγαθά έχουν ανακάμψει σχετικά γρήγορα, αλλά οι δαπάνες τους για
υπηρεσίες, ιδιαίτερα εκείνες που απαιτούν την επαφή μεταξύ των εργαζομένων και των καταναλωτών ή τα διεθνή ταξίδια, παρέμεινε
\
υποτονική. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις και το διεθνές εμπόριο, αναφέρει η έκθεση, παραμένουν αδύναμες, συγκρατώντας την
αύξηση της μεταποιητικής παραγωγής σε πολλές εξωστρεφείς οικονομίες.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 το πρώτο μισό του
Σεπτεμβρίου
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΕΥΔΑΠ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
Ελλάκτωρ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
TITC
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis
ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός
Δείκτης

Κλείσιμο
16/09/2020
2,385
0,588
3,760
2,535
6,400
7,380
5,250
22,600
1,372
5,200
1,195
0,400
2,945
5,680
11,300
15,890
8,700
17,260
8,505
13,600
1,180
8,850
11,340
11,700
4,335

Απόδοση
Σεπτεμβρίου
7,92%
6,02%
4,44%
11,18%
5,61%
5,43%
30,99%
1,21%
24,61%
1,76%
4,78%
-0,55%
3,33%
0,53%
-3,83%
9,21%
10,27%
8,42%
10,74%
-0,73%
-2,24%
1,49%
-0,35%
-1,35%
8,65%

Απόδοση από
01/01/20
2,80%
-69,42%
-55,24%
-29,78%
-15,46%
-2,25%
27,12%
-25,09%
-19,39%
-40,71%
-60,43%
-56,52%
-36,46%
-30,98%
-45,20%
-14,34%
-11,04%
-21,01%
-26,62%
-4,63%
-60,54%
3,87%
-40,19%
52,74%
-25,13%

661,19
1.585,54

4,29%
4,77%

-27,87%
-31,00%

332,8

2,29%

-62,40%
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