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Eurobank: Συμφωνία για πώληση κόκκινων καταναλωτικών €1,1 δισ.
Σε συμφωνία με την κοινοπραξία των εταιρειών B2Holding ASA και Waterfall Asset Management για την
πώληση µη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου
ύψους 1,1 δισ. ευρώ, ήλθε η Eurobank.
Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, από τα δάνεια αυτά, τα περίπου 1 δισ. ευρώ εμφανίζονται στον ισολογισμό της,
ενώ η συνολική απαίτηση εκ των παρεπόμενων δικαιωμάτων ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ.
Το τίμημα ανέρχεται περίπου σε 6% σε όρους συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου, ενώ η πώληση είναι ουδέτερη
για την Τράπεζα τόσο σε όρους χρηματοοικονομικού αποτελέσματος όσο και επίπτωσης στα εποπτικά της
κεφάλαια.
Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα συνεχίσει η κατά 100% θυγατρική της Eurobank, Financial Planning
Services S.A (FPS) η οποία έχει λάβει άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Αυτό θα γίνεται
συνδυαστικά με την επίσης αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης B2Kapital A.E.
Η πώληση αποτελεί µέρος του πλάνου της Eurobank για τη µείωση των NPEs το 2018 και θα ολοκληρωθεί
εντός του 4ου τριμήνου του 2018.
Σύμβουλοι της Eurobank ήταν η BlackRock και η Δικηγορική Εταιρεία Α.Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες.
Σημειώνεται πως πρόκειται για το δεύτερο χαρτοφυλάκιο μη εξασφαλισμένων κόκκινων δανείων που διαθέτει η
τράπεζα. Το πρώτο πακέτο αφορούσε ανοίγματα συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ περίπου.
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Άλμα άνω του 2% για τους δείκτες της Wall Street
Ένα εντυπωσιακό ράλι κατέγραψαν την Τρίτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street μετά την κατρακύλα της
προηγούμενης εβδομάδας, με την επενδυτική ψυχολογία να αντλεί ώθηση από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα
και μακροοικονομικά στοιχεία που είδαν νωρίτερα το φως της δημοσιότητας.
Ο δείκτης Dow Jones σημείωσε άλμα 547 μονάδων καταγράφοντας τα ισχυρότερα κέρδη από τον περασμένο
Μάρτιο. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε ράλι σχεδόν 3%, ενώ ο S&P 500 σκαρφάλωσε 2,1%
Τα καλύτερα των εκτιμήσεων εταιρικά αποτελέσματα έδωσαν την πολυαναμενόμενη ώθηση στην εύθραυστη
επενδυτική ψυχολογία, οδηγώντας τους δείκτες στην αντεπίθεση μετά τις πιέσεις των προηγούμενων ημερών
που υποχρέωσαν τον S&P 500 σε απώλειες στις επτά από τις τελευταίες οκτώ συνεδριάσεις και τον Dow Jones
στις τέσσερις από τις τελευταίες πέντε. Συνέχεια…
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Δείκτες – Στατιστικά
Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 547,87 μονάδες (2,17%) κλείνοντας στις 25.798,45 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq πρόσθεσε
214,75 μονάδες (2,89%) στις 7.645,49 μονάδες, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 59,13 μονάδες (2,15%) στις 2.809,92 μονάδες.
Και οι 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones έκλεισαν με θετικό πρόσημο. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη
σημείωσε η UnitedHealth Group Inc. στα 272,57 δολ. με άνοδο 12,32 δολ. ή σε ποσοστό 4,73%. Ακολούθησαν η Nike με κέρδη 3,32%
στα 77,48 δολ. και η VISA στα 141,74 δολ. με άνοδο 3,29%.
Η προσοχή των επενδυτών στράφηκε σήμερα στον τραπεζικό κλάδο μετά τις ανακοινώσεις των τραπεζικών κολοσσών Goldman Sachs
και Morgan Stanley για τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου.
Η Goldman Sachs κατάφερε να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών ανακοινώνοντας κέρδη 2,52 δισ. δολ. ή 6,28 δολ. ανά μετοχή
έναντι της εκτίμησης για 5,38 δολ. ανά μετοχή. Από την πλευρά της η Morgan Stanley κατέγραψε αύξηση κερδών 20% στα 2,15 δισ.
δολ. ή 1,17 δολ. ανά μετοχή, επίσης ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς.
Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν και τα αποτελέσματα της Johnson & Johnson με τα κέρδη να αυξάνονται στα 3,93 δισ. δολ. ή 1,44 δολ.
ανά μετοχή από 3,76 δισ. δολ. ή 1,37 δολ. ανά μετοχή την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Η UnitedHealth από την πλευρά της αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τα κέρδη της στο σύνολο του έτους.
Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Federal Reserve έδειξαν ότι η βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ
ενισχύθηκε για τέταρτο διαδοχικό μήνα τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας ταυτόχρονα τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Eιδικότερα, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο από τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανακοίνωσε η Federal Reserve. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για μικρότερη άνοδο 0,2%. Τον Αύγουστο
η βιομηχανική παραγωγή είχε αυξηθεί 0,4%.
Παράλληλα, τα στοιχεία που ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας έδειξαν ότι ο αριθμός των ανοιχτών θέσεων εργασίας
σκαρφάλωσε σε νέο ρεκόρ στις 7,1 εκατ. τον Αύγουστο.
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Folli Follie: Νέες καταγγελίες για τη συγχώνευση των ΚΑΕ με την ELMEC Sports
Μια νέα διάσταση στο σκάνδαλο της Folli Follie που σχετίζεται με τη συγχώνευσή της με τα ΚΑΕ και την ELMEC Sports το 2010
έρχεται να δώσει η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών, η οποία παράλληλα ανακοίνωσε ότι κατατίθενται άμεσα οι πρώτες αγωγές
αποζημίωσης για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι επενδυτές.
Η Ένωση, αφού χαρακτηρίζει αργόσυρτη τη διαδικασία αποκάλυψης του σκανδάλου, αναφέρει ότι από το πόρισμα της A&M που
εντοπίζει αθέμιτες πρακτικές από το 2001, ανακύπτουν αναρίθμητα νέα ερωτήματα για εξαπάτηση των επενδυτών κατά το παρελθόν.
Συγκεκριμένα αναφέρεται στην περίπτωση της συγχώνευσης των εταιρειών Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών ΑΕ (ΚΑΕ ΑΕ), της
Folli Follie AE και της ELMEC Sports ΑΕ το 2010, μέσω της οποίας έπαυσαν να διαπραγματεύονται ανεξάρτητα στο Χρηματιστήριο
Αθηνών οι μετοχές των ΚΑΕ ΑΕ και ELMEC Sports.
Για την υπόθεση αυτή, η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών αναφέρει:
Με βάση το ενημερωτικό δελτίο της συγχώνευσης, η αποτίμηση από δύο τράπεζες και έναν ακόμα ελεγκτικό οίκο με χρήση πέντε
διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης ανερχόταν σε ύψος 1 δισ. ευρώ για τη Folli Follie και μόνο 450 εκατ. ευρώ για την ΚΑΕ ΑΕ, μια
διαφορά που οδήγησε σε υπερβολικά ετεροβαρή για τους μετόχους της ΚΑΕ ΑΕ σχέση ανταλλαγής μετοχών.
Σήμερα η εκτίμηση αποτίμησης της FF μετά βίας ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ, ενώ το τίμημα που αντιστοιχούσε στην πρώην ΚΑΕ ΑΕ
ανερχόταν βάσει της πώλησης το 2013 στα 890 εκατ. ευρώ.
Η FF υπερτιμήθηκε πάνω από 3 φορές και η ΚΑΕ ΑΕ υποτιμήθηκε στο μισό. Στην περίπτωση αυτή, η σχέση ανταλλαγής θα έπρεπε να
είναι ακριβώς αντίστροφη και όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών, αναμένεται να κατατεθούν και άλλες
αγωγές και οι υπαίτιοι θα κληθούν να καλύψουν αποζημιώσεις που θα αιτηθούν οι εξαπατημένοι μέτοχοι των ΚΑΕ ΑΕ.
Η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών αφού δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό των επενδυτών, υποστηρίζει ότι η συνεισφορά της στην
αποκάλυψη του σκανδάλου ήταν σημαντική και αποδοτική στην προσπάθεια του αρμόδιου εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση να ξεκαθαρίσει
το τεράστιο σκάνδαλο της Folli Follie, καθώς το βούλευμα δέσμευσης των λογαριασμών των μεγαλομετόχων της εταιρείας
ολοκληρώνεται με την αναφορά στην τελευταία του σελίδα της μηνυτήριας αναφοράς που κατέθεσε η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών.
Όπως αναφέρει η Ένωση, «άμεσα επίσης κατατίθενται οι πρώτες αγωγές αποζημίωσης για τις ζημίες που έχουν ήδη υποστεί οι
επενδυτές - μέλη μας από τα χρηματοπιστωτικά μέσα της Folli, οι οποίοι έπεσαν θύματα μιας πρωτοφανούς στα χρονικά εξαπάτησης
συνοδευόμενες από αίτημα διάρρηξης των πράξεων προσημείωσης των περιουσιακών στοιχείων της FF στις οποίες, καταδολιευτικά
από ό,τι προκύπτει, έχει προχωρήσει η διοίκηση της εταιρείας».
Πηγή: CNN Money
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Στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ μπαίνει η Energean Oil
Παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της Energean Oil & Gas και στο χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ αναμένεται
εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου, μετά την Κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του
Λονδίνου.
Η Energean αναμένει ότι η μετοχή θα συμπεριληφθεί στους δείκτες ΤΑ-90 και TA-Oil & Gas. Ο δείκτης TA-90
απαρτίζεται από τις μετοχές των μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση εταιρειών που έχουν εισαχθεί στο
Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ και δεν έχουν συμπεριληφθεί στον δείκτη TA-35 Index.
Οι μετοχές της Energean θα εξακολουθήσουν να τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του
Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και θα είναι πλήρως μεταβιβάσιμες και ανταλλάξιμες μεταξύ των δύο αγορών.
Με την Δευτερεύουσα Εισαγωγή, η εταιρεία δεν προχωρεί σε έκδοση νέων μετοχών.
Οπως επισημαίνεται από την εταιρεία η Energean επέλεξε την Δευτερεύουσα Εισαγωγή της μετοχής στο
Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ με στόχο:
Να δώσει τη δυνατότητα σε ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα αναπτυξιακό
story στον τομέα των υδρογονανθράκων.
Να διευρύνει τη μετοχική της βάση, βελτιώνοντας την ρευστότητα και την εμπορευσιμότητα των μετοχών της.
Να υλοποιήσει τη σχετική δέσμευση που η εταιρεία είχε αναλάβει με την Δημόσια Εγγραφή στο
Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean, δήλωσε σχετικά:
«Η αγορά του Ισραήλ αποτελεί βασικό συντελεστή του χαρτοφυλακίου μας, ενώ έχουμε δρομολογήσει την
έναρξη παραγωγής μέσω της μοναδικής στην Ανατολική Μεσόγειο Πλωτής Μονάδας Παραγωγής,
Αποθήκευσης και Εκφόρτωσης(FPSO) στο πρώτο τρίμηνο του 2021.
Έχουμε ήδη εξασφαλίσει συμβόλαια προμήθειας 4,2 δισεκ. κυβικών μέτρων αερίου ετησίως στην
αναπτυσσόμενη Ισραηλινή αγορά, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών και την ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασμού. Οι
νέες μας συμφωνίες πώλησης αερίου θα έχουν ως στόχο τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις εξαγωγές στις
σημαντικότερες αγορές της ευρύτερης περιοχής.
Η εισαγωγή της μετοχής της Energean στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ ικανοποιεί μία ακόμη δέσμευση προς
τους μετόχους μας, ενώ είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που προσφέρουμε πρόσβαση στη μετοχή μας σε μία
ευρύτερη δεξαμενή από επενδυτές».
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Τελεσίγραφο της Γερμανίας στην Τερέζα Μέι για το Brexit
Να αναλάβει την ευθύνη για τις καθυστερήσεις στις συζητήσεις για το Brexit καλεί την Βρετανίδα
πρωθυπουργό, Τερέζα Μέι το Βερολίνο, την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες ετοιμάζονται για νέα συνάντηση
προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με το Λονδίνο. Ο υφυπουργός Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές
Υποθέσεις της Γερμανίας είπε ότι ετοιμάζεται για το χειρότερο. «Δεν θα ετοιμαζόμασταν τόσο σκληρά για το
ενδεχόμενο να μην υπάρξει συμφωνία εάν η προοπτική ήταν πιο αισιόδοξη», υπογράμμισε ο Μάικλ Ροθ. Ο
υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αυστρίας, Γκερνότ Μπλουμέλ είπε ότι δεν υπάρχουν αρκετές κινήσεις
από την Βρετανία για έναν συμβιβασμό με τις Βρυξέλλες. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Τζέρεμι Χαντ
υπογράμμισε χθες ότι δεν μοπρεί να υπάρξει καμία συμφωνία μέχρι την Τετάρτη, καθώς παραμένουν ανοιχτά
ένα ή δύο πολύ σημαντικά θέματα.
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X.A.: Χωρίς να πείθουν οι τελευταίες προσπάθειες αντίδρασης ….. Στόχος
πάντα η διάσπαση των αντιστάσεων στις 640 – 650 μονάδες….
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