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Γερμανικός Τύπος: Σε δεινή θέση οι ελληνικές τράπεζες
Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες κυρίως λόγω των κόκκινων δανείων, στο επικείμενο
δημοψήφισμα στα Σκόπια αλλά και στην τραγική κατάσταση στη Μόρια αναφέρεται ο γερμανικός Τύπος.
Στα τεράστια προβλήματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες, κυρίως λόγω των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, και τα οποία προκαλούν ανασφάλεια και κρατούν μακριά δυνητικούς επενδυτές,
αναφέρεται σε εκτενές της άρθρο η εφημερίδα Handelsblatt.
«Μόνο το Σεπτέμβριο οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχασαν πάνω από το 25% της χρηματιστηριακής τους
αξίας. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες μάλιστα οι απώλειές τους αθροίζονται σε πάνω από 40%. Ο τραπεζικός
δείκτης της Αθήνας υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 31 μηνών. Και αυτό ενώ την άνοιξη
πολλοί επενδυτές ήλπιζαν ακόμη σε ένα ράλι τιμών των τραπεζικών μετοχών. Τον Απρίλιο τα ινστιτούτα
πέρασαν το εσπευσμένο τεστ αντοχής της ΕΚΤ. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος βοήθειας στα τέλη
Αυγούστου η Ελλάδα φαινόταν να αφήνει την κρίση πίσω της. Ωστόσο η έξοδος από το πρόγραμμα είναι πιο
δύσβατη απ' ό,τι ανέμενε η κυβέρνηση. Η οικονομική ανάπτυξη του δευτέρου τριμήνου απογοήτευσε. Οι
πολιτικές αναταράξεις στην Ιταλία και η νομισματική κρίση στη γειτονική Τουρκία πιέζουν τις τιμές των
ελληνικών ομολόγων. Η χώρα απέχει σημαντικά από την επιστροφή στις κεφαλαιαγορές».
Σύμφωνα με την εφημερίδα, «αυτό καθιστά ακριβότερη και την ανακεφαλοποίηση τραπεζών και περιορίζει τη
ρευστότητά τους. Αυτό όμως που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανασφάλεια στους επενδυτές είναι οι
καταγεγραμμένοι στους τραπεζικούς ισολογισμούς κίνδυνοι που απορρέουν από τα δάνεια», γράφει η εφημερίδα
αναφερόμενη στη συνέχεια αναλυτικά στο τεράστιο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) που
σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας κυμαίνονταν τον Ιούνιο στο 47,6% επί του συνόλου των χορηγηθέντων
δανείων.
Όπως σημειώνεται, οι ελληνικές τράπεζες δεσμεύτηκαν έναντι της ΕΚΤ να περιορίσουν δραστικά το ύψος και το
ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Την ίδια ώρα όμως o ευρωπαϊκός Ενιαίος Εποπτικός
Μηχανισμός φέρεται να ζητά από τις τράπεζες να επιταχύνουν τη σχετική διαδικασία.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, μπορεί οι ελληνικές τράπεζες να διαθέτουν ακόμη επαρκή κεφάλαια, ακόμη και για
το σενάριο μιας ύφεσης, ωστόσο «στα τέλη Αυγούστου δημοσίευσαν απογοητευτικά στοιχεία. Δεδομένου ότι
χορηγούν όλο και λιγότερα δάνεια, έχουν και μικρότερο κέρδος. […] Στις τάξεις των επενδυτών εντείνονται οι
φόβοι ότι ενδεχομένως οι τράπεζες να χρειαστούν μεγάλες κεφαλαιακές ενέσεις. Κατά τη διάρκεια της κρίσης οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν τρεις φορές […]. Είναι αμφίβολο εάν ιδιώτες επενδυτές
θα τις τροφοδοτούσαν με νέα κεφάλαια. Οι πρόσφατες απώλειες των ελληνικών τραπεζικών μετοχών
αντικατοπτρίζουν κυρίως την ανησυχία ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει ενδεχομένως ένα bail- in - να κληθούν
να συνεισφέρουν δηλαδή οι πιστωτές- και εντέλει η κρατικοποίηση των ιδρυμάτων».
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ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στα 21,3εκ ευρώ τα κέρδη στο 6μηνο ….. Στα 0,07 το μέρισμα για το
σύνολο της χρήσης
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών:
▪ Καθαρά κέρδη 21,3 εκατ. ευρώ
▪ Ανακοίνωση καταβολής προμερίσματος 0,0316 ευρώ ανά μετοχή, διανεμηθέν τον Αύγουστο 2018
▪ Το 2019 το συνολικό μέρισμα αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,07 ευρώ ανά μετοχή ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Α’ Εξάμηνο ’18:
▪ Κέρδη προ φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 102,1 εκατ. ευρώ, (+10,1% σε
ετήσια βάση)
▪ Καθαρά κέρδη 44,4 εκατ. ευρώ
▪ Ανάκτηση σχηματισμένης πρόβλεψης ύψους 26,6 εκατ. ευρώ, καθώς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 το Εφετείο
Αθηνών απέρριψε παλαιότερη αγωγή απαίτησης ενάγοντος εργολάβου
▪ Πρόγραμμα επιτάχυνσης των επενδύσεων: Ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, έργο
προϋπολογισμού 247 εκατ. ευρώ, συμβασιοποίηση της Β’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων προϋπολογισμού 72
εκατ. ευρώ, εκκίνηση της διασύνδεσης της Κρήτης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ),
με τη δημοσιοποίηση των τευχών δημοπράτησης της διασύνδεσης ΚρήτηςΠελοποννήσου, έργο προϋπολογισμού 324 εκατ.
ευρώ
▪ Επιτυχημένο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με τη συμμετοχή 136 υπαλλήλων
▪ Πρόβλεψη αποζημίωσης αποχωρήσεων προσωπικού ύψους 9,7 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 19.
▪ Δημοσίευση απόφασης ΡΑΕ για το Επιτρεπόμενο Έσοδο για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2018- 2021
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Άνεμος: Σημαντική αύξηση των εσόδων στο εξάμηνο
Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν το Α' εξάμηνο του 2018 τα μεγέθη της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2017, ως αποτέλεσμα της συνεχώς αυξανόμενης εγκατεστημένης ισχύος, αλλά και των ευνοϊκών
ανεμολογικών δεδομένων. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ
για την περίοδο από 1.1.2018 έως 30.6.2018, όπως αυτά ανακοινώθηκαν σήμερα με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS), καταγράφεται αύξηση 31,4% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών που
διαμορφώνεται στα 29,3 εκατ. ευρώ, από 22,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
διαμορφώθηκαν σε 22,4 εκατ. ευρώ, έναντι 15,5 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση
44,6%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) αυξήθηκαν κατά
60,3%, σε 15,9 εκατ. ευρώ από 9,9 εκατ. ευρώ το Α' εξάμηνο του 2017. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή
διαμορφώθηκαν σε 0,0894 έναντι 0,0406 ευρώ για το Α' εξάμηνο του 2017.
Συνέχεια…
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Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις και
χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα) σε ενοποιημένο επίπεδο αυξήθηκε οριακά σε 173,4
έναντι 172,3 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31.12.2017.
Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 25,4 εκατ. ευρώ έναντι 21,3 εκατ. ευρώ κατά το Α' εξάμηνο
του 2017. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
ανήλθαν σε 19 εκατ. ευρώ, έναντι 16,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, και τα κέρδη προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 13,6 εκατ. ευρώ έναντι 11,3 εκατ. ευρώ της
αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 6,4 εκατ. ευρώ, έναντι 5,2 εκατ. ευρώ για το Α'
εξάμηνο του 2017. Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0779 ευρώ έναντι 0,0629 ευρώ, την
αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ στις 30.06.2018 ανήλθε σε 289,10 MW, τα οποία
αφορούν σε δεκαοχτώ (18) αιολικά πάρκα 282,15 MW, ένα (1) μικρό υδροηλεκτρικό έργο 4,95 MW και ένα (1)
φωτοβολταϊκό έργο 2,00 MW.
Σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή έξι (6) αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 202 MW, εκ των οποίων
πέντε (5), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 173,2 MW, έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής
ενέργειας υπό το καθεστώς του Ν. 4414/2016 (Feed-in-Premium) και το ένα (1), εγκατεστημένης ισχύος 28,8 MW,
προκρίθηκε στους διαγωνισμούς που διοργάνωσε η ΡΑΕ τον Ιούλιο 2018 και βρίσκεται στο στάδιο σύναψης σύμβασης
σύνδεσης και εν συνεχεία θα υπογραφεί σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, επίσης υπό το ίδιο καθεστώς.
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Κύπρος: Απολύτως επιτυχής η έξοδος στις αγορές με την έκδοση 10ετούς ομολόγου
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση 10ετούς ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ύψους 1,5 δισ. ευρώ και με
απόδοση 2,4%.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Πρόδρομο Προδρόμου, «το μεγάλο ενδιαφέρον -αφού η έκδοση
υπερκαλύφθηκε σχεδόν τέσσερις φορές- και η ιστορικά ευνοϊκότερη απόδοση για τη χώρα μας, μαρτυρούν την
εμπιστοσύνη της διεθνούς οικονομικής κοινότητας στην κυπριακή οικονομία, στις προοπτικές της και στις πολιτικές που
ακολουθούνται».
Μετά την επιστροφή της Κύπρου σε επενδυτική βαθμίδα, καθώς και την ένταξη της στο πρόγραμμα αγοράς κρατικών
ομολόγων από την EKT, «η σημερινή επιτυχής έκδοση είναι ένα καθαρό δείγμα της νέας προοπτικής που ανοίγεται για την
Κύπρο», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Aπό την πλευρά του ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, σε ανάρτηση στο Τwitter χαρακτηρίζει το
αποτέλεσμα ως «ψήφο εμπιστοσύνης για την κυπριακή οικονομία» και «δικαίωση των αποφάσεων ευθύνης και της
μεγάλης προσπάθειας του συνόλου των παραγωγικών μας δυνάμεων».
Η ζήτηση για κυπριακό ομόλογο ανήλθε στα 5,7 δισ. ευρώ, ενώ αρχικός στόχος του υπουργείου Οικονομικών ήταν η
άντληση ποσού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε στις διεθνείς αγορές στις 11.05 το πρωί και έκλεισε στις 13.00. Ημερομηνία έκδοσης του
ομολόγου είναι η 25η Σεπτεμβρίου του 2018 και η ημερομηνία λήξης η 25η Σεπτεμβρίου του 2028.
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Capital Economics: Έρχεται νέο κραχ στις αναδυόμενες αγορές
Το γεγονός ότι οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών έχουν "χτυπηθεί" έντονα πρόσφατα δεν σημαίνει
ότι δεν μπορούν να υποχωρήσουν πολύ περισσότερο ή ότι είναι πιθανό να σημειώσουν πολύ καλύτερες
αποδόσεις από τις αμερικάνικες μετοχές στο μέλλον, σημειώνει η Capital Economics σε νέα έκθεσή
της.
Ο δείκτης MSCI των αναδυόμενων αγορών διαπραγματεύεται τώρα σχεδόν 15% χαμηλότερα από την
κορυφή του Ιανουαρίου, ενώ η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ έχει σημειώσει καλύτερη πορεία.

Ωστόσο, η Capital
Economics εξακολουθεί να προβλέπει ότι ο δείκτης MSCI της περιοχής θα μειωθεί
περαιτέρω φέτος αλλά και στη συνέχεια και ότι δεν θα σημειώσει καλύτερες αποδόσεις από τον S&P
500 για τρεις βασικούς λόγους.
Πρώτον, οι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτήν την κακή απόδοση δεν πρόκειται να
εξαφανιστούν. Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα συνεχιστεί και η οικονομία της Κίνας
θα επιβραδυνθεί περαιτέρω. Οι αυξήσεις των επιτοκίων της Fed αν και δεν έχουν κάνει μεγάλη
διαφορά κατά την άποψη της Capital Economics, αναμένεται επίσης να συνεχιστούν μέχρι τα μέσα
του 2019.
Δεύτερον, η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ θα σημειώσει ισχυρή πτώση μέχρι τα τέλη του
2019, καθώς η αμερικανική οικονομία θα επιβραδύνεται. Αυτό σχεδόν σίγουρα θα παρασύρει τις
μετοχές των αναδυόμενων αγορών οι οποίες υποχωρούν κάθε φορά που ο S&P 500 έχει σημειώσει
απώλειες της τάξης του 10% ή μεγαλύτερες. Οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών έχουν σπάνια
υποχωρήσει λιγότερο από αυτές των ΗΠΑ ιστορικά. Όταν οι εξελίξεις στις ΗΠΑ προκαλούν πτώση
των μετοχών, όπως στην παγκόσμια οικονομική κρίση, οι αναδυόμενες αγορές δέχονται παρόμοιες
πιέσεις με αυτές που δέχεται η Wall Street.
Τρίτον, οι αποτιμήσεις των μετοχών των αναδυόμενων αγορών δεν είναι χαμηλές, παρά το γεγονός ότι
οι τιμές τους έχουν υποχωρήσει. Ο εκτιμώμενος δείκτης p/e του MSCI των αναδυόμενων αγορών
είναι ακόμα υψηλότερος από τον μέσο όρο του από το 2010.
Συνολικά, η Capital Economics προβλέπει ότι ο δείκτης MSCI των αναδυόμενων αγορών θα
σημειώσει πτώση της τάξης του 10% με 15% έως τα τέλη του επόμενου έτους, λίγο μικρότερη από
την προβλεπόμενη πτώση του S&P 500. Η συνολική πτώση του δείκτη MSCI των αναδυόμενων
αγορών από την κορυφή του τον Ιανουάριο έως το τέλος του 2019, η οποία θα ξεπεράσει το 25%, δεν
θα είναι ασυνήθιστη. Ο δείκτης έχει μειωθεί κατά περισσότερο έξι φορές τα τελευταία είκοσι χρόνια
\
περίπου, καταλήγει
η C.E.
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Θετικό νέο η τεχνική αντίδραση των τελευταίων 3 συνεδριάσεων (κυρίως
στις τράπεζες). Ωστόσο η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει πλήρως
αρνητική, όσο ο ΓΔ βρίσκεται χαμηλότερα των 700 – 710 μονάδων….
Relative Strength Index (35.9990)
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