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

Ημερήσια Νέα
23/07/19

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το σχέδιο της κυβέρνησης για το μέλλον της ΔΕΗ
Το κυβερνητικό πλάνο για τη ΔΕΗ αποκάλυψε μιλώντας στη βουλή ο υπουργός Ενέργειας, Κωστής
Χατζηδάκης.
Ασκώντας έντονη κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την επιχείρηση, ο υπουργός τόνισε ότι
αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στρατηγικός επενδυτής και δεν μπορεί να λειτουργήσει το σενάριο της «Μικρής
ΔΕH».
Όπως είπε ο υπουργός το Σχέδιο Διάσωσης της ΔΕH που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση, κινείται σε δύο άξονες:
αφενός στα Μέτρα Στήριξης και αφετέρου στα Μέσα Εξυγίανσης.
Ως προς τα Μέτρα Στήριξης ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής:
Θα διαπραγματευθούμε για να μεγαλώσει η ΔΕΗ, για να ανέβει το μερίδιο της, γιατί μόνον έτσι θα επιτελέσει
τον αναπτυξιακό της ρόλο. Το 50% σημαίνει πως πρέπει να χάσει τέσσερα εκατομμύρια πελάτες.
Κατάργηση των ΝΟΜΕ. Δεν είναι δυνατόν η εταιρία να πουλάει κάτω του κόστους και να δουλεύει υπέρ των
ανταγωνιστών της.
Κλείσιμο του θέματος των τελών για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και τα χρήματα αυτά να αποδοθούν στη
ΔΕH, διότι θα αποτελέσουν μια σημαντική ένεση ρευστότητας.
Συνεννόησης με τις ευρωπαϊκές αρχές για τους πόρους από τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος, που επίσης
πρέπει να αποδοθούν άμεσα.
Ενθαρρύνουμε τη μετάβαση της ΔΕH προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες –για λόγους περιβαλλοντικούς,
αλλά για να στηρίξουμε την ίδια την επιχείρηση και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το μερίδιο
αγοράς που σήμερα κατέχει η ΔΕΗ στις ΑΠΕ είναι ελάχιστο, περίπου 2,9% και αποτελεί ντροπή, σε σχέση με τις
διεθνείς εξελίξεις στις ΑΠΕ.
Για τα Μέσα Εξυγίανσης ο υπουργός Ενέργειας είπε:
Προχωρούμε με ένα νέο business plan από τη νέα διοίκηση, που όπως είπε θα οριστεί εντός της εβδομάδας.
Βασικός πυλώνας του θα είναι η σταδιακή μετάβαση της εταιρίας στη μετά λιγνίτη εποχή.
Πρόγραμμα μετασχηματισμού της ΔΕH, δρομολογούμε τη μεταφορά των παγίων της Διανομής της ΔΕH στον
ΔΕΔΔΗΕ. Στόχος είναι η μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, με την προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών που
ειδικεύονται στα δίκτυα. Έτσι θα αναδειχθεί η κρυμμένη αξία του ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕH θα έχει ξεκάθαρο
ταμειακό όφελος από τη μερική ιδιωτικοποίησή του.
Εξορθολογίζεται η τιμολογιακή πολιτική της ΔEΗ. Ως προς αυτό ο υπουργός δήλωσε «Η στήριξη των εσόδων
της ΔΕΗ θα εξισορροπηθεί απολύτως για τους καταναλωτές. Αφενός μέσω της πρόσφατης μείωσης του ΦΠΑ
και αφετέρου μέσω της περαιτέρω μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή των χρημάτων που πληρώνουν οι
καταναλωτές για τις ΑΠΕ. Διότι ο λογαριασμός του ΕΤΜΕΑΡ έχει υπολογιστεί πως θα έχει πλεόνασμα περίπου
200 εκατ. ευρώ. Άρα η ΔΕH ενισχύεται, αλλά οι καταναλωτές δεν επιβαρύνονται».
Στοχευμένες εθελούσιες εξόδους του προσωπικού, ώστε να επιλυθούν ουσιώδη προβλήματα στη διαχείριση
ανθρωπίνων πόρων και να έχουμε μια δίκαιη μετάβαση στη νέα εποχή.
Ενίσχυση ρευστότητας από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές – μόλις 60.000 καταναλωτές χρωστούν περίπου
800 εκατομμύρια στην εταιρία. Για τους κοινωνικά αδύναμους συμπολίτες μας θα υπάρχει πάντοτε ειδική
μέριμνα, εναρμονισμένη άλλωστε με τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η
τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών – άλλη μια σημαντική ένεση ρευστότητας.
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Ε. Μυτιληναίος: Η κρίση βοήθησε τους Έλληνες να ανοίξουν τα παράθυρα στον κόσμο …..
Αφιέρωμα της FAZ στον όμιλο….
Ως έναν από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της Ελλάδας, ο οποίος μετά από χρόνια διαχείρισης της κρίσης, έχει επιτέλους
έναν λόγο να ατενίσει το μέλλον με αισιοδοξία, παρουσίασε τον Ε. Μυτιληναίο σε εκτενές αφιέρωμα η μεγάλη γερμανική εφημερίδα Frankfurter
Allgemeine Zeitung.
Ο φιλελεύθερος, προσανατολισμένος σε μεταρρυθμίσεις, αρχηγός της κυβέρνησης γεννά ελπίδες στις ελληνικές επιχειρήσεις ότι η χώρα θα κάνει
επιτέλους ένα οικονομικό βήμα προς τα εμπρός, μετά την απώλεια πάνω από το ένα τέταρτο του εθνικού εισοδήματος αναφέρει η εφημερίδα η οποία
τονίζει ότι σε αντίθεση με την ελληνική οικονομία, τα χρόνια της κρίσης ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σημείωσε σημαντική ανάπτυξη.
Με την έναρξη της κρίσης το 2009 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου κυμαινόταν ακόμα σε 662 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το αντίστοιχο καθαρό
κέρδος σε 14 εκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, το 2018 έκλεισε με κύκλο εργασιών ύψους 1,53 δισεκατομμυρίων ευρώ και καθαρό κέρδος 141 εκατ. ευρώ.
Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα υπήρχαν έτη με ευρεία προγράμματα λιτότητας και αναδιαρθρώσεις, ωστόσο ο όμιλος δεν παρουσίασε ποτέ ζημιά.
Το αφιέρωμα φιλοξενεί δηλώσεις του κ. Μυτιληναίου, που υπογραμμίζει ότι ο όμιλος σώθηκε χάρη στη διαφοροποίηση και τις συνέργειες μεταξύ των
διαφόρων δραστηριοτήτων. "Σε δύσκολες περιόδους οι μεμονωμένες δραστηριότητες αλληλοϋποστηρίζονται, ενώ σε καλές περιόδους σημειώνουν
άλματα".
Το προφίλ
Η γερμανική εφημερίδα παρουσιάζει τις δραστηριότητες της Mytilineos που περιλαμβάνουν έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές
αλουμινίου, με δικά του μεταλλεία βωξίτη, την παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο, το οποίο εισάγεται από τον ίδιο τον όμιλο αλλά και τις
κατασκευές. Για την παραγωγή ρεύματος, η Mytilineos εισαγάγει το φυσικό αέριο και δεν εξαρτάται από τα παλιά κρατικά μονοπώλια. Έτσι μπορεί να
πωλεί στους Έλληνες όχι μόνο ηλεκτρική ενέργεια αλλά και φυσικό αέριο το οποίο εισάγεται από την ίδια.
Η εφημερίδα κάνει αναδρομή στην πορεία του 65χρονου επιχειρηματία ο οποίος δημιούργησε τον όμιλο από μια μεσαίου μεγέθους οικογενειακή
επιχείρηση. Σε αντίθεση με τα παιδιά μεγάλων οικογενειακών δυναστειών, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος δε σπούδασε σε αμερικανικά σχολεία ούτε
εργάστηκε σε διεθνείς τράπεζες. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του με ένα μεταπτυχιακό στο London School of Economics και ανέλαβε σε ηλικία 24 ετών την
ιδρυθείσα το 1908 οικογενειακή επιχείρηση. 21 χρόνια μετά, το 1995 ακολούθησε η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο και, στη συνέχεια, η ανάληψη της
εταιρείας κατασκευής σταθμών παραγωγής ενέργειας, το 2005 η εταιρεία αλουμινίου και την επόμενη χρονιά η είσοδος στην αγορά ανανεώσιμης
ενέργειας με αιολικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.
Πορεία στην κρίση
Για την πορεία μέσα στην κρίση, η FAZ σημειώνει ότι η Mytilineos αποκόμισε πολλαπλά οφέλη: Από τη μία, ο ισπανικός ενεργειακός όμιλος Endesa
θέλησε να αποχωρήσει το 2010 από την ελληνική αγορά και πούλησε την επιχείρηση ενέργειας. Από την άλλη, οι πιστωτές της Ελλάδας επέμειναν στο
άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σύμφωνα με τα μέτρα εξυγίανσης. Η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας και η κατάργηση
των συνδικαλιστικών κατεστημένων οδήγησε, στη συνέχεια, στην παροχή ανταγωνιστικότερων τιμών στην αγορά του αλουμινίου εκ μέρους της
Μυτιληναίος. "Είμαστε καλοί, είμαστε οικονομικοί και διαθέτουμε γνώση": αυτή είναι πλέον η προσφιλής φράση του επιχειρηματία.
Ακόμα και όταν –ή ειδικά όταν– οι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα είναι επιτυχημένοι δεν είναι αγαπητοί. Αυτό συμβαίνει επειδή μια
μερίδα των Ελλήνων διατηρεί αρνητική στάση απέναντι στους επιχειρηματίες για ιδεολογικούς λόγους, ενώ άλλοι θυμούνται τη λεγόμενη εποχή των
"ολιγαρχών", όταν τη δεκαετία του εβδομήντα και του ογδόντα οι επιχειρηματίες συνωμοτούσαν με πολιτικούς, επιτυγχάνοντας έτσι ευνοϊκές συνθήκες
για τον έλεγχο της μικρής εθνικής αγοράς.
Προσέλκυση ξένων επενδυτών, εταιρική διακυβέρνηση
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος δεν θέλει να έχει καμία σχέση με αυτήν την επιχειρηματική εικόνα: "Είναι καλό να
αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν πρόκειται μόνο για την τοπική αγορά. Πρέπει κανείς να προσαρμόζεται στην παγκόσμια αγορά και να προσελκύει με την
εταιρεία του ξένα κεφάλαια". Ο Μυτιληναίος αντιμετωπίζει ως θετικό το γεγονός ότι πέρα από την οικογενειακή συμμετοχή του 26 τοις εκατό υπάρχουν
και μερίδια ποσοστού 39 τοις εκατό που ανήκουν σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Για να ενδιαφερθεί καταρχήν ένας επενδυτής για μια ελληνική εταιρεία
θα πρέπει πρώτα να τεθεί σε ισχύ η "εταιρική διακυβέρνηση", η δομή της διοίκησης επιχειρήσεων. Για την Μυτιληναίος αυτό σημαίνει ότι το
εντεκαμελές διοικητικό συμβούλιο δεν αποτελείται μόνο από μέλη της οικογένειας αλλά από επτά ανεξάρτητα μέλη.
Η εφημερίδα σημειώνει ότι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος δίνει περισσότερο την εντύπωση οικονομολόγου παρά διαχειριστή που επιμένει στη λεπτομέρεια. Η
διορατικότητα του επιχειρηματία γλίτωσε τον όμιλο από προβλήματα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, όταν έληγε ο τραπεζικός δανεισμός,
αφού έδρασε έγκαιρα.
Διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Το αφιέρωμα αναφέρεται και στην περίοδο της προηγούμενης διακυβέρνησης, σχολιάζοντας ότι ο κ. Μυτιληναίος, με την ίδια επιμέλεια εντόπισε τις
παρεκκλίσεις της εν μέρει ακραίας αριστερής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ: "Ορισμένοι από αυτούς δε συμπαθούν τις επιχειρήσεις και αισθάνονται άσχημα
ακόμα και κατά τη διάρκεια των τελευταίων σταδίων για τη νομιμοποίηση ενός νέου εργοστασίου".
Σύμφωνα με τη FAZ, παρόλο που κατέβαλε προσπάθειες να συνεργαστεί εποικοδομητικά με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
αισθάνεται πλέον ανακουφισμένος, στρέφοντας το βλέμμα του στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας: Η κρίση βοήθησε τους Έλληνες να ανοίξουν τα
παράθυρα στον κόσμο. Αναγκάστηκαν να μάθουν να αναζητούν την επιτυχία όχι μόνο ως μεμονωμένα άτομα αλλά, όπου ήταν απαραίτητο, και με
συλλογικές ενέργειες.
Κλείνοντας το αφιέρωμα η Frankfurter Allgemeine Zeitung τονίζει ότι ο επιτυχημένος Έλληνας επιχειρηματίας και ο όμιλός του βλέπουν μπροστά. Και
αυτό επειδή κατά τη διάρκεια της θητείας του νέου φιλελεύθερου πρωθυπουργού Μητσοτάκη θα καταργηθεί πιθανότατα οριστικά το παλιό κρατικό
μονοπώλιο και οι στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η νέα κυβέρνηση δεν έχει πλέον κάποια άλλη επιλογή, αφού ο
κακομαθημένος από την Αριστερά κρατικός όμιλος κινδυνεύει πλέον από χρεωκοπία. Ο Μυτιληναίος είναι πλέον υποψήφιος να κερδίσει ένα σημαντικό
μερίδιο της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ελπίδα αποτυπώνεται καθαρά στις χρηματιστηριακές τιμές της μετοχής: Από την ημέρα των
Ευρωεκλογών, οι οποίες με το αποτέλεσμά τους επέσπευσαν τις βουλευτές εκλογές και χάρισαν τη νίκη στους μεταρρυθμιστές, η αξία των μετοχών της
Μυτιληναίος αυξήθηκε κατά 27 τοις εκατό, καταλήγει το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας.
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Τα τρία βήματα για την επένδυση στο Ελληνικό
"Για να μπορέσει να διεξαχθεί ο διαγωνισμός για το Καζίνο είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο η έκδοση των
Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. Οι επενδυτές δεν μπορούν να μπουν στον διαγωνισμό αν δεν ξέρουν τι είναι
αυτό για το οποίο θα καταθέσουν πρόταση", είπε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, λίγο πριν μπει σε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων για την επένδυση στο
Ελληνικό.
Η έκδοση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και η διόρθωση της τελευταίας για την πολεοδόμηση του
πάρκου που εκδόθηκε λίγες ημέρες πριν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, εντός Αυγούστου αποτελεί το πρώτο βήμα
για την επένδυση στο Ελληνικό. Η έκδοση των ΚΥΑ τον Αύγουστο μεταθέτει και τον διαγωνισμό για το Καζίνο
ο οποίος έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί την 31η Ιουλίου.
"Είναι σίγουρο ότι θα πάρει παράταση ο διαγωνισμός για το Καζίνο", είπε ο υπουργός "η 31η Ιουλίου ήταν
ανεδαφική" συμπλήρωσε. Μετά την έκδοση των ΚΥΑ, το επόμενο βήμα είναι ο διαγωνισμός για το Καζίνο και
μετά θα μπει η προκαταβολή της ΛΑΜΔΑ και μετά θα ξεκινήσει το έργο.
Για τη συγκεκριμένη επένδυση ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά "υπάρχουν άπειρα εμπόδια επί καθημερινής
βάσεως που δεν μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους. "Δυστυχώς όλες οι παθογένειες, συναρμοδιότητες,
αλληλοεπικαλύψεις οι διαφωνίες της μιας υπηρεσίας με το τι έχει αποφασίσει η άλλη είναι όλα παρόντα στο
Ελληνικό" συμπλήρωσε.
"Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα από τις εγγραφές στο Κτηματολόγιο από το ποιος έχει αρμοδιότητα για τις
εγκρίσεις" ανέφερε ο ίδιος και συμπλήρωσε "είναι ένα παζλ αυτό το πράγμα." Σημείωσε πως το υπουργείο με
την έγκριση του Πρωθυπουργού και με τη συνεργασία του γραφείου του και συγκεκριμένα με τους κ.κ.
Σκέρτσου και Γεραπετρίτης παρακολουθεί βήμα-βήμα την όλη διαδικασία η οποία πηγαίνει καλύτερα από το
χρονοδιάγραμμα από το αναμενόμενο.
(Πηγή: capital.gr)
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Γιατί η Ελλάδα μπορεί να... μην θέλει νέο QE από την ΕΚΤ
Η πρόσφατη επιτυχής έκδοση του 7ετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ, έχει επιβεβαιώσει την πρόβλεψη ότι η
στρατηγική του εκδοτικού πλάνου ήταν και παραμένει η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των "θεσμικών”
επενδυτών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Το επόμενο βήμα, μετά την προσεκτική ολοκλήρωση του εκδοτικού πλάνου για το 2019 –θα ακολουθήσουν
μόνο εκδόσεις βελτίωσης της διάρθρωσης του χρέους– θα... περιμένει τις αντιδράσεις των θεσμών μετά την
κατάθεση του σχεδίου προϋπολογισμού του 2020. Και θα αφορά στην καλή εκδοχή του την άρση (μερική ή
ολική) του ορίου κατοχής κρατικών ομολόγων από τις τράπεζες.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου του ΥΠΟΙΚ, αν οι Θεσμοί κρίνουν ως ικανοποιητική
την κατεύθυνση και τα όρια της σχέσης εσόδων/δαπανών στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020, αλλά και –
κυρίως– την εκτίμηση εκτέλεσης του 2019, είναι αναμενόμενο να επανεξετασθεί αυξητικά το όριο κατοχής
κρατικών ομολόγων
από τις ελληνικές τράπεζες.

Μια τέτοια μεταβολή θα οδηγήσει σε ένα διπλό αποτέλεσμα, αφενός θα διευρύνει τα περιθώρια κερδοφορίας
των τραπεζών και αφετέρου θα "συμπιέσει” ακόμα περισσότερο το επιτοκιακό κόστος εξυπηρέτησης του
δημόσιου χρέους, το οποίο είναι ήδη σταθεροποιημένο σε επίπεδα πολύ χαμηλά ετησίως (1,60% – 1,61%).
Από την πλευρά του ΥΠΟΙΚ πάντως παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις συζητήσεις που βρίσκονται
σε εξέλιξη σε σχέση με το ενδεχόμενο να προχωρήσει η ΕΚΤ σε ένα νέο QE πριν καν την αποχώρηση
του Μάριο Ντράγκι την 1η Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr το ενδεχόμενο αυτό αντιμετωπίζεται με κάποια ανησυχία. Και αυτό
έχει να κάνει με την αιτία μίας τέτοιας κίνησης καθώς θα μπορούσε να αποκαλύψει έναν σοβαρό κίνδυνο για το
ελληνικό ΑΕΠ. Η ενσωμάτωση της Ελλάδας σε ένα νέο QE δεν μπορεί να γίνει πριν τα ομολογά της
αποκτήσουν διαβάθμιση investment grade, πράγμα που δεν προβλέπεται να γίνει πριν από το δεύτερο εξάμηνο
του 2020 στην καλύτερη περίπτωση.
Αν λοιπόν, όπως αναφέρεται αρμοδίως, η ΕΚΤ υποχρεωθεί σε μία τόσο βεβιασμένη κίνηση, την ανακοίνωση
δηλαδή ενός νέου κύκλου QE, αυτό θα μπορούσε υπό τις παρούσες συνθήκες να έχει ως βασική αιτία είτε τη
βεβαιότητα ότι η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει μία νέα φάση ύφεσης, είτε γιατί κάποια σημαντική οικονομία της
Ευρωζώνης – π.χ. η Ιταλία – αντιμετωπίζει άμεσο πρόβλημα με το τραπεζικό της σύστημα...
Αν η αιτία είναι το ενδεχόμενο μιας φάσης ύφεσης – που θα επιδεινωθεί και από το Brexit – τότε χώρες όπως η
Ελλάδα θα πιεσθούν όσον αφορά το ΑΕΠ σε τομείς όπως ο τουρισμός, το εξαγωγικό εμπόριο, κ.λ.π. Ειδικά οι
μεταβολές στον τομέα του τουρισμού έχουν άμεσο αντίκτυπο για τον τουρισμό με ευθεία αντανάκλαση στο
ΑΕΠ. Αν βέβαια η αιτία είναι η Ιταλία, οι ανησυχίες αποκτούν γενικότερο χαρακτήρα και δεν αφορούν
ιδιαίτερα την Ελλάδα, όπως παραδέχονται αρμόδια κυβερνητικά στελέχη...
Συνολικά πάντως για το θέμα του δημόσιου χρέους, επικρατεί ικανοποίηση μετά την τελευταία έκδοση καθώς,
όπως επιβεβαιώνουν οι σχετικοί πίνακες λήξεων του δημόσιου χρέους, οι μέχρι στιγμής ρυθμίσεις έχουν
οδηγήσει στο να "κλειδώσει" άμεσα και έμμεσα το 93% του συνόλου των κρατικών υποχρεώσεων σε ένα
επιτόκιο της τάξης του 1,6% για τα επόμενα 17 χρόνια (!).
Αυτό σημαίνει
ότι η εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους για τα επόμενα τουλάχιστον δέκα χρόνια μεσοσταθμικά
\
δεν ξεπερνά τα 5 – 5,5 δισ. ευρώ.
Ένα επίπεδο δαπανών, που θα μπορούσε δικαιολογημένα να στηρίξει το ενδεχόμενο μιας συζήτησης για την
αναθεώρηση του ύψους των πρωτογενών πλεονασμάτων...
Βέβαια δεν συμβαίνει το ίδιο με το ιδιωτικό χρέος, το οποίο λόγω του ύψους και της σύνθεσής του, εξακολουθεί
να "φρενάρει” την ισχυροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας.
(Πηγή: capital.gr)
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 από 01/01/19 & Τον Ιούλιο μέχρι
στιγμής …..

Ιούλιος 2019
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
Cenergy
ΔΕΗ
ΕΕΕ
Ελλάκτωρ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Ιουλίου
2,42%
-9,49%
-0,61%
-3,61%
8,91%
-0,65%
25,40%
-12,10%
4,10%
-0,97%
-3,15%
-2,89%
1,02%
4,33%
-1,24%
4,29%
9,46%
8,18%
1,02%
-4,77%
-13,51%
-5,51%
14,45%
2,13%
6,59%

Απόδοση από 01/01
37,13%
44,82%
9,76%
62,99%
27,29%
20,66%
83,15%
12,50%
59,55%
24,12%
112,18%
56,22%
33,78%
64,91%
5,81%
39,39%
52,40%
62,35%
31,01%
30,04%
215,48%
20,34%
1,34%
35,75%
34,15%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

-0,40%
-3,76%
-6,75%

41,04%
24,87%
71,02%
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