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Επαφές κυβέρνησης με επικεφαλής κλιμακίων θεσμών - Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη
ΔΕΘ θα περιληφθούν στον νέο προϋπολογισμό
Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, προφανώς θα περιληφθούν στον νέο
Προϋπολογισμό, δήλωσε αξιωματούχος του οικονομικού επιτελείου, μετά τη ολοκλήρωση των σημερινών
επαφών των κυβερνητικών στελεχών με τους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών.
Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο παράγοντα, οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2020 συνεχίζονται σε τρία
πεδία: Το βασικό σενάριο όπου επιχειρείται ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιδόσεων (120 δόσεις,
απόδοση ΦΠΑ κλπ.) τις εξαγγελίες της ΔΕΘ (που θα συμπεριληφθούν στο ακέραιο) και εφεδρικά μέτρα αύξησης
των εσόδων στην περίπτωση δυνητικού δημοσιονομικού κενού. Τα μέτρα αυτά δεν θα αφορούν επ' ουδενί σε
αυξήσεις φόρων ή σε μειώσεις δαπανών, αλλά θα είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως π.χ. η ενίσχυση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών.
«Εάν για παράδειγμα ο ΦΠΑ συνεχίσει τη σημερινή θετική πορεία του, είναι ένα πρόσθετο δεδομένο, το οποίο
δεν γνωρίζουμε αυτήν τη στιγμή» ανέφερε παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, προσθέτοντας ότι η
μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις (που συμπεριλαμβάνεται στις εξαγγελίες στη ΔΕΘ)
θα έχει μικρότερο κόστος, λόγω ευνοϊκών δευτερογενών επιπτώσεων στην ανάπτυξη.
Για το 2019, η συζήτηση θεωρείται ότι είναι σχεδόν «κλεισμένη», με όλες τις πλευρές να συμφωνούν πως ο
στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ είναι εξασφαλισμένος. Ο εν λόγω αξιωματούχος
επισημαίνει επίσης πως ουδείς έθεσε θέμα αφορολόγητου και συντάξεων, οι μειώσεις των οποίων είχαν
ακυρωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Οι σημερινές επαφές με τους θεσμούς αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στις εγγυήσεις που έχουν οι τράπεζες στα
χαρτοφυλάκιά τους, στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στους ιδιώτες, στην
πρωτοβάθμια υγεία (claw back, προϋπολογισμός υγείας), στις νομοθετικές ρυθμίσεις για τα εργασιακά που
συμπεριελήφθησαν στο πρόσφατο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, στις άλλες πρωτοβουλίες έως το τέλος του έτους
(π.χ. απονομή συντάξεων, «λευκό μητρώο» επιχειρήσεων, μείωση εισφορών), στην ταχύτητα απονομής της
δικαιοσύνης, στο ιδιωτικό χρέος και στο σχήμα «Ηρακλής» για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων.
Αύριο, τελευταία ημέρα των επαφών, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα ενεργειακά, στο Δημόσιο, στις
αποκρατικοποιήσεις και στην ψηφιακή πολιτική, ενώ θα υπάρξει και ανακεφαλαίωση των τριήμερων
συναντήσεων.
Σημειώνεται ότι την Παρασκευή θα ολοκληρωθούν και οι παράλληλες επαφές με το κλιμάκιο του ΔΝΤ, που
συντάσσει την έκθεση για την ελληνική οικονομία στο πλαίσιο του άρθρου 4 του καταστατικού του.
(Πηγή: ΑΜΠΕ)
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To short fund Oceanwood αλλάζει στρατηγική για τις ελληνικές τράπεζες
Το βρετανικό short fund Oceanwood Capital Management έχει αρχίσει αυτόν τον μήνα και διαφοροποιεί
έντονα τη στρατηγική του σε σχέση με τα υπόλοιπα short funds και κυρίως το Lansdowne Partners, σε ό,τι
αφορά τη στάση του απέναντι στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές.
Ενώ από τις αρχές του έτους έως και τον περασμένο μήνα, το Oceanwοοd έχει αυξήσει 19 φορές τα shorts του
στην Εθνική, τώρα κάτι φαίνεται να έχει αλλάξει για το fund. Μάλιστα, το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου –το
οποίο χαρακτηρίσθηκε από έντονη νευρικότητα και στις διεθνείς αγορές λόγω της κορύφωσης των εμπορικών
εντάσεων– προχωρούσε σε συνεχή αύξηση των αρνητικών του στοιχημάτων στις μετοχές των ελληνικών
συστημικών τραπεζών, μαζί με τα περισσότερα άλλα short funds. Αυτόν τον μήνα φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει
αλλάξει τις εκτιμήσεις του σε σχέση με τον κλάδο, και ειδικά την Εθνική Τράπεζα, ενώ δεν εμφανίζεται από τις
αρχές του καλοκαιριού πουθενά στη λίστα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις σημαντικές short θέσεις, με
θέσεις "κατά" της Alpha Bank. Επίσης δεν κατέχει θέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς.
Από τα μέσα του Σεπτεμβρίου έχει αρχίσει και υποχωρεί από τις θέσεις του στην ΕΤΕ και όπως δείχνουν τα
πράγματα, ανάλογη στρατηγική τείνει να ακολουθήσει και για την Eurobank.
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ε.Κ. το Oceanwood μείωσε στις 20 Σεπτεμβρίου την καθαρή αρνητική του
θέση στην Εθνική στο 1,77%, από 1,85% που την είχε μειώσει δύο μέρες νωρίτερα, στις 18 του μήνα.
Παράλληλα, δύο μέρες πριν και στις 16 Σεπτεμβρίου είχε επίσης μειώσει την θέση του στην ΕΤΕ στο 2,01%
από το 2,10% που ήταν κατά τον Αυγούστου. Έτσι, μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα έχει μειώσει κατά 16% τις
θέσεις του στην συστημική τράπεζα και μάλιστα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Την ίδια στιγμή, το Oceanwood ξεκινά όπως φαίνεται γύρο μείωσης θέσεων και στην Eurobank. Έτσι, στις 20
Σεπτεμβρίου προχώρησε σε μείωση των shorts του επί των μετοχών της συστημικής τράπεζας, στο 0,89%, από
0,99% που ήταν τον Ιούλιο.
Το Marshall Wace, το οποίο αυτή τη στιγμή κατέχει σημαντικές short Θέσεις μόνον στην ΕΤΕ, είχε
υποχωρήσει ελαφρώς από τις θέσεις του πριν δέκα ημέρες, μειώνοντάς τες στο 0,59% στις 13 Σεπτεμβρίου, από
0,62% που τις είχε αυξήσει στα τέλη Αυγούστου.
Αντίθετα, "σταθερά" στα short στοιχήματά τους παραμένουν τα Lansdowne και BlackRock, τα οποία δεν έχουν
προχωρήσει σε καμία κίνηση από τον Αύγουστο. Πιο αναλυτικά, το Lansdowne Partners διατηρεί τα shorts του
επί των μετοχών των Alpha Bank (1,01%), Πειραιώς (2,83%) και Eurobank (1,02%), καθώς και της ΔΕΗ
(1,61%), ενώ το BlackRock Investment Management συνεχίζει να τηρεί short θέσεις επί του 1,01% των
μετοχών της Alpha Bank.
Η χρονική στιγμή της αλλαγή της στάσης του Oceanwood συμπίπτει με την αλλαγή κλίματος που έχει
σημειωθεί απέναντι στις ελληνικές τράπεζες, όπως έδειξαν τα roadshows των προηγουμένων ημερών.
Επίσης, συμπίπτει και με την έκθεση της JP Morgan, η οποία ξεκάθαρα υπογράμμισε την προτίμησή της για
την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank. Όπως τόνισε σε report της "οι επενδυτές που θέλουν να ποντάρουν
στην ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού κλάδου θα πρέπει να αγοράσουν Eurobank και ETE". Έτσι, έδωσε
τιμή-στόχο το 1,30 ευρώ για την Eurobank βλέποντας περιθώριο ανόδου 57% και τα 3,90 ευρώ για την Εθνική
με περιθώριο ανόδου 50%. Σε ό,τι αφορά την Alpha Bank η τιμή-στόχος τοποθετήθηκε στο 1,50 ευρώ όπου η
JP Morgan "βλέπει" πτώση 11% ενώ και για την Πειραιώς έδωσε τιμή-στόχο τα 2,40 ευρώ και βλέπει πτώση
της τάξης του 25%.
Πηγή: capital.gr
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Κ. Χατζηδάκης: Τα καταφέραμε να αποφύγει η ΔΕΗ τη χρεοκοπία
«Από τις 7 Ιουλίου και μετά εργαστήκαμε συνεχώς για να αποφύγει η ΔΕΗ τη χρεοκοπία. Σήμερα, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή αποδεικνύει ότι τα
καταφέραμε. Η προσπάθεια τώρα συνεχίζεται για την εξυγίανση και την ανάπτυξη του ενεργειακού πυλώνα της χώρας».
Τη δήλωση αυτή έκανε απόψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
εξαμήνου της ΔΕΗ, αλλά και την οριστικοποίηση της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή (Ernst & Young), η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν
γνωστές, αίρει κάθε αβεβαιότητα για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση για τα αποτελέσματα του 2018 έθετε
ερωτηματικό ως προς τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. «Αποφεύχθηκε μια πολύ σοβαρή αρνητική εξέλιξη με πολύ σοβαρούς κλυδωνισμούς για την
ελληνική οικονομία» τόνισε ο υπουργός.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της ΔΕΗ μειώθηκαν στο εξάμηνο στα 117,5 εκατ. ευρώ,
έναντι 182,9 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Οι ζημιές προ φόρων ήταν 236,2 εκατ. (από 154,6 εκατ.) και μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 204
εκατ. (έναντι ζημιών επίσης 162,8 εκατ. πέρυσι). Σε επίπεδο ομίλου, οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 274,8 εκατ., έναντι 533,9 εκατ. πέρυσι.
Η θετική ως προς τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ έκθεση του ορκωτού ελεγκτή αποδίδεται σε σειρά μέτρων που ελήφθησαν για την ενίσχυση των οικονομικών
της επιχείρησης, στα οποία περιλαμβάνονται η κατάργηση των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής, η οποία θα θεσπιστεί με
τροπολογία που θα κατατεθεί τις επέμενες ημέρες στη Βουλή, η απόδοση στη ΔΕΗ 200 εκατ. ευρώ για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας παρελθόντων ετών, η
αύξηση των τιμολογίων, σε συνδυασμό με τη μείωση του ΦΠΑ, του ΕΤΜΕΑΡ και η θέσπιση ρήτρας διοξειδίου του άνθρακα κ.α.
Όπως επισημαίνει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, έχει ήδη ξεκινήσει η κατάρτιση νέου
επιχειρησιακού σχεδίου με τις εξής προτεραιότητες:
Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης κι απογαλακτισμός της ΔΕΗ από τον στενό εναγκαλισμό των διαδικασιών του Δημοσίου, προκειμένου να
μπορέσει να λειτουργήσει επί ίσοις όροις με τον ανταγωνισμό.
Επιτάχυνση της απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων και προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ, προκειμένου ο Όμιλος να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην
αγορά αυτή τα επόμενα χρόνια.
Εκσυγχρονισμός εμπορίας με νέα εμπορική πολιτική και προϊόντα, όχι μόνο οριζόντια, αλλά στοχευμένα.
Ψηφιακός μετασχηματισμός όλου του Ομίλου στην παραγωγή, τα δίκτυα, την εμπορία».
Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάργηση της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη ως το 2028, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, ο κ. Χατζηδάκης
τόνισε ότι όλα θα εξειδικευθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, αλλά και στο επίπεδο της
επιχείρησης. «Είμαστε σε συνεχή επαφή με την κοινωνία στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, ώστε ό,τι γίνει στο επίπεδο της απολιγνιτοποίησης
να γίνει με γνώμονα την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, τις διεθνείς υποχρεώσεις της, τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους στις περιοχές
αυτές» σημείωσε ο υπουργός. Έκανε λόγο, επίσης, για ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων, με χρηματοδότηση από την Ε.Ε., για τη δίκαιη μετάβαση των
περιοχών αυτών.
Κύκλοι της ΔΕΗ για το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή
Σχολιάζοντας το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή που συνοδεύει τα αποτελέσματα εξαμήνου της ΔΕΗ τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα, κύκλοι της
επιχείρησης επισημαίνουν ότι η άρση της αβεβαιότητας ως προς τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ πιστοποιείται από τον ορκωτό ελεγκτή, καθώς, όχι μόνο
αίρεται η προηγούμενη επισήμανσή του, αλλά πλέον επικυρώνεται η έκθεση της Διοίκησης, χωρίς αστερίσκους.
«Η οικονομική έκθεση Α' εξαμήνου 2019 αποτυπώνει την άρση της αβεβαιότητας για την επιχείρηση, μετά από τα μέτρα που
ανακοινώθηκαν» προσθέτουν οι ίδιοι κύκλοι. Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, την οποία επικυρώνει ο ορκωτός ελεγκτής (Ernst&Young), τα μέτρα
που έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση της ρευστότητας της επιχείρησης περιλαμβάνουν:
Εξασφάλιση άντλησης δανειακών κεφαλαίων μακροπρόθεσμης διάρκειας συνολικού ύψους 238,1 εκατ. ευρώ.
Αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση των εκπτώσεων συνέπειας και προπληρωμής και εισαγωγή «ρήτρας CO2» στα τιμολόγια των
πελατών Χαμηλής Τάσης. Από τα συγκεκριμένα μέτρα αναμένεται ενίσχυση της κερδοφορίας κατά 120 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος της χρήσης 2019 και
κατά 532 εκατ. ευρώ για το 2020.
Είσπραξη εντός του πρώτου τριμήνου 2020 από το Ελληνικό Δημόσιο της προπληρωμής της αξίας κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας των φορέων
του για το έτος 2020. Η προπληρωμή αυτή είχε πραγματοποιηθεί και στα δύο προηγούμενα έτη (2018 και 2019).
Πρόσθετα έσοδα από την αναγνώριση υποανάκτησης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) παρελθόντων ετών ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, τα οποία
μετά από σχετική γραπτή επιβεβαίωση που λήφθηκε από το υπουργείο Ενέργειας και το υπουργείο Οικονομικών θα εγγραφούν στον Κρατικό
Προϋπολογισμό και θα εκταμιευτούν όχι αργότερα από τον Ιανουάριο του 2020 και μετά από την απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση η οποία θα επιφέρει
την οριστική διευθέτηση του ζητήματος.
Επιπλέον πηγές εσόδων που δεν έχουν ληφθεί υπόψη στις εκτιμήσεις της διοίκησης είναι:
1. Η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρείας.
2. Η πιθανή έκδοση διεθνούς ομολόγου, διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το 2018, αλλά είχε ανασταλεί λόγω επιδείνωσης των οικονομικών μεγεθών και
της έλλειψης ρήτρας CO2.
3. Μείωση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από πελάτες με τη συνεργασία συμβούλων.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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«Όχι» από τους Εργατικούς στις πρόωρες εκλογές, μέχρι να τηρήσει η κυβέρνηση τον νόμο
για το Brexit

Το Εργατικό Κόμμα δεν θα στηρίξει τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο,
μέχρις ότου να βεβαιωθεί ότι ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα συμμορφωθεί με τον νόμο που τον
υποχρεώνει να ζητήσει αναβολή της αποχώρησης της χώρας από την ΕΕ, δήλωσε απόψε ένας εκπρόσωπός του.
Ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι Εργατικοί είναι σε επαφή με άλλα κόμματα για το πώς θα συνεργαστούν με τον
καλύτερο τρόπο αύριο, όταν θα λειτουργήσει και πάλι η Βουλή των Κοινοτήτων.
Νωρίτερα, ο ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν κάλεσε τον Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί και
δεσμεύτηκε ότι θα εμποδίσει αυτόν τον "μη εκλεγμένο πρωθυπουργό" να χρησιμοποιήσει την κρίση του Brexit
για να βγάλει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία.
Ο Κόρμπιν είπε ότι αύριο, όταν ξαναρχίσει τις εργασίες του το κοινοβούλιο, θα ζητήσει εξηγήσεις από την
κυβέρνηση για ό,τι έγινε. "Ο Μπόρις Τζόνσον κρίθηκε ότι παραπλάνησε τη χώρα. Ο μη εκλεγμένος
πρωθυπουργός πρέπει να παραιτηθεί τώρα", επανέλαβε, καταχειροκροτούμενος από τα μέλη του κόμματός του
που φώναζαν ρυθμικά "Έξω ο Τζόνσον". "Έτσι θα γίνει ο πιο βραχύβιος πρωθυπουργός στην ιστορία της
Βρετανίας και δικαίως", τόνισε κατηγορώντας τα μέλη της κυβέρνησης ότι "πιστεύουν ότι οι κανόνες που
θέτουν για όλους τους άλλους δεν ισχύουν για τους ίδιους".
Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα όπου διεξάγεται το συνέδριο του κόμματος, στο Μπράιτον, ήταν ενθουσιώδης - σε
αντίθεση με τη χθεσινή ημέρα, όταν ο Κόρμπιν επικρίθηκε από ορισμένους φιλοευρωπαίους βουλευτές επειδή
πίεζε να υιοθετηθεί η δική του στρατηγική για το Brexit -με την ελπίδα ότι θα κερδίσει τις εκλογές- και στη
συνέχεια να διεξαχθεί ένα ειδικό συνέδριο για να καθοριστεί η στάση που θα τηρήσουν οι Εργατικοί σε ένα
ενδεχόμενο δεύτερο δημοψήφισμα.
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Αν και ο τζίρος την Τρίτη ήτανε και πάλι χαμηλός. Και με τα
βλέμματα στραμμένα στις διεθνείς αγορές ….. Η παραμονή
υψηλότερα σημαντικών στηρίξεων αυξάνει τις πιθανότητες για μια
κίνηση προς τις αντιστάσεις στις 900 μονάδες….
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