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ΕΧΑΕ: Αποτελέσματα α' εξαμήνου 2016 - Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 3,2 εκ. ευρώ
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε
3,2 εκ. ευρώ έναντι 5,4 εκ. ευρώ το α' εξάμηνο 2015, μειωμένα κατά 41%. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή στο α¶
εξάμηνο 2016, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης χρεογράφων, υπολογίζονται σε 0,03 ευρώ, έναντι 0,07
ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 14,9 εκ. ευρώ το α' εξάμηνο 2016 έναντι 18,5 εκ. ευρώ την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά
ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 14,2 εκ. ευρώ έναντι 17,6 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,3%.
Tα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου είναι μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης της συναλλακτικής
δραστηριότητας και της κεφαλαιοποίησης στην αγορά αξιών. Συγκεκριμένα, το α' εξάμηνο 2016 η μέση
ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 76 εκ. ευρώ έναντι 101,8 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση
25,4%. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 13,9% συγκρινόμενη
με το α' εξάμηνο 2015 (41,1 δις ευρώ έναντι 47,7 δις ευρώ).
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 30.6.2016 στις 542,1 μονάδες, μειωμένος κατά
32% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος του α' εξαμήνου 2015 (797,5 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς
μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 46,3% το α' εξάμηνο 2016 από 53,4% το α' εξάμηνο
2015, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 127 εκ. μετοχές έναντι 189 εκ. μετοχές το αντίστοιχο
περυσινό διάστημα.
Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 25,1% (71,2 χιλ. έναντι 95,0
χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης μειώθηκαν κατά 52,6% λόγω της πτώσης των
τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.
Tο σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες ανήλθε σε 8,4 εκ. ευρώ έναντι 9,3 εκ.
ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένο κατά 9%.
Οι αποσβέσεις του α' εξαμήνου εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο διότι, ως
αποτέλεσμα της μελέτης αποτίμησης των ακινήτων του Ομίλου, μειώθηκε η αξία των οικοπέδων (που δεν
αποσβένονται) ενώ αυξήθηκε η αξία των κτιρίων. Επίσης, τα έσοδα κεφαλαίων είναι σημαντικά μειωμένα (0,4
εκ. ευρώ έναντι 1,1 εκ. ευρώ) κυρίως λόγω της μείωσης του μέσου επιτοκίου καταθέσεων.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α' εξάμηνο 2016 διαμορφώθηκαν στα 4,8 εκ. ευρώ έναντι 8,1 εκ.
ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Για τη διαμόρφωση των κερδών ανά μετοχή συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες από την διαφορά αποτίμησης των
χρεογράφων που κατέχει η Εταιρία με αξία αποτίμησης 2,2 εκ. ευρώ την 30.6.2016 έναντι 3,7 εκ. ευρώ την
31.12.2015.
Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας (www.athexgroup.gr).
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Πρόταση Τσίπρα για 8ετή θητεία βουλευτών και αιρετό Πρόεδρο Δημοκρατίας
Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από το λαό, δυνατότητα διενέργειας δημοψηφισμάτων για κρίσιμα ζητήματα με λαϊκή
πρωτοβουλία και συνταγματική καθιέρωση της απλής αναλογικής σε συνδυασμό με μια «εποικοδομητική» διαδικασία για την
κατάθεση πρότασης δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας για την συνταγματική αναθεώρηση. «Το
πρώτο μέτρο των προτάσεών μας για την αναθεώρηση, είναι η συνταγματική καθιέρωση της απλής αναλογικής. Το δεύτερο
μέτρο, ως συμπλήρωμα γόνιμης εφαρμογής παγίως, εκλογικών συστημάτων απλής αναλογικής, είναι η εποικοδομητική ψήφος
δυσπιστίας - η υποχρέωση δηλαδή, η πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης, να συνοδεύεται και από πρόταση για νέο
Πρωθυπουργό, πράγμα που εξυπηρετεί τον σκοπό της κυβερνητικής σταθερότητας», ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Στόχος της
πρότασης μας», τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, «είναι η εμβάθυνση της δημοκρατίας και του ρόλου του λαϊκού παράγοντα σε κάθε πτυχή
της πολιτικής ζωής και της λαϊκής ετυμηγορίας στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων. Σε αυτή τη κατεύθυνση προτείνουμε
τόσο τη δυνατότητα άμεσης εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από το εκλογικό σώμα, όσο και τη δυνατότητα διενέργειας
δημοψηφισμάτων για κρίσιμα ζητήματα με λαϊκή πρωτοβουλία», είπε ο Πρωθυπουργός. Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, ο Αλ. Τσίπρας πρότεινε τη δυνατότητα εκλογής του από το Κοινοβούλιο, μόνο αν εξασφαλίζεται η μέγιστη
συναίνεση των δύο τρίτων της Βουλής στο πρόσωπό του. Διερεύνηση που πρέπει να εξαντλείται σε δύο διαδοχικές ψηφοφορίες,
σημείωσε και προσέθεσε: «Αν αποβούν άκαρπες, τότε η τρίτη ψηφοφορία θα ανήκει στο εκλογικό σώμα, που θα αποφασίζει την
εκλογή του Προέδρου με καθολική ψηφοφορία που θα διεξάγεται ανάμεσα στους δύο πλειοψηφήσαντες υποψηφίους της
τελευταίας ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο». Ταυτόχρονα πρότεινε λελογισμένη αύξηση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της
Δημοκρατίας η οποία να μπορεί να ενισχύσει τον ρυθμιστικό ρόλο του Προέδρου χωρίς να αγγίζεται ο πυρήνας του
Πολιτεύματος. Επίσης ο πρωθυπουργός πρότεινε τη θεσμοθέτηση της θητείας για τους βουλευτές, έτσι ώστε κανένας βουλευτής
να μην μπορεί να εκλέγεται για πάνω από δύο συνεχόμενες κοινοβουλευτικές περιόδους ή για οκτώ συνεχόμενα έτη. Οπως και
επίσης την υποχρέωση Πρωθυπουργός, εκτός φυσικά των υπηρεσιακών, να ορίζεται αποκλειστικά αιρετός από τον λαό, δηλαδή
μόνο εν ενεργεία βουλευτής. Το Σεπτέμβριο θα ανακοινωθεί η σύνθεση μιας οργανωτικής επιτροπής, που θα αναλάβει την
διεξαγωγή μιας πλατιάς, ανοιχτής διαδικασίας διαλόγου σε πανεθνική κλίμακα για τη συνταγματική αναθεώρηση – ανέφερε ο
Πρωθυπουργός. «Στόχος μας είναι σε πρώτη φάση να διοργανωθούν συζητήσεις για την αναθεώρηση σε όλους τους δήμους της
χώρας, με τη συμμετοχή επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, κινήσεων πολιτών και συλλογικοτήτων αλλά και μεμονωμένων
πολιτών. Και σε αυτή την προσπάθεια προσβλέπουμε στην βοήθεια και τη στήριξη από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε δεύτερη
φάση, τα συμπεράσματα από την δημόσια αυτή συζήτηση θέλουμε να συγκεντρωθούν με την διοργάνωση 13 συνελεύσεων σε
κάθε Περιφέρεια της χώρας», πρόσθεσε. Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε όλους και όλες, τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του
τόπου και πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους πολίτες, τον ίδιο τον λαό, σε έναν ευρύ, ανοικτό και γόνιμο διάλογο για ένα νέο
Σύνταγμα, που θα σηματοδοτήσει τη νέα μεταπολίτευση. «Για το Σύνταγμα που θα οδηγήσει σε μια νέα Ελλάδα. Την Ελλάδα του
2021». Ο πρωθυπουργός τόνισε πως το ζητούμενο για παραγωγική ανασυγκρότηση προϋποθέτει την πολιτική ανασυγκρότηση
της χώρας. Είπε ότι οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την οικονομική και ηθική χρεοκοπία, είναι τεράστιες και πως ο
μόνος τρόπος για να βγούμε από την κρίση, μια και καλή, είναι να τελειώνουμε με το παλιό. «Αυτή την πάνδημη απαίτηση του
λαού μας και ταυτόχρονα την ξεκάθαρη εντολή του», τόνισε, «καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να την υπηρετήσει, αν δεν έχει
σύμμαχό της τους ίδιους τους πολίτες, τον ίδιο το λαό». «Στην πραγματικότητα απευθύνουμε σήμερα κάλεσμα σε όλους τους
πολίτες για μια επανάσταση της δημοκρατίας. Για πρώτη φορά. Από το λαό με το λαό, για το λαό να ορίσουμε το νέο μας
Σύνταγμα. Για πρώτη φορά. Να αποφασίσουμε, όλοι μαζί ποια Ελλάδα θέλουμε», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Επισήμανε ότι
«αυτή η επανάσταση δημοκρατίας, σε τίποτα δεν παραβιάζει, όπως κάποιοι ενδεχομένως θα σπεύσουν να πουν, το άρθρο 110 του
Συντάγματος που ορίζει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για την αναθεωρητική διαδικασία». Αντίθετα, πρόσθεσε, «η
αντίληψη αυτή κινούμενη απολύτως μέσα στο πνεύμα των συνταγματικών επιταγών, διευρύνει και εξασφαλίζει τη λαϊκή
νομιμοποίηση της». Στο ίδιο πνεύμα, υπογράμμισε ότι ρόλος των πολιτών δεν είναι απλώς να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν
εμμέσως με την ψήφο τους το περιεχόμενο μιας αναθεώρησης, αλλά «είναι κύριος και στην ίδια τη διαμόρφωση των
προτάσεων».
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Οι επενδυτές αποχωρούν από τις ευρωπαϊκές μετοχές
Όπως σημειώνει και το Bloomberg, οι επενδυτές εγκαταλείπουν την Ευρώπη και τις μετοχές της, οι οποίες είναι από τους μεγαλύτερους
χαμένους φέτος. Όπως σχολιάζουν οι αρθρογράφοι του Bloomberg, έχοντας ρίξει δισεκατομμύρια χρημάτων στις ευρωπαϊκές αγορές, οι
αγοραστές λαμβάνουν τις χειρότερες αποδόσεις, με αποτέλεσμα να έχουν... μετανιώσει. Η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για τους
bulls που έχουν περάσει μέσα από αλλεπάλληλες διορθώσεις στις αγορές λόγω Ελλάδας και Ουκρανίας από το 2012, φαίνεται να ήταν το
δημοψήφισμα υπερ του Brexit.
«Όλοι οι παράγοντες έδειχναν ότι η Ευρώπη θα "έλαμπε" αλλά οι αποδόσεις που περιμέναμε δεν υλοποιήθηκαν. Οι επενδυτές αρχίζουν
να πιστεύουν ότι αφού η ώρα της Ευρώπης δεν... ήρθε, τότε δεν θα έρθει ούτε τώρα» λέει η Caroline Simmons, αναπληρώτρια
επικεφαλής για τις βρετανικές επενδύσεις στο τμήμα πλούτου της UBS, η οποία προτείνει τις αμερικανικές μετοχές.
Σημειώνεται ότι αν και ο Euro Stoxx 50 έχει απόδοση 3,7% περισσότερο σε σχέση με τα μερίσματα και τα ομόλογα, και οι μετοχές των
BNP Paribas SA και Siemens AG είναι 25% φθηνότερες από τις αντίστοιχες του S&P 500, οι fund managers είναι πιο bearish από ποτέ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές προσέλκυσαν 123 δισ. δολ. από επενδυτές το 2015, με τα μισά από αυτά να
διαγράφονται από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την BofA.
Οι εκροές κεφαλαίων τέσσερις εβδομάδες πριν το Brexit ήταν οι μεγαλύτερες με τους επενδυτές να «τραβούν» 21,7 δισ. δολάρια.
Ο Euro Stoxx 50 έχει υποχωρήσει 8,4% από την αρχή του έτους την Παρασκευή, έχοντας καταγράψει τις μεγαλύτερες μηνιαίες
απώλειες (6%) τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο.
Στους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει το 20% στην Ιταλία και το 9% στην Ισπανία, την
Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Αντίθετα, ο S&P 500 κινείται ανοδικά 6,4% από την αρχή του 2016 και ο MSCI Asia Pacific ενισχύεται
1,6%.
Οι αναλυτές, που περίμεναν αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας και κέρδη στις μετοχές, γρήγορα υποβάθμισαν τους προβλέψεις τους,
καθώς οι προσπάθειες της ΕΚΤ να καθησυχάσουν τις αγορές δεν «έπιασαν».
Πλέον οι αναλυτές προβλέπουν πτώση της κερδοφορίας κατά 2,5% το 2016 ενώ περιμένουν ο Euro Stoxx 50 να καταγράψει τη
χειρότερη χρονιά από το 2011, με ετήσιες απώλειες 9,2%.
«Η ανάπτυξη ποτέ δεν ήρθε πραγματικά στην Ευρώπη και τώρα υπάρχει ο φόβος ότι αυτό θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Επιπλέον,
βλέπουμε έντονες πολιτικές διεργασίες τους επόμενους 18 μήνες, οι οποίες ενέχουν πολιτικά ρίσκα. Είναι λογικό οι επενδυτές να είναι
νευρικοί όσον αφορά την Ευρώπη» σχολιάζει ο Kevin Lilley, διαχειριστής κεφαλαίων στην Old Mutual Global Investors.
Για τον Patrick Moonen της NN Investment Partners αυτό που τον ώθησε να «πουλήσει» την Ευρώπη ήταν η πολιτική αβεβαιότητα.
«Από ένα σημείο και μετά, το ρίσκο απλά δεν αξίζει. Υπάρχει τόσος πολύς "θόρυβος" πολιτικά, που οι επενδυτές προτιμούν να
κοιτάξουν αλλού» τονίζει, συστήνοντας μετοχές αναδυόμενων χωρών.
Πάντως, υπάρχουν κι άλλοι αναλυτές που θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές είναι ελκυστικές επειδή είναι φθηνές.
«Δεν θα συνέστηνα να φύγουν. Μόλις γίναμε πιο θετικοί στις ευρωπαϊκές μετοχές γιατί η έκπτωση είναι πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή.
Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι τα πράγματα προχωρούν» εκτιμά ο επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo Bank στη
Δανία.
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Δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τραμπ συγκεντρώνει ίδιο ή και λίγο μεγαλύτερο ποσοστό
από τη Χίλαρι Κλίντον
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου,
έφτασε ή και ξεπέρασε οριακά την αντίπαλό του των Δημοκρατικών σε δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν
αφού πήρε επισήμως το χρίσμα και δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Αυτού του είδους η εκτόξευση των

ποσοστών θεωρείται αναμενόμενη για έναν υποψήφιο που βρέθηκε επί μία εβδομάδα στο επίκεντρο της
προσοχής των μέσων ενημέρωσης. Είναι όμως ταυτόχρονα και αξιοσημείωτη στην περίπτωση του Τραμπ,
καθώς το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στιγματίστηκε από επεισόδια όπως η αποκάλυψη της
λογοκλοπής στην ομιλία της συζύγου του και η άρνηση του γερουσιαστή Τεντ Κρουζ να στηρίξει την
υποψηφιότητά του. Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN ο Τραμπ
συγκεντρώνει ποσοστό 48% στην πρόθεση ψήφου μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, έναντι 45% για τη
Χίλαρι Κλίντον. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε το τριήμερο 22-24 Ιουλίου και το περιθώριο λάθους ανέρχεται
στο 3,5%.
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Ifo: Πόσο κοστίζει το Brexit στη γερμανική οικονομία
Ο αντίκτυπος από την ψήφο της Βρετανίας υπέρ του Brexit πιθανόν να κοστίσει φέτος 0,1 της ποσοστιαίας
μονάδας στην οικονομική ανάπτυξης της Γερμανίας, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο οικονομολόγος του Ifo
Κλάους Βολράμπε.
Κατά συνέπεια, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να καταγράψει ρυθμό ανάπτυξης 1,7% φέτος,
χαμηλότερο από την προηγούμενη εκτίμηση του Ifo για 1,8%, δήλωσε ο Βολράμπε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι
«Μια αίσθηση αβεβαιότητας λόγω του Brexit και άλλων παραγόντων μπορεί να εντοπιστεί μόνο σε κάποιους
τομείς». \
Ο Βολράμπε δήλωσε ότι οι τέσσερις επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Γερμανία την περασμένη εβδομάδα θα
μπορούσαν να επηρεάσουν το οικονομικό κλίμα τους επόμενους μήνες. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ο δείκτης
επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία δεν αναμένεται να επηρεαστεί από την προεκλογική εκστρατεία στις
ΗΠΑ και την πολιτική αναταραχή στην Τουρκία.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Volatility has been absolutely crushed. Lowest levels since
August, 2015

--------------------------

V

