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ΔΕΗ: Ζημιές 67,5 εκατ. ευρώ και κάμψη τζίρου στο α' τρίμηνο του 2017
Με ζημιές 67,5 εκατ. ευρώ έκλεισε το α' τρίμηνο του 2017 για τον όμιλο της ΔΕΗ, έναντι κερδών 85,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης
περυσινής περιόδου. Παράλληλα, τα βασικά μεγέθη, συμπεριλαμβανομένου του ΑΔΜΗΕ, καταγράφουν πτώση του κύκλου εργασιών
κατά 3,1% στα 1,368 δισ. ευρώ και μείωση των EBITDA στα 123,6 εκατ. ευρώ. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι σε σύγκριση με
το περυσινό τρίμηνο, τα αποτελέσματα του τριμήνου επιβαρύνθηκαν με:
- δαπάνη ύψους €104,9 εκατ. από τη νέα χρέωση των προμηθευτών για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ
(ΕΛΑΠΕ)
- πρόσθετο συνολικό κόστος ύψους € 70 εκατ. που επωμίστηκε η ΔΕΗ λόγω της ενεργειακής κρίσης εκ του οποίου ποσό € 30 εκατ.
σχετίζεται με την προαναφερθείσα λειτουργία μονάδων φυσικού αερίου με καύσιμο diesel. Στο ποσό των € 70 εκατ. δεν περιλαμβάνεται
το κόστος από την ανάλωση αποθεμάτων ύδατος από τους ταμιευτήρες των ΥΗΣ, για την αντιμετώπιση της
κατάστασης συναγερμού, πέραν αυτών που θα απαιτούνταν για την εξυπηρέτηση της συνήθους λειτουργίας του Συστήματος ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς επίσης και το πρόσθετο κόστος συντήρησης των μονάδων, λόγω της καταπόνησής τους, κατά 50% επιπλέον της
συνήθους λειτουργίας τους με φυσικό αέριο.
- με € 21,8 εκατ. από την πώληση της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τιμές μικρότερες της Οριακής Τιμής Συστήματος, μέσω των
ΝΟΜΕ.
Αντίθετα, θετική επίδραση είχε η μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κατά € 58,5 εκατ. από € 163,3 εκατ. το α’
τρίμηνο του 2016 σε € 104,8 εκατ. εφέτος.
Οι προαναφερθείσες επιβαρύνσεις, οι οποίες δεν ελέγχονται από τη ΔΕΗ, ήταν ο κύριος λόγος της μείωσης των κερδών προ τόκων, φόρων
και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατά € 221,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2016, με το αντίστοιχο
περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 9% έναντι 24,4%. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι επιβαρύνσεις, το EBITDA του α’ τριμήνου 2017 θα
ήταν τουλάχιστον € 320,3 εκατ., μειωμένο μόνο κατά € 24,9 εκατ. ή 7,2% και το περιθώριο EBITDAθα ήταν 23,4%.
Το EBITDA για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες –μη συμπεριλαμβανομένης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.–ανέρχεται σε € 81,4 εκατ. έναντι €
290,5 εκατ. πέρυσι και το περιθώριο σε 6% από 20,8%. Εξαιρουμένων των παραπάνω επιβαρύνσεων, το EBITDA του Ομίλου από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώνεται σε € 278,1 εκατ. μειωμένο μόνο κατά € 12,4 εκατ. ή 4,3% και το περιθώριο EBITDA
διαμορφώνεται σε 20,5%.
Κατόπιν των ανωτέρω, σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, το α’ τρίμηνο 2017 ήταν ζημιογόνο, με τις ζημίες προ φόρων να
διαμορφώνονται σε € 88,1 εκατ. έναντι κερδών προ φόρων € 122,3 εκατ. πέρυσι.
Αντίστοιχα, οι μετά από φόρους ζημίες διαμορφώθηκαν σε € 67,5 εκατ. έναντι καθαρών κερδών € 85,6 εκατ.
Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου το α΄ τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε € 94,2 εκατ. έναντι € 127,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2016. Ως
ποσοστό του κύκλου εργασιών οι συνολικές επενδύσεις το α΄ τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε 6,9% έναντι 9% το α΄ τρίμηνο 2016.
Το καθαρό χρέος στις 31.03.2017 ήταν € 4.376,2 εκατ., μειωμένο κατά € 150,6 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2016 και κατά € 275,7 εκατ. σε
σχέση με την 31.3.2016.
Στο α΄ τρίμηνο 2017 η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές της χώρας, αυξήθηκε κατά 6,9%. Σε σχετική ανακοίνωση
επισημαίνεται ότι η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το α΄ τρίμηνο (ειδικά τους
μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο) έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Η συνολική ζήτηση στην οποία περιλαμβάνεται η ηλεκτρική
ενέργεια για εξαγωγές και άντληση αυξήθηκε κατά 9,6% καθώς, ειδικά τον Ιανουάριο και λιγότερο τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκαν
ιδιαίτερα υψηλές εξαγωγές από Τρίτους μέσω των Βορείων Διασυνδέσεων προς τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, λόγω ελκυστικών
τιμών των εκεί αγορών. Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, με όρους προϊόντος (ηλεκτρική
ενέργεια) και όχι σε αριθμό πελατών, περιορίσθηκε σε 87,7% το Μάρτιο του 2017 από 92,8% τον Μάρτιο του 2016, σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΛΑΓΗΕ. Το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, διαμορφώθηκε σε 98,6% στην Υψηλή Τάση, 70,6% στη Μέση Τάση
και 92,1% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 99,7%, 80,7% και 95,8% τον Μάρτιο του 2016 αντίστοιχα.
Παρά τη μείωση του μέσου μεριδίου λιανικής αγοράς της ΔΕΗ, οι πωλήσεις της ΔΕΗ σε GWh παρέμειναν σταθερές λόγω της αύξησης
της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 59,3% της συνολικής
ζήτησης το α' τρίμηνο 2017 (57% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο 2016 ήταν 53,2% (50,6% στο
Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Η αύξηση του ποσοστού αυτού οφείλεται στο γεγονός ότι το α’ τρίμηνο του 2017 η παραγωγή της ΔΕΗ
κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της κατά τα ανωτέρω αύξησης της ζήτησης. Σημειώνεται ότι, το ίδιο διάστημα οι εισαγωγές Ηλεκτρικής
Ενέργειας από τρίτους μειώθηκαν κατά 35% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο καθώς οι εν λόγω traders προτίμησαν τις
αγορές της Κεντρικής Ευρώπης λόγω υψηλότερων τιμών.

Συνέχεια..
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\/ κατά την περίοδο 20.12.2016 έως 12.2.2017 για την αντιμετώπιση της κατάστασης Συναγερμού που κηρύχθηκε στο
Έτσι το βάρος
Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου το επωμίστηκε η ΔΕΗ, η οποία υποχρεώθηκε να λειτουργήσει τις μονάδες φυσικού αερίου Κομοτηνής
και Λαυρίου IVμε καύσιμο diesel. Η παραγωγή από λιγνίτη το α’ τρίμηνο του 2017 ήταν αυξημένη κατά 19,4% (750 GWh) από 3.862
GWh το α’ τρίμηνο του 2016 σε 4.612 GWh εφέτος, ενώ η παραγωγή από φυσικό αέριο ήταν αυξημένη κατά 105,3% (1.030 GWh) από
978 GWh πέρυσι σε 2.008 GWh εφέτος. Σχολιάζοντας τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη της περιόδου ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε: "Το α΄ τρίμηνο του 2017 τα οικονομικά αποτελέσματα του
Ομίλου ΔΕΗ επιβαρύνθηκαν από εξωγενείς, μη ελεγχόμενους από την εταιρεία παράγοντες, και συγκεκριμένα την κάλυψη του
ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ, την αρνητική οικονομική επίπτωση από τις δημοπρατηθείσες ποσότητες ενέργειας (ΝΟΜΕ) και το πρόσθετο
κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου.
Χωρίς αυτούς τους παράγοντες ο Όμιλος θα παρουσίαζε σημαντική λειτουργική κερδοφορία, στα επίπεδα περίπου του αντίστοιχου
τριμήνου του 2016.
Για τα υπόλοιπα τρίμηνα αναμένεται ανάκαμψη της κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, με παραδοχές για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου
2017, $50/bbl για την τιμή του πετρελαίου Brent, 1,13 για την ισοτιμία €/$, € 50/MWh για τη μέση Οριακή Τιμή Συστήματος και €
5/τόνο για την τιμή των δικαιωμάτων CO2, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, μη συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για το σύνολο του έτους, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:
- Έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας : € 4,5 δισ.
- Συνολικά Έσοδα : € 4,9 δισ.
- Περιθώριο EBITDA : 12% - 13%
Στις εκτιμήσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα πρόσθετα έσοδα για παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειαςπαρελθόντων ετών.
Ειδικά σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή κρίση που επηρέασε τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου, αυτή κατέδειξε τη κρισιμότητα της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις εγχώριες συμβατικές πηγές και συγκεκριμένα της λιγνιτικής και της υδροηλεκτρικής
παραγωγής, για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Χώρας, καθώς και το γεγονός ότι η ΔΕΗ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
για την ασφάλεια αυτή, υποχρεούμενη να λειτουργήσει τις μονάδες της ανεξαρτήτως κόστους (πετρέλαιο, κατανάλωση νερών), όταν
άλλοι αντιμετώπισαν την κρίση ως ευκαιρία για αποκόμιση εύκολου κέρδους.
Συνεχίστηκε η μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και ανήλθε σε € 58,5 εκατ. Επίσης, την ίδια περίοδο το καθαρό χρέος
του Ομίλου συνέχισε την πτωτική του πορεία για ένα ακόμη τρίμηνο καταγράφοντας μείωση € 150,6 εκατ. σε σχέση με το τέλος του
2016, καθώς αποπληρώθηκαν χρεωλύσια ύψους € 147,1 εκατ. Οι υπερήμερες οφειλές προς άλλους πιστωτές παρουσίασαν αύξηση καθώς
η επιβάρυνση από τους εξωγενείς παράγοντες άσκησε περαιτέρω πίεση στη ρευστότητα της εταιρείας.
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Να επενδύσουν στην Ελλάδα κάλεσε τους Αμερικανούς, ο Τζέφρι Πάιατ
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, επέστρεψε την περασμένη εβδομάδα στην Αμερική, με αντιπροσωπεία του Αμερικανο-Ελληνικού
Επιμελητηρίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στελέχη 40 ελληνικών εταιρειών, στο πλαίσιο του 6ου Ελληνικού Επενδυτικού Φόρουμ. Στην
αντιπροσωπεία - που επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον, τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη - συμμετείχε και ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης
Παπαδημητρίου, ενώ το φόρουμ έγινε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Enterprise Greece.
"Ο σκοπός μου στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα, πρώτα στην Ουάσιγκτον και τώρα στη Νέα Υόρκη, είναι να συνεχίσουμε πάνω στη
δέσμευση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να πράξουμε ό, τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στη διατήρηση αυτής της διαδικασίας ανάκαμψης
στην Ελλάδα. Να βοηθηθεί η Ελλάδα να βγει από τα επτά χρόνια δυσκολίας της, σαν ένα ισχυρό μέλος της Ευρωζώνης, ένας ζωτικός σύμμαχος των
Ηνωμένων Πολιτειών σε μια στρατηγικά περίπλοκη σημαντική περιοχή. Και μια χώρα που θα είναι σε θέση να συνεχίσει το ρόλο της ως φάρος
δημοκρατίας και σταθερότητας σε μια πολύ περίπλοκη περιοχή» δήλωσε ο Πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας σε δείπνο με ελληνοαμερικανοούς
επιχειρηματίες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Απ. Ζουπανιώτη στην GreekNews.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και το Αμερικανο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Παραθέτοντας τις εμπειρίες του από τις συναντήσεις της αντιπροσωπείας στην Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη, είπε ότι απ' αυτές προέκυψε μια αίσθηση
ανανεωμένης εμπιστοσύνης για την κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε.
«Με ενθάρρυναν ιδιαίτερα οι διαβουλεύσεις στην Ουάσιγκτον, στις συζητήσεις με γερουσιαστές, βουλευτές, αξιωματούχους της κυβέρνησης - από το
Λευκό Οίκο, το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι πολύ σαφές ότι υπάρχει μεγάλη προσοχή σε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά και
στην αναγνώριση των τεράστιων θυσιών που έκαναν οι Έλληνες σ' αυτά τα επτά χρόνια. Υπάρχει επίσης αναγνώριση της σημασίας της συμφωνίας της
περασμένης εβδομάδας με την Ευρώπη, ως ελπιδοφόρο σημείο καμπής στη διαδικασία ανάκαμψης».

Ο κ. Πάιατ δήλωσε ότι προσβλέπει στη συνέχιση της ήδη εξαιρετικά παραγωγικής συνεργασίας με το Χ.Α. και το Εμπορικό
Επιμελητήριο, για να εργαστούν με αμερικανικές εταιρείες και επενδυτές.
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Ευρώπη: «Eνιαίο σχήμα για την εγγύηση των καταθέσεων»
Αναγκαία συνθήκη για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα θεωρεί το ΔΝΤ την ολοκλήρωση της
τραπεζικής ένωσης. Στο θέμα αναφέρθηκε η επικεφαλής του οργανισμού Κριστίν Λαγκάρντ μετά το πέρας των εργασιών του
τελευταίου Eurogroup, που έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης για την Ελλάδα. Η γενική διευθύντρια του
ΔΝΤ μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου σχήματος εγγύησης των καταθέσεων, το οποίο θα ισχύει για όλα τα πιστωτικά
ιδρύματα που ανήκουν στην ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση.
Κοινοί κανόνες αλλά...
Σήμερα, μπορεί οι κανόνες εγγυήσεων να είναι κοινοί, ωστόσο κάθε χώρα-μέλος έχει το δικό της σύστημα, με υποχρέωση ως και το 2025
να έχει... βάλει στην άκρη το 0,8% επί των καλυπτομένων καταθέσεων, για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες πτωχεύσεις ιδρυμάτων.
Αναφερόμενη στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σημείωσε πως θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση των εποπτικών ελέγχων.
Επιπλέον, η κυρία Λαγκάρντ κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προχωρήσουν ταχύτερα, εν όψει Brexit, στη δημιουργία μιας
κοινής κεφαλαιαγοράς. Οπως είπε, με τον τρόπο αυτόν θα ενθαρρυνθεί ο επαναπατρισμός χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, που
μέχρι σήμερα ελάμβαναν χώρα στο Λονδίνο.
Οι στόχοι
Οι κυριότερες αλλαγές που εισάγονται με την τροποποιημένη οδηγία για την τραπεζική ένωση σχετικά με τα συστήματα εγγύησης των
καταθέσεων αφορούν:
l Τη συντόμευση της προθεσμίας εξόφλησης των καταθετών σε 7 ημέρες ως το 2024.
l Τη βελτίωση της ενημέρωσης των καταθετών.
l Τη διασφάλιση ότι τα κεφάλαια των συστημάτων εγγύησης χρηματοδοτούνται από τον τραπεζικό τομέα.
Σκεπτικισμός
Σύμφωνα με τους κανόνες, όλοι οι καταθέτες έχουν προστασία μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά τράπεζα από το σύστημα
εγγυήσεων του οποίου η τράπεζα είναι μέλος. Σημειώνεται πάντως πως τόσο στο Βερολίνο όσο και στη Φρανκφούρτη υπάρχει έντονος
σκεπτικισμός σε σχέση με τις δυνατότητες εφαρμογής του νέων κανόνων bail-in, με κούρεμα καταθέσεων. Κι αυτό διότι

εκτιμάται πως ο «θόρυβος» που θα προκληθεί στις αγορές και η αναστάτωση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
θα έχουν μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με τα κεφάλαια που μπορεί να απαιτούνται για τη διάσωση του συνόλου
των καταθέσεων μιας τράπεζας.
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Citi: Προβλέπει πτώση της Τερέζα Μέι και νέες εκλογές
Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι δεν θα επιβιώσει πέρα από μερικούς μήνες και υπάρχει η
πιθανότητα να γίνουν εκ νέου εθνικές εκλογές στη χώρα εντός του επόμενου έτους, ανέφερε η Citi σε σημείωμά
της προς τους πελάτες της. «Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι η πρωθυπουργία της δεν είναι βιώσιμη πέρα από
μερικούς μήνες, ίσως ένα χρόνο το πολύ, και θα υποστεί πιέσεις ενόψει επίμαχων ψηφοφοριών στη βουλή»,
ανέφερε η Citi. «Το βασικό μας σενάριο παραμένει ότι θα έχουμε μια διαμάχη για την ηγεσία των
Συντηρητικών και θα ακολουθήσουν νέες γενικές εκλογές εντός των επόμενων 12 μηνών», ανέφερε η τράπεζα.
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Η Ιταλία ακυρώνει στην πράξη το bail-in
Αντιδράσεις προκαλεί στη Γερμανία η απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να εγκρίνει πακέτο μέτρων για τη διάσωση των δύο τραπεζών του Βένετο, της
Veneto Banca και της Popolare Vicenza.
«Πρόκειται για μια κατάφωρη παραβίαση των κανόνων της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης», σχολίασε σε έντονο ύφος ο ευρωβουλευτής των γερμανών
Πρασίνων Σβεν Γκίγκολντ, προσθέτοντας ότι όπως και στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έτσι και σε αυτή την περίπτωση διακυβεύεται η
αξιοπιστία των κανόνων της ΕΕ.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο βουλευτής των Χριστιανοκοινωνιστών της Βαυαρίας Μάρκους Φέρμπερ ο οποίος υπογράμμισε ότι «όταν παραβιάζονται
τόσο απροκάλυπτα» οι ευρωπαϊκές κανόνες, «τότε δεν χρειάζεται να μιλάμε καν για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων».
Δικαιολογημένη η κριτική;
Άκρως δικαιολογημένη αυτή η κριτική κατά τον ιταλό οικονομολόγο Νίκολα Μπόρι:
«Στην πραγματικότητα, προσωπικά ως οικονομολόγος, είμαι λίγο ανήσυχος πως το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να σώσει αυτές τις δυο μικρές,
εντέλει, τράπεζες, θα θέσει σε κίνδυνο τη δυνατότητα να φτάσουμε στην Ευρώπη σε μια τραπεζική ένωση, έτσι ώστε οι καταθέσεις να διασφαλίζονται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι μετά την απόφαση αυτή, η Γερμανία δεν θα συμφωνήσει και αυτό συνιστά πρόβλημα διότι είναι απίθανο η Ιταλία από
μόνη της να εγγυηθεί αξιόπιστα το σύνολο των καταθέσεών της».
Οι δύο χρεοκοπημένες τράπεζες, η Veneto Banca και η Λαϊκή Τράπεζα της Βιτσέντσα της ευρύτερης περιοχής του Βένετο απορροφώνται από τον
χρηματοπιστωτικό Όμιλο Intesa San Paolo με χρηματοδοτική ένεση του δημοσίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 17 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα τα
πέντε περίπου δις αποτελούν άμεση χρηματοδότηση δημοσίου στην Intesa San Paolo και άλλα δώδεκα δις παρέχονται προληπτικά ως εγγυήσεις για τους
κινδύνους που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει ο όμιλος.
\ τηςΚομισιόν
Με τις «ευλογίες»
«Προσωπικά πιστεύω ότι για άλλη μια φορά αποσιωπούμε το πρόβλημα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το τραπεζικό
μάνατζμεντ -και έχω εμπειρία καθώς προέρχονται από την τράπεζα Unicredit- όπου έχεις μάνατζερ οι οποίοι μετά από μόλις ένα και ενάμιση χρόνο
παίρνουν έως και 30 εκατομμύρια του λεγόμενου μπόνους», σχολιάζει ο Σάντρο Σεμεντσάτο, πρώην τραπεζικός υπάλληλος.
Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο διάσωσης των δυο μικρών τραπεζών, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη κριτική διότι με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται
ουσιαστικά η διάσωση εκ των έσω, το λεγόμενο bail-in (με συμμετοχή των μετόχων, ομολογιούχων και εντέλει και των καταθετών), και ενεργοποιείται η
κρατική βοήθεια που πηγάζει φυσικά από τα χρήματα των φορολογουμένων. Στην προκειμένη βέβαια περίπτωση, όπως συνεχώς τονίζεται, πρόκειται για
εκκαθάριση και όχι για διάσωση των δυο προβληματικών τραπεζών, οι οποίες εντέλει θα εξαφανιστούν από την αγορά, με το υγιές κομμάτι των
δραστηριοτήτων τους να περνά στα χέρια της δεύτερης μεγαλύτερης ιταλικής τράπεζας Intesa.
Η εκκαθάριση οδηγεί σε κλείσιμο 600 υποκαταστημάτων και στην απόλυση 3.900 υπαλλήλων.
Deutsche Welle
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

ΟΠΑΠ: Παραμένει ο μεγάλος στόχος της διάσπασης των 10,00 –
10,10 ευρώ. Μια τέτοια διάσπαση μπορεί να οδηγήσει τη μετοχή στις
επόμενες πολύ ισχυρές αντιστάσεις στα 10,90 - 11,00 ή και ακόμη
υψηλότερα στις αντιστάσεις στα 11,35 – 11,45 ευρώ..
OPAP(e) (9.90000, 10.0800, 9.83000, 9.99000, +0.09000), Parabolic SAR (9.24340)
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