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Κορυφαίο χρηματιστήριο στον κόσμο είναι φέτος το ελληνικό
Κορυφαίο χρηματιστήριο στον κόσμο είναι φέτος το ελληνικό, με τον δείκτη του να έχει αυξηθεί -από χαμηλή
βάση- κατά 45%, μετά από μία δεκαετία κρίσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Καθώς οι ελληνικές
μετοχές ανακάμπτουν, οι διαχειριστές κεφαλαίων μπορεί να αρχίσουν να κοιτάζουν την ελληνική αγορά ξανά,
σημειώνει, προσθέτοντας ότι υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας για το ερχόμενο έτος, ιδιαίτερα αν η οικονομία
συνεχίσει να βελτιώνεται.
Η δυναμική για την Ελλάδα επιταχύνθηκε μετά τις εκλογές το καλοκαίρι, σύμφωνα με τον George Lagarias,
επικεφαλής οικονομολόγο της Mazars Financial Planning, καθώς η νέα κυβέρνηση έδειξε τη βούλησή της να
εφαρμόσει ένα πακέτο φορολογικών μειώσεων και φιλικών για τις επιχειρήσεις πολιτικών. Αυτό έχει περιορίσει
εν μέρει την έκπτωση με την οποία διαπραγματευόταν τα ελληνικά στοιχεία ενεργητικού με ρίσκο. «Το κλειδί
για το ξεκλείδωμα επιπλέον αξίας στις ελληνικές μετοχές είναι η αγορά ομολόγων», δηλώνει ο Lagarias, με τα
σημερινά επίπεδα των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και των ασφάλιστρων έναντι του κινδύνου
χρεοκοπίας (credit default swaps,CDS) να δείχνουν ότι αλλάζει η αντίληψη και η χώρα δεν θεωρείται πλέον το
«προβληματικό παιδί» της Ευρώπης. Ανοίγει, επίσης, την πόρτα για να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στο νέο γύρο
ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), που είναι συνήθως καταλύτης για μία
ευρύτερη άνοδο των τιμών των στοιχείων ενεργητικού, προσθέτει ο Lagarias. Υπάρχει ακόμη αρκετή
μεταρρυθμιστική δουλειά να γίνει για να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, αλλά αν συνεχισθεί αυτή η
τάση, θα μπορούσαμε να δούμε ακόμη μεγαλύτερη δυναμική των ελληνικών μετοχών το 2020, σημειώνει.
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Στουρνάρας: Έρχεται ισχυρή ανάπτυξη και τόνωση επενδύσεων
Αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα μας, παρά την επιβράδυνση στην Ευρώπη, με ανάκαμψη των ιδιωτικών
επενδύσεων και της κατανάλωσης, προέβλεψε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά την ομιλία του σε
εκδήλωση που πραγματοποίησε η Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, για την «Ημέρα
Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης 2019», στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, στον Πειραιά.
«Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης παρά το γεγονός ότι στην Ευρώπη έχει πέσει μία εκατοστιαία μονάδα και αυτό επηρεάζει τις
εξαγωγές μας, βαίνει αυξανόμενος» τόνισε ο κ. Στουρνάρας, προσθέτοντας ότι «οι προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδας είναι για 1,9%
φέτος, όσο περίπου και πέρυσι, αλλά και για 2,4% του χρόνου».
«Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν σκεφτεί κάποιος ότι είμαστε σχεδόν η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη, που ο αριθμός οικονομικής
ανάπτυξης αυξάνει αντί να μειώνεται: τα εσωτερικά στοιχεία της οικονομίας και κυρίως οι ιδιωτικές επενδύσεις δείχνουν ότι
ανακάμπτουν και αναμένουμε ρυθμό διπλάσιο από το 2018 και το 2019 το 2020» δήλωσε ο κ. Στουρνάρας. Και η ιδιωτική ωστόσο
κατανάλωση, σιγά-σιγά αρχίζει και αυτή και βελτιώνεται, καθώς «αυτό που καθοδηγεί την εσωτερική οικονομία είναι οι καλύτερες
προσδοκίες».
Αναφερόμενος στον Προϋπολογισμό, είπε ότι αυτός υιοθετήθηκε από την ΕΕ και δεν δημιουργεί δημοσιονομικό κενό για το 2019 και το
2020.
Για τα αποτελέσματα των τραπεζών του εννεαμήνου, ο κ. Στουρνάρας είπε ότι δείχνουν σημαντική βελτίωση όσον αφορά το ρυθμό
μεταβολής των κόκκινων δανείων, και το 2020 «προσδοκούμε μια σημαντική μείωση στα κόκκινα δάνεια» - ωστόσο τα προβλήματα
παραμένουν, και τα κόκκινα δάνεια θα είναι μια μεγάλη δυσμενής κληρονομιά του παρελθόντος. Δήλωσε επίσης, ότι η κυβέρνηση, για το
θέμα των κόκκινων δανείων ανέσυρε το ιταλικό σχέδιο και αφού έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις και εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα γίνει νόμος και θα περάσει από τη Βουλή τον Δεκέμβριο.
Μεταξύ 2018 και 2019 υπήρξε μια πολύ σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη (περίπου μία
εκατοστιαία μονάδα που για την Ευρώπη είναι μεγάλη) ωστόσο τα τελευταία στοιχεία δίνουν μία κάποια βελτίωση σε σχέση μ' αυτά της
προηγούμενης περιόδου, είπε ο κ. Στουρνάρας. Τόνισε επίσης, ότι δεν έχουμε ξεφύγει από τον κίνδυνο της ύφεσης, καθώς η εμπορική
πολιτική των ΗΠΑ συνεχίζει και δημιουργεί προβλήματα, επιβραδύνοντας την παγκόσμια οικονομία.
Για την ελληνική ναυτιλία, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είπε πως «σε μία περίοδο που η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου έχει
μειωθεί σημαντικά, η ελληνικών συμφερόντων ναυτιλία σύμφωνα με τους ορισμούς της Eurostat, παραμένει και ισχυρή και
επεκτείνεται».
«Ο ελληνικός εμπορικός στόλος επεκτείνεται με ρυθμό που έφθασε το 2,5% το 2018 και ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 3.000
πλοίων στα τέλη του 2018» δήλωσε ο κ. Στουρνάρας, προσθέτοντας ότι «η δυναμικότητα της ελληνικής ναυτιλίας υπερβαίνει για πρώτη
φορά φέτος το όριο των 200 εκατομμυρίων τόνων». Σημαντικό είπε ότι είναι επίσης, να τονιστεί η νεαρή ηλικία του στόλου, όπου πάνω
από το ήμισυ αφορά σε πλοία κάτω των 10 ετών.
Η αυξανόμενη συμβολή της ναυτιλίας φαίνεται και από τα στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, συνέχισε ο κ. Στουρνάρας και
συμπλήρωσε πως «παρά την, όπως αποδείχθηκε, προσωρινή αναστάτωση από την επιβολή των capital controls, που παρενέβαλε εμπόδια
στις συναλλαγές, τα έσοδα από την ναυτιλία αυξήθηκαν κατά 20% από το 2014 μέχρι σήμερα».
«Ο δυναμισμός αυτός βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και στην εμπιστοσύνη του ελληνικού και διεθνούς τραπεζικού συστήματος προς την
ελληνική ναυτιλία, που επιτρέπει τη χρηματοδότηση της επέκτασης και ανανέωσης του στόλου. Σε μια περίοδο, κατά την οποία ο
τραπεζικός τομέας ακολουθεί μια πολιτική απομόχλευσης, η ελληνική ναυτιλία διατηρεί προνομιούχο πρόσβαση στην τραπεζική
χρηματοδότηση και δεν χρειάστηκε να επιδιώξει εναλλακτικές, αλλά ακριβότερες μορφές χρηματοδότησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι
και διεθνείς τράπεζες που, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, αποχώρησαν από την Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης, επέλεξαν να
διατηρήσουν το χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων», σημείωσε.
Σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, ακόμη και σήμερα, μετά τις αποχωρήσεις, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στηρίζει την ελληνική
ναυτιλία, συμμετέχοντας κατά το ένα έκτο περίπου στη συνολική χρηματοδότησή της.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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ΟΠΑΠ: Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας στο 9μηνο ….. Προς έκτακτο μέρισμα
το Α΄ τρίμηνο του 2020
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της.
Τα Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου 2019 είναι αυξημένα κατά 6,0% στα €1.173,2εκ.
(εννεάμηνο 2018: €1.106,3εκ.).
Τα καθαρά έσοδα ενισχύθηκαν για 9ο συναπτό τρίμηνο σε ετήσια βάση, διαμορφώνοντας τα έσοδα του γ’
τριμήνου 2019 στα €393,6εκ (γ’ τρίμηνο 2018: €368,9εκ), αυξημένα κατά 6,7% σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα της ισχυρής συνεισφοράς των VLTs, της αυξημένης επίδοσης των
αριθμολαχείων και των Σκρατς & Λαχείων που επανήλθαν σε θετική τροχιά.
 Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε στο εννεάμηνο 2019 κατά 6,8% και διαμορφώθηκε σε €463,1εκ.
(εννεάμηνο 2018: €433,6εκ.). Το γ’ τρίμηνο 2019 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €154,7εκ. (γ’
τρίμηνο 2018: €145,6εκ.) υψηλότερο κατά 6,3% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας ανάλογη αύξηση σε σχέση με
τον ρυθμό μεταβολής των εσόδων.
 Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 22,8% στα
€300,3εκ. (εννεάμηνο 2018: €244,6εκ.), ή αύξηση 19,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων
έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων που σχετίζονται κυρίως με την αντιστροφή επίδικων
προβλέψεων στο α’ τρίμηνο. Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2019 ανήλθαν σε €101,6εκ. (γ’ τρίμηνο 2018: €87,2εκ.)
ενισχυμένα κατά 16,5%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης συνεισφοράς των εσόδων και της περαιτέρω
αποτελεσματικής διαχείρισης των εξόδων.
 Λειτουργικά έξοδα εννεαμήνου 2019 στα €200,6εκ. μειωμένα κατά 5,7% σε ετήσια βάση. Το γ’ τρίμηνο 2019
τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,2% στα €62,2εκ. (γ’ τρίμηνο 2018: €65,6εκ.) εναρμονισμένα με την
τάση του εννεαμήνου και παρά τη σημαντική ανάπτυξη των λειτουργικών δραστηριοτήτων.
 Τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 33,6% στα €140,6εκ. (εννεάμηνο 2018: €105,2εκ.) ή
αυξημένα κατά 28,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση.Το γ’ τρίμηνο 2019 τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά
24,5% στα €48,8εκ. (γ’ τρίμηνο 2018: €39,2εκ.).
 Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €484,6εκ. και δείκτης Καθαρός Δανεισμός/ LTM EBITDA
στο 1.2x.
 20.932 VLTs στην Ελλάδα και 6.616 SSBTs στην Ελλάδα και Κύπρο εγκατεστημένα στις 30.09.2019. Ο
στόχος της εγκατάστασης του συνόλου των VLTs μέχρι το τέλος του 2019 αναμένεται να επιτευχθεί.
 Διανομή έκτακτου μερίσματος εντός του α’ τριμήνου 2020 το οποίο θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στα καθαρά
κέρδη χρήσης 2019 της εταιρείας
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Κανονικές κρίνει ο SSM τις τραπεζικές χρεώσεις
Κανονικές κρίνει ο Αντρέα Ενρία, επικεφαλής του SSM, τις προμήθειες των τραπεζών, απαντώντας σε
ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλη.
Το β’ τρίμηνο του 2019 αναφέρει η επιστολή απάντηση, η συνεισφορά των προμηθειών και των χρεώσεων στα
λειτουργικά έσοδα των ελληνικών τραπεζών υπό την εποπτεία της ΕΚΤ ήταν μικρότερη από το μισό της

αντίστοιχης συνεισφοράς
σε τράπεζες άλλων χωρών οι οποίες εφαρμόζουν παρόμοια επιχειρηματικά μοντέλα
(περίπου 16% έναντι 33%, μετρούμενη σε κυλιόμενη βάση τεσσάρων τριμήνων).
Όπως γράφει η Ναυττεμπορική, όσον αφορά τις ερωτήσεις σχετικά με μέτρα μείωσης της επιβάρυνσης που
συνεπάγονται οι νέες χρεώσεις για τους πελάτες, η λήψη μέτρων που αφορούν αυτήν την επιβάρυνση
εναπόκειται στις εθνικές αρχές προστασίας του καταναλωτή και επομένως δεν εμπίπτει στο πεδίο της εντολής
προληπτικής εποπτείας που έχει ανατεθεί στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ. Τέλος, η ΕΚΤ δεν μπορεί να
προσδιορίσει ποσοτικά την πιθανή οικονομική επιβάρυνση αυτής της νέας πολιτικής για τους κατόχους
καρτών ελληνικών τραπεζών, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί επίσης από πιθανές αλλαγές στη συμπεριφορά των
πελατών σε απόκριση στις νέες χρεώσεις. Τα ελληνικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, που βρίσκονται υπό
την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, προσπαθούν σκληρά να επανέλθουν σε κερδοφορία έπειτα από χρόνια κατά τα
οποία κατέγραφαν ζημίες.
Το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να επιλύσουν το ζήτημα του υπερβολικά υψηλού δείκτη μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο, είναι ευθύνη των διοικήσεων αυτών των τραπεζών να αποφασίσουν ποιες
στρατηγικές οδούς πρέπει να ακολουθήσουν ούτως ώστε να δημιουργήσουν διατηρήσιμα κέρδη. Η ΕΚΤ έχει
ενημερωθεί για τις νέες προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για ορισμένες συναλλαγές, καθώς
και για εκτυπώσεις εντύπων κίνησης λογαριασμού σε ΑΤΜ και άλλες χρεώσεις σε σχέση με τη χρήση καρτών,
καταλήγει η επιστολή.
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Και συνεχίζεται ……… Μια από τα ίδια στο Χ.Α. και την Τετάρτη με τη «μάχη» του Χ.Α.
με τα κρίσιμα επίπεδα των 890 – 900 μονάδων να συνεχίζεται ….
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