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Πιέσεις θεσμών για να κλείσει εγκαίρως η αξιολόγηση
Υπό συνεχή πίεση, μέσω τηλεδιασκέψεων σε εβδομαδιαία βάση, βρίσκεται η κυβέρνηση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την
προώθηση των μεταρρυθμίσεων, που καθυστερούν, με αποτέλεσμα να απειλείται η έγκαιρη ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης και η
ομαλή έξοδος από το πρόγραμμα.
Υψηλόβαθμη πηγή του οικονομικού επιτελείου αναγνώρισε χθες ότι η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης «είναι ένα δύσκολο σημείο
με πολλά τεχνικά θέματα», αν και πρόσθεσε πως «δεν νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε μέχρι τον Ιούνιο». Είχε προηγηθεί τηλεδιάσκεψη με
τους θεσμούς με συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, του υφυπουργού παρά τω
Πρωθυπουργώ Δημήτρη Λιάκου και του γενικού γραμματέα Συντονισμού της κυβέρνησης Δημήτρη Παπαγιαννάκου. Σύμφωνα με
πληροφορίες («Κ», 27/3/18), οι ευρωπαϊκοί θεσμοί βλέπουν ως πιο πιθανή την ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης στο Εurogroup του
Ιουλίου (12/7) και όχι του Ιουνίου (21/6).
Eξάλλου, χθες, με την ευκαιρία της απόφασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΣΜ) για την εκταμίευση της δόσης των 5,7
δισ. ευρώ, ο διευθύνων σύμβουλος του ESM Kλάους Ρέγκλινγκ υπενθύμισε ότι η επιτυχής έξοδος από το μνημόνιο προϋποθέτει εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων. «Η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του προγράμματος ξεκίνησε ήδη και έχω την πεποίθηση ότι η Ελλάδα είναι
σε καλό δρόμο για να εξέλθει επιτυχώς από το πρόγραμμα του ESM τον Αύγουστο του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι οι εναπομένουσες
μεταρρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την ελληνική κυβέρνηση», είπε.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόφασης «λίγο αργότερα» από την 21η Ιουνίου άφησε ο επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, απαντώντας σε ερώτηση του
ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη σχετικά με το ενδεχόμενο καθυστερήσεων
λόγω διαφωνιών με το ΔΝΤ. Ακόμη και με αυτή τη μικρή καθυστέρηση ο κ. Μοσκοβισί μίλησε για έγκαιρη ολοκλήρωση. Ο ίδιος
εξέφρασε την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Ταμείου και των ευρωπαϊκών θεσμών, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν έχουν
επιβεβαιωθεί τα στοιχεία της Κομισιόν.
Η εκταμίευση
Την εκταμίευση 5,7 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ενέκρινε τελικώς χθες το διοικητικό συμβούλιο του ΕSM, σχεδόν 4 μήνες μετά την
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στο Χίλτον για την τρίτη αξιολόγηση.
Η καθυστέρηση οφειλόταν κυρίως στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, από την πρόοδο των οποίων οι θεσμοί είχαν εξαρτήσει την
εκταμίευση. Περαιτέρω πρόοδος στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, καθώς και εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου
είναι οι δύο προϋποθέσεις που θέτει ο ESM και για την εκταμίευση του υπόλοιπου 1 δισ. της δόσης της τρίτης αξιολόγησης. Αυτή θα
δοθεί μετά την 1η Μαΐου και το πολύ έως τις 15 Ιουνίου. Αναλυτικότερα, από τα 5,7 δισ. ευρώ της χθεσινής δόσης, τα 3,3 δισ. ευρώ θα
δοθούν για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, το 1,9 δισ. ευρώ για το μαξιλάρι ασφαλείας, ενόψει της εξόδου στις αγορές και 500
εκατ. ευρώ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ θα δοθεί αποκλειστικά για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι εκταμιεύσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
προϋποθέτουν ότι η κυβέρνηση έχει ήδη εκκαθαρίσει αντίστοιχο ποσό και μάλιστα με αναλογία τουλάχιστον 1 ευρώ ίδιων πόρων για κάθε
1 ευρώ εκταμίευσης από τον ESM.
Αν όλα πάνε καλά και εκταμιευθεί και το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ της τρίτης αξιολόγησης, θα απομένει πλέον μόνο μία τελευταία δόση ώς το
κλείσιμο του προγράμματος, η οποία υπολογίζεται ότι θα φτάνει τα 11-12 δισ. ευρώ, σύμφωνα με όσα είχε πει ο κ. Ρέγκλινγκ προ μηνών
στο Φόρουμ των Δελφών. Μαζί με αυτήν, οι συνολικές εκταμιεύσεις της χώρας από τον ESM και τον EFSF από το 2012 θα προσεγγίσουν
τα 200 δισ. ευρώ.
Σε χθεσινό σημείωμα του ESM διευκρινίζεται ότι καμία εκταμίευση του τρέχοντος προγράμματος δεν μπορεί να γίνει μετά τις 20
Αυγούστου.
Ο κ. Σεντένο
Ελάφρυνση του χρέους υπό προϋποθέσεις προανήγγειλε χθες, εξάλλου, και ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο σε συνέντευξή του
στον Παύλο Τσίμα, στον ΣΚΑΪ. Οπως είπε, η ελάφρυνση του χρέους είναι κάτι που διαφοροποιεί την Ελλάδα από την Ιρλανδία, την
Πορτογαλία και την Κύπρο και στο πλαίσιο αυτό «συζητούμε στο Eurogroup έναν μηχανισμό ελάφρυνσης του χρέους, που θα
παρακολουθεί τις συνθήκες της ελληνικής οικονομίας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, ως προϋπόθεση για την αποπληρωμή του
χρέους. Αυτός ο μηχανισμός πρέπει να ενσωματωθεί στη γενικότερη εποπτεία που θα υπάρχει».
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Μυτιληναίος: Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και μέρισμα 0,32 ευρώ…
Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση της εταιρείας Μυτιληναίος και υπό το νέο σχήμα μετά την 3
συγχώνευση το προηγούμενη καλοκαίρι, καταγράφηκε ισχυρή άνοδο των αποτελεσμάτων της υπερβαίνοντας
τους στόχους που είχαν τεθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
Ειδικότερα και σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος κατά
22,5%, λόγω της εξαιρετικής επίδοσης του Τομέα Μεταλλουργίας, της υψηλής επίδοσης του Τομέα της
Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, αλλά και της συνεισφοράς του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €306,0 εκατ. έναντι
€222,4 εκατ. το 2016, αύξηση 37,6% που αποδίδεται πρώτιστα στην ιστορικά υψηλή επίδοση του Τομέα
Μεταλλουργίας.
Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ενισχύθηκαν 352,4% και διαμορφώθηκαν σε
€154,6 εκατ. έναντι €34,2 εκατ. το 2016 Η σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών ανά μετοχή (+270,2%) και
το προτεινόμενο μέρισμα αντανακλά σε σημαντικό βαθμό τα οφέλη από τον εταιρικό μετασχηματισμό που
ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και σηματοδότησε τη δημιουργία μιας νέας ενιαίας εταιρικής οντότητας, που
επωφελείται από σημαντικές επιχειρηματικές συνέργειες και ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία.
Πέραν των ήδη γνωστών one-off items των αποτελεσμάτων Εννεάμηνου, σημειώνεται η απορριπτική απόφαση
του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. επί της προσφυγής της Αλουμίνιο της Ελλάδος που αφορούσε την
τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2007-2008.
Συνέπεια της απορριπτικής αυτής απόφασης, τα αποτελέσματα του 2017 έχουν επιβαρυνθεί κατά €17,4 εκατ. σε
επίπεδο EBITDA και €22,1 εκατ. σε επίπεδο κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αναφέρεται
στην ανακοίνωση.
Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος
“ O εταιρικός μετασχηματισμός αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα στη μετεξέλιξη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε μια ισχυρή
διεθνή εταιρεία, θέτοντας τις κατάλληλες οργανωτικές δομές και επιτυγχάνοντας σημαντικές λειτουργικές και
οικονομικές συνέργειες. Η αύξηση της κερδοφορίας το 2017, η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής δομής και οι
προοπτικές υψηλών χρηματοροών και των τριών Τομέων Επιχειρησιακής Δραστηριότητας της Εταιρείας,
ανοίγουν το δρόμο για το επόμενο βήμα εξέλιξης.
Μέσα από ένα νέο πρόγραμμα στοχευμένων επενδύσεων σε έργα με υψηλούς βαθμούς απόδοσης, η Εταιρεία
αποσκοπεί αφενός στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς της σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου στην
αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας, ωθώντας σε υψηλότερα επίπεδα τα οικονομικά της μεγέθη προς
όφελος των εργαζομένων, των μετόχων αλλά και της Ελληνικής Οικονομίας.
Μερισματική Απόδοση
Συνέπεια της αυξημένης κερδοφορίας και της ισχυροποίησης του ισολογισμού μετά τον εταιρικό
μετασχηματισμό αποτελεί και η έναρξη πληρωμής μερισμάτων προς τους μετόχους σε διατηρήσιμη βάση.
Συγκεκριμένα για τη χρήση του 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος
€0,32 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 3,50% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής
την 31/12/2017.
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Στην παραγγελία 42 Airbus προχωρά η Aegean
Στην παραγγελία 42 αεροσκαφών τύπου Airbus A320neo και Α321neo προχωρά η Aegean όπως ανακοίνωσε ο
αντιπρόεδρος της αεροπορικής εταιρείας Ευτύχης Βασιλάκης.
Ειδικότερα, η Aegean πρόκειται να παραγγείλει 30 αεροσκάφη ενώ έχει τη δυνατότητα παραγγελίας 12
επιπλέον αεροσκαφών.
Σημειώνεται ότι το προσύμφωνο με την Airbus υπεγράφη σήμερα.
Η παραλαβή των πρώτων δέκα αεροσκαφών θα αρχίσει από το 2020 έως το 2025.
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Reuters: Επιστέγασμα της συμφωνίας στο Eurogroup, η απόφαση εκταμίευσης της δόσης
Η απόφαση για την εκταμίευση της δόσης του ελληνικού προγράμματος έρχεται ως επιστέγασμα της πολιτικής
συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Eurogroup του Μαρτίου και θα βοηθήσει την Ελλάδα στην δημιουργία
αποθεματικού ρευστότητας ώστε η χώρα να επανέλθει πλήρως στις χρηματαγορές, σημειώνει το πρακτορείο
Reuters. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόφσκις χαιρέτισε την απόφαση και
κάλεσε την Αθήνα να ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα στήριξης, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Η
Ελλάδα πρέπει να υλοποιήσει σειρά μεταρρυθμίσεων πριν από τον Αύγουστο, ώστε να λάβει τα υπόλοιπα
χρήματα του προγράμματος. Σύμφωνα με τον ΕΜΣ, με τα χρήματα αυτά θα εξυπηρετηθεί το χρέος της χώρας,
θα πληρωθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ μέρος τους θα κατευθυνθεί προς την δημιουργία αποθεματικού
ύψους 20 δισ. ευρώ περίπου, ποσόν που, όπως εκτιμούν αξιωματούχοι της ΕΕ, θα αρκέσει για να στηριχθεί μια
βιώσιμη ανάπτυξη. Περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, ενδέχεται να
παραχωρηθεί μετά την λήξη του προγράμματος και θα συνοδεύεται από νέους όρους που δεν έχουν ακόμη
αποφασιστεί.
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Τιτάν: Μείωση των καθαρών κερδών στα 42,7εκ ευρώ (μέρισμα 0,05 και επιστροφή 0,50
ευρώ)
Το 2017 τα αποτελέσματα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ συνέχισαν να καταγράφουν ισχυρά μεγέθη, γεγονός που
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συνέχιση της δυναμικής πορείας της αγοράς στις ΗΠΑ. Ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός και ανήλθε σε €1.505,8 εκ., καταγράφοντας οριακή κάμψη 0,2 % σε
σύγκριση με το 2016, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €273,4 εκ.
εμφανίζοντας κάμψη 1,9%. Τα έκτακτα γεγονότα (το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην Αίγυπτο και στην
Ελλάδα και ο τυφώνας Ίρμα στη Φλόριντα) μείωσαν τα λειτουργικά κέρδη κατά €17 εκ. έναντι έκτακτων
κονδυλίων ύψους €6,7 εκ. που είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα του 2016. Επιπλέον, η σημαντική υποτίμηση
 λίρας στα τέλη του 2016 και η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά τη διάρκεια
της αιγυπτιακής
του 2017, επηρέασαν αρνητικά τα φετινά αποτελέσματα. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο
ενοποιημένος κύκλος εργασιών θα ήταν υψηλότερος κατά €148 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, θα
ήταν υψηλότερα κατά €18 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για
φόρους ανήλθαν σε €42,7 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €127,4 εκ. το 2016. Σημειώνεται ότι στα κέρδη του 2016
είχαν συμπεριληφθεί €90 εκ. από την αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημιές
παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ. Το 4ο τρίμηνο του 2017 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €361,3 εκ.
καταγράφοντας κάμψη 6,1% και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε
€58,9εκ., χαμηλότερα κατά 19,9% έναντι του συγκριτικά δυνατού 4 ου τριμήνου 2016. Τα καθαρά κέρδη μετά
τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €9,6 εκ. Η υποτίμηση της αιγυπτιακής
λίρας και η εξασθένηση του δολαρίου εκτός από τα ετήσια αποτελέσματα, επηρέασαν αρνητικά και τα
αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουνίου 2018, τη διανομή μερίσματος €0,05 ανά μετοχή
καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου €0,50 ανά μετοχή. Τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα
προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία.
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74% of sessions where the S&P 500 rises at least 2.5% happen when the
benchmark index is trading under its 200-day moving average
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