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Reutres: Προκαταρκτική συμφωνία με τους δανειστές
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters, σε προκαταρκτική συμφωνία για το θέμα των εργασιακών και
συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων αλλά και αυτό της ενέργειας κατέληξαν Αθήνα και θεσμοί, γεγονός που
φέρνει πιο κοντά το ενδεχόμενο για συμφωνία πριν από το Eurogroup της 7ης Απριλίου. Η Ελλάδα, όπως
σημειώνει το πρακτορείο, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους, θα μειώσει τις δαπάνες για τις συντάξεις σε
ποσοστό έως 1% του ΑΕΠ το 2019. Παράλληλα, Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι η μείωση του
αφορολόγητου στις περίπου 6.000 ευρώ με στόχο την εξοικονόμηση, 1% του ΑΕΠ, είναι κάτι που επίσης έχει
συμφωνηθεί.
Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, η Ελλάδα δεν θα κληθεί να προχωρήσει στην περαιτέρω απελευθέρωση των
μαζικών απολύσεων, όπως απαιτούσε αρχικά το ΔΝΤ, δήλωσαν αξιωματούχοι. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις,
οι οποίες είχαν αποδυναμωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος το 2012, αναμένεται να αναβιώσουν μετά τη λήξη
του τρέχοντος προγράμματος το 2018.
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Alpha Bank: Ανω του 5% το ποσοστό της BlackRock
Η Alpha Bank ενηµερώνει ότι η BlackRock, κατόπιν της από 28.3.2017 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει
έµµεσα από την 27.3.2017 δικαιώµατα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθµες κοινές, ονοµαστικές, µετά
ψήφου, άυλες µετοχές σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου δικαιωµάτων ψήφου της Τραπέζης,
αφαιρουµένων αυτών που ανακοίνωσε ότι κατέχει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
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ΟΠΑΠ: Καθαρά κέρδη 170εκ ευρώ … Υπόλοιπο μέρισμα 0,60 ευρώ…
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, σταθερές επιδόσεις παρά τις δυσμενείς συνθήκες και την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων κατάφερε να
επιτύχει ο ΟΠΑΠ κατά τη χρήση 2016, με ένα καλό μάλιστα 4ο τρίμηνο … Να σημειωθεί ότι η εταιρεία θα προχωρήσει στη διανομή υπολοίπου
μερίσματος για το 2016, της τάξης των 0,60 ευρώ (0,54 μετά το φόρο 10%), μια απόδοση δηλαδή 6,22%.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:
Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) μειωμένα κατά 0,2% στα €1.397,6εκ. (FY 2015: €1.399,7εκ.) τα οποία επιδεικνύουν ανθεκτικότητα παρά το ασταθές
μακροοικονομικό περιβάλλον. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών στο δ’ τρίμηνο του 2016 ακολούθησαν την ίδια τάση σημειώνοντας πτώση κατά 0,5% στα
€399.6εκ. με τα παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού και τα Σκρατς & Λαχεία να καταγράφουν μικρή αύξηση, ενώ τα αριθμολαχεία σημείωσαν πτώση
κατά 3.1%.
.), απόρροια της σημαντικής αύξησης
της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί των καθαρών εσόδων στο 35%. Μη συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών
εσόδων, τα προσαρμοσμένα EBITDA για τη χρήση διαμορφώθηκαν σε €365,1εκ. μειωμένα κατά μόλις 3,2%. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2016
διαμορφώθηκαν στα €83,7εκ. σημειώνοντας πτώση 19,2% σε ετήσια βάση, λόγω της ως άνω αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων αλλά και
των αυξημένων εξόδων που σχετίζονται με την σταδιακή υλοποίηση των νέων έργων.
εκ. (Q4 2015:
€51,7εκ.), ως αποτέλεσμα αφενός της μικρότερης φορολογικής επιβάρυνσης στο δ’ τρίμηνο και αφετέρου της απομείωσης της άδειας της Ελληνικά
Λαχεία ύψους €15 εκ. που είχε επιβαρύνει τα αποτελέσματα της περσινής χρονιάς.
ς €0,12 οδηγεί σε
συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή ύψους €0,72.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Damian Cope, αναφέρει:
«Παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές προκλήσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στη συρρίκνωση του ΑΕΠ στο τέταρτο τρίμηνο, οι επιδόσεις του ΟΠΑΠ
το 2016 ήταν σύμφωνες με τις προσδοκίες μας. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) για το έτος παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και παρόλο που
επιβαρυνθήκαμε σημαντικά από τον αυξημένο συντελεστή συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου σε αυτά, οι οικονομικές μας επιδόσεις παρέμειναν
ανθεκτικές.
Το 2016 έθεσα το μακροπρόθεσμο όραμα της εταιρείας και τις κύριες στρατηγικές προτεραιότητες και είμαι ευχαριστημένος με την πρόοδο που έχει
επιτύχει η ομάδα του ΟΠΑΠ σε πολλές από τις βασικές πρωτοβουλίες μας.
Το 2017 θα είναι ένα έτος σημαντικών αλλαγών για τον ΟΠΑΠ και ήδη έχουμε κάνει καλή αρχή. Το έτος ξεκίνησε με την ομαλή ανάπτυξη των πρώτων
παιγνιομηχανημάτων (VLTs) στους νέους αποκλειστικούς χώρους Gaming Halls. Επίσης συνάψαμε συμφωνίες με νέους συνεργάτες στον τομέα της
τεχνολογίας και η αναβάθμιση του ρόλου της τεχνολογίας στον οργανισμό μας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πριν από λίγο καιρό προχωρήσαμε με μία
επιτυχημένη έκδοση ομολόγου και οριστικοποιήσαμε το νέο πλαίσιο συνεργασίας με το δίκτυο των πρακτόρων μας.
Παρόλο που έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε, είμαι πεπεισμένος, ότι η επιτυχημένη υλοποίηση των σχεδίων μας για το 2017 θα αποτελέσει ένα
σημαντικό βήμα για την επίτευξη του Οράματος μας για το 2020».
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Στην κερδοφορία επέστρεψε η Eurobank το 2016.
Στην κερδοφορία επέστρεψε η Eurobank το 2016, καταγράφοντας καθαρά κέρδη 230 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,2 δισ. ευρώ το 2015. Σύμφωνα με τα
οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για την περσινή χρήση, τα καθαρά κέρδη του δ' τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 38 εκατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση σε 1,548 δισ. ευρώ,
λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα, ενώ παρέμειναν αμετάβλητα το δ' τρίμηνο στα 389 εκατ. ευρώ.
Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης το 2016 σε 2,25%. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά
22,2% και 7,6% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των δαπανών για τη χρήση των
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ) κατά 42 εκατ. ευρώ το 2016.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 49 μονάδες βάσης επί του συνόλου του ενεργητικού στο τέλος του δ' τριμήνου 2016,
έναντι 34 μονάδων βάσης το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,2% το 2016 και 1,2% το δ' τρίμηνο, γεγονός που
αντανακλά τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της Eurobank.
Tα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 217 εκατ. ευρώ το 2016 και περιλαμβάνουν 73 εκατ. ευρώ κέρδη από την πώληση ομολόγων EFSF. Τα συνολικά
έσοδα ενισχύθηκαν κατά 17,1% το 2016 σε 2,063 εκατ. ευρώ και κατά 5,9% έναντι του γ΄ τριμήνου 2016 σε 526 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές δαπάνες
μειώθηκαν κατά 4% σε 992 εκατ. ευρώ το 2016 και κατά 2,1% σε 242 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο. Στην Ελλάδα οι δαπάνες υποχώρησαν κατά 5,5% σε
ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε κατά
1.006 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 48,1% και κατά 380 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση σε 46%. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων
αυξήθηκαν κατά 26,8%3 σε 854 εκατ. ευρώ το 2016 και κατά 5% σε 229 εκατ. ευρώ το δ' τρίμηνο 2016. Παράλληλα, τα συνολικά κέρδη προ
προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 47,2% σε ετήσια βάση σε 1,071 δισ. ευρώ και κατά 13,9% το δ΄ τρίμηνο 2016.
Θετικά ήταν και τα αποτελέσματα από τη διαχείριση επισφαλών απαιτήσεων. Πιο αναλυτικά, τόσο τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) όσο και
τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν αρνητικά το δ' τρίμηνο 2016 και διαμορφώθηκαν σε -108 εκατ. ευρώ και -85 εκατ. ευρώ
αντίστοιχα. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 40 μονάδες βάση σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 45,2% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο
τέλος του 2016. Παράλληλα τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μειώθηκαν σε 34,7%, από
34,8% το γ' τρίμηνο 2016 και 35,2% στο τέλος του 2015. Η κάλυψη των NPEs και των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από προβλέψεις
βελτιώθηκε κατά 70 και 60 μονάδες βάσης αντίστοιχα το δ' τρίμηνο 2016 σε 50,7% και 66,1%. Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων
διαμορφώθηκαν σε 775 εκατ. ευρώ το 2016 και αντιστοιχούσαν σε 1,96% επί των μέσων χορηγήσεων.
«Η επιστροφή στην ισχυρή και διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά αποτελεί τη βασική πολιτική και οικονομική επιλογή για την αντιμετώπιση των
μεγαλύτερων προβλημάτων της χώρας, της ανεργίας, της φτώχειας, του υψηλού δημοσίου χρέους, του σημαντικού ύψους των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, της κοινωνίας των περιορισμένων ευκαιριών και προοπτικών, του στάσιμου επενδυτικού και οικονομικού κλίματος. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η
Eurobank, με συμπαγή διοίκηση, με ισχυρούς και σταθερούς μετόχους, με υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, με ένα επιχειρησιακό μοντέλο
προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες, βασισμένη στις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών
της και της κοινωνίας, έχει όλες τις δυνατότητες να βρεθεί στην πρωτοπορία αυτής της προσπάθειας» δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της Eurobank, Νίκος
Καραμούζης.
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Ανοδικό momentum και πάλι στο χρυσό …
Σύμφωνα με την Incrementum, η οποία σημειώνει πως αναμένουμε άνοδο του πληθωρισμού παγκοσμίως, τα
αρνητικά επιτόκια θα βοηθήσουν στην άνοδο της τιμής του πολύτιμου μετάλλου.
Ειδικότερα όπως μεταδίδει το Bloomberg, προς υψηλά τεσσάρων ετών κατευθύνεται η τιμή του χρυσού,
καθώς η αύξηση του πληθωρισμού σε συνδυασμό με τα αρνητικά επιτόκια,αναμένεται να αυξήσουν τη ζήτηση
για το πολύτιμο μέταλλο, αναφέρει η Incrementum, που θεωρεί ότι ο χρυσός βρίσκεται στα πρόθυρα μιας «bull
market».
Οι τιμές ενδέχεται να αναρριχηθούν το επίπεδο των 1.400 – 1.500 δολαρίων η ουγγιά, αναφέρει χαρακτηριστικά
ο Ronald-Peter Stoeferle , δ/νων σύμβουλος της εταιρείας με έδρα το Λιχτενστάιν, η οποία έχει υπό επίβλεψη
100 εκατ. ελβετικά φράγκα. Η τιμή spot που σήμερα ήταν στα 1.249 δολάρια, είχε φτάσει για τελευταία φορά
στα 1.400 δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2013.
Φέτος, ο χρυσός σημείωσε άνοδο καθώς οι επενδυτές διατηρούσαν επιφυλάξεις για τη δυνατότητα Τραμπ να
εφαρμόσει την ατζέντα του, ενώ επικράτησε και αβεβαιότητα για τις ευρωπαϊκές εκλογές και τη διαδικασία
του Brexit. Παράλληλα, οι επενδυτές βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω ενδείξεων για επιτάχυνση του
πληθωρισμού, με τον σχετικό δείκτης της Fed να σκαρφαλώνει προσφάτως κοντά στο επίπεδο – στόχο της
ομοσπονδιακής τράπεζας. Αυτόν τον μήνα, υπενθυμίζεται ότι η η Fed αύξησε τα επιτόκια και παράλληλα,
«έδειξε» προς ακόμα δύο αυξήσεις εντός του 2017.
Σύμφωνα με τον Stoeferle , το ανοδικό μομέντουμ για τον χρυσό πιθανόν να ξεκινήσει στις αρχές του
καλοκαιριού.
Υπάρχουν, ωστόσο, και εκείνοι που δεν συμμερίζονται τις παραπάνω προβλέψεις. Η Societe Generale δίνει
σύσταση πώλησης
όταν η τιμή ανεβαίνει, καθώς προβλέπει ότι ο χρυσός θα σημειώσει σύντομα πτώση εν μέσω

μιας νέας κίνησης νομισματικής σύσφιξης από τη Fed, ενώ εκτιμά ότι το αντίκτυπο από τις ευρωπαϊκές
εκλογές θα είναι περιορισμένο.
Η τράπεζα έχει προβλέψει μια μέση τιμή στα 1,125 δολάρια κατά το δ' τρίμηνο του έτους. Το νούμερο αυτό
έρχεται σε συμφωνία και με τη μέση πρόβλεψη για 1.230 δολάρια από οικονομολόγους που συμμετείχαν σε
έρευνα του Bloomberg.
H BNP Paribas, νωρίτερα φέτος, επίσης κάνει λόγο για μείωση στις τιμές του χρυσού λόγω της αύξησης των
επιτοκίων από τη Fed, κάτι που θα διατηρήσει το δολάριο ισχυρό, όπως ανέφερε η τράπεζα τον περασμένο
Ιανουάριο. Σημειώνεται ότι η BNP έχει στο ενεργητικότης μερικές από τις πιο ακριβείς προβλέψεις για την
πορεία της τιμής του πολύτιμου μετάλλου.
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Πρώτο μέλημα η παραμονή υψηλότερα των 655 – 660 μονάδων…
Με τη μεταβλητότητα να αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο κατά το προσεχές διάστημα,
πράγμα απολύτως λογικό μετά την τελευταία άνοδο, το πρώτο μεγάλο ζητούμενο για
την αγορά είναι η παραμονή του ΓΔ υψηλότερα των 655 – 660 μονάδων, κάτι το οποίο
θα σηματοδοτήσει την οριστική διάσπαση αυτών των αντιστάσεων. Και αυτό με τη
σειρά του θα μπορούσε να βάλει την αγορά σε ένα νέο ανοδικό “trend”. Είναι
χαρακτηριστικό ότι σε αυτό το σενάριο οι επόμενοι στόχοι τίθενται στα επίπεδα των 725
– 730 μονάδων και 790 – 800 μονάδων.

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

V

