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Ενα δισεκ. δόσεις πειραματικού εμβολίου ετοιμάζει για το φθινόπωρο πολυεθνική
φαρμακευτική εταιρία στις ΗΠΑ
Η φαρμακοβιομηχανία Johnson & Johnson ανακοίνωσε σήμερα πως οι δοκιμές σε ανθρώπινο δείγμα του πειραματικού
εμβολίου της κατά του κορονοϊού θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο ύστερα από σχετική συμφωνία με την αμερικανική
κυβέρνηση.
Η J&J τόνισε επίσης πως δεσμεύεται για επενδύσεις άνω του 1 δισεκ. δολαρίων μαζί με την αμερικανική Αρχή Έρευνας
και Ανάπτυξης Προηγμένης Βιοϊατρικής Έρευνας ( Biomedical Advanced Research and Development Authority) για τη
συγχρηματοδότηση της έρευνας για το εμβόλιο, επεκτείνοντας προηγούμενη συνεργασία τους.
Ο αριθμητικός όγκος των πειραματικών εμβολίων θα είναι 1 δισεκατομμύριο δόσεις.
Η φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε επίσης ότι οι πρώτες δόσεις του εμβολίου θα είναι διαθέσιμες για έγκριση υπό
συνθήκες εκτάκτου ανάγκης στις αρχές του 2021, αρκετά πιο γρήγορα δηλαδή από την 18μηνη περίοδο που απαιτείται
για την δοκιμή, έγκριση και παρασκευή ενός εμβολίου.
Πηγή:ΑΠΕ, Reuters
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Πετρέλαιο: Σε ναδίρ 18 ετών
Σε ναδίρ 18 ετών «βούλιαξε» το πετρέλαιο, με το αμερικανικό αργό να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά κάτω από το όριο
των 20 δολαρίων το βαρέλι, εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για κατάρρευση της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης
την εποχή του κορωνοϊού.
Με τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία να «πλημμυρίζουν» την αγορά με περισσότερο πετρέλαιο από τον επόμενο
μήνα, το μπρεντ υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως και τα 21,76 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλότερα επίπεδα από τον
Μάρτιο του 2002, αν και στη συνέχεια κατάφερε να ανακάμψει κοντά στα 22,50 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό
αργό υποχώρησε έως και τα 19,46, στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2002.
Η τιμή του πετρελαίου είναι πλέον τόσο χαμηή που δεν αφήνει περιθώρια κέρδους για πολλές πετρελαϊκές εταιρείες,
με τους παραγωγούς υψηλού κόστους -όπως οι αμερικανικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης σχιστολιθικών
κοιτασμάτων- να μην έχουν άλλη επιλογή από το να αναστείλουν την παραγωγή, εκτιμούν αναλυτές.
Αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι η ζήτηση από αεροπορικές και αυτοκίνητα -που αντιπροσωπεύουν περίπου
16 εκατ. βαρέλια ημερησίως- μπορεί να μην επανέλθει ποτέ στα πρότερα επίπεδα.
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ΕΧΑΕ: Διπλασιασμός κερδών το 2019 - Μέρισμα 0,07 ευρώ και επιστροφή 0,09
ευρώ
Στα 32,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του ομίλου ΕΧΑΕ το 2019, αυξημένα κατά 25,8% ενώ στην ίδια χρήση τα
καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν στα 6,1 εκατ. ευρώ (από 3 εκατ. Ευρώ το 2018 σημειώνοντας αύξηση 101%) και τα
κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,1 ευρώ (από 0,05 ευρώ αντίστοιχα).
Σημειώνεται ότι το 2019 ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε σημαντική αύξηση 49,5%, ενώ
αυξήθηκε κατά 21,0% η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών η οποία διαμορφώθηκε στα 67,4 εκατ. ευρώ έναντι 55,7
εκατ. ευρώ του 2018. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς αυξήθηκε κατά 4,9% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του 2018 (EUR54,8 δις έναντι EUR52,2 δις). Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έτους
έλαβαν χώρα σημαντικές εταιρικές πράξεις και δημόσιες προτάσεις με θετικό αντίκτυπο στην οικονομική επίδοση του
ομίλου για το 2019.
Με την εφαρμογή του IFRS 15 από 1.1.2019, τα έσοδα από εισαγωγή μετοχών και ομολόγων καθώς και από αυξήσεις
μετοχικού κεφαλαίου επιμερίζονται σε πενταετία και τριετία αντίστοιχα.
Συνέχεια…
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Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το 2019 ανήλθε στα 18,9
εκατ. ευρώ έναντι 18,2 εκατ. ευρώ το 2018. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) του έτους ανήλθαν στα 13,2 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 79,3% σε σχέση με το 2018. Η σημαντική
αύξηση των εσόδων έδωσε ώθηση στην κερδοφορία. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το 2019
διαμορφώθηκαν σε 9,5 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 137%.
Μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου
Στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για το 2019
(1/1/2019 έως 31/12/2019) και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη
διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Η προτεινόμενη διανομή μερίσματος αντιστοιχεί σε 4,2 εκατ. ευρώ, ήτοι
το 96% της καθαρής κερδοφορίας της μητρικής εταιρείας. Επίσης, το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την
επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,09 ευρώ ανά μετοχή.
Ενέργειες για τον Covid-19
Eν τω μεταξύ, για τη ραγδαία εξάπλωση της νόσου του κορονοϊού (COVID-19), το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει θέσει σε
εφαρμογή σειρά λειτουργικών παρεμβάσεων, στηρίζοντας από την πρώτη στιγμή την εθνική πρωτοβουλία και
ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμοδίων για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του ιού.
Συγκεκριμένα, προχωρήσαμε σε άμεση εφαρμογή εξ αποστάσεως εργασίας που φτάνει το 90% του προσωπικού,
αξιοποιώντας την τεχνολογική μας υποδομή. Έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων και
παράλληλα εξασφάλισε εξ αποστάσεως (remote) εργασία των Μελών του, καθώς επίσης και την τεχνολογική
υποδομή και τις απαραίτητες υπηρεσίες εκκαθάρισης για την έναρξη λειτουργίας της αγοράς παραγώγων του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας στις 23/3.
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Π. Τόμσεν: Απαραίτητη η στήριξη από την ΕΚΤ και τον ESM για μία ισχυρή
απάντηση της Ευρωζώνης στον κορονοϊό
Η χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωζώνης και η στήριξη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT)
και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) είναι κρίσιμης σημασίας για την ισχυρή απάντηση της περιοχής
στην πανδημία του κορονοϊού, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, Πολ Τόμσεν.
«Η αποφασιστικότητα των ηγετών της Ευρωζώνης να κάνουν ό,τι χρειάζεται για τη σταθεροποίηση του ευρώ δεν θα
πρέπει να υποεκτιμάται», σημείωσε ο Τόμσεν σε ανάρτησή του στο blog του ΔΝΤ. Όπως σημείωσε, οι μεγάλης
κλίμακας παρεμβάσεις της ΕΚΤ και η θέση των Ευρωπαίων ηγετών υπέρ της στήριξης των εθνικών δημοσιονομικών
προσπαθειών από τον ESM μπορούν να επιτρέψουν στις χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος να αντιδράσουν σθεναρά
στην κρίση.
Οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης χάνουν το 3% του ΑΕΠ τους για κάθε μήνα που βασικοί τομείς τους δεν
λειτουργούν, προκειμένου να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του ιού, και «μία βαθειά ευρωπαϊκή ύφεση φέτος είναι
προδιαγεγραμμένη», σημείωσε ο αξιωματούχος του ΔΝΤ. Την Παρασκευή, η επικεφαλής του Ταμείου, Κρισταλίνα
Γκεοργκίεβα, δήλωσε ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ήδη σε ύφεση και οι χώρες πρέπει να αντιδράσουν με
«πολύ μεγάλες» δαπάνες.
Συνέχεια…
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Σύμφωνα με τον Τόμσεν, η βασική ανησυχία του ΔΝΤ για την Ευρώπη αφορά ορισμένες μικρότερες χώρες της, που δεν
είναι μέλη της ΕΕ, όπου οι ρηχές χρηματοπιστωτικές αγορές και η περιορισμένη πρόσβασή τους σε εξωτερικά
κεφάλαια θα κάνουν δύσκολη τη χρηματοδότηση μεγάλων αυξήσεων των δημοσιονομικών ελλειμμάτων τους. Όπως
είπε, οι περισσότερες από τις εννιά, αναδυόμενες οικονομίες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που δεν ανήκουν
στην ΕΕ - εκτός της Ρωσίας και της Τουρκίας - ζητούν έκτακτη χρηματοδότηση από τη διαθέσιμη πηγή ύψους 50 δισ.
ευρώ του ΔΝΤ.
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Μυτιληναίος: Πράσινο φως από τη συνέλευση για αγορά ιδίων μετοχών
Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση της εταιρείας Μυτιληναίος η αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό τη μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω της ακύρωσής τους ή και τη διάθεσή τους στο προσωπικό και σε μέλη της
διοίκησης.
Θα αποκτηθούν έως 14.289.116 μετοχές (μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου), με κατώτατη τιμή αγοράς 0.97 ευρώ
ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς τα 20 ευρώ ανά μετοχή, και διάρκεια του προγράμματος από 27.03.2020 έως
26.03.2022.
Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο για την υλοποίηση του προγράμματος.
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Θετικά συμπεράσματα από τη συνεδρίαση της Δευτέρας και για το
Χ.Α. αλλά και τις διεθνείς αγορές ….. Παραμένει ο ΓΔ υψηλότερα των
520 – 530 μονάδων και αυτό είναι το στοίχημα σε αυτή τη φάση ….

V

