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Στρωμένος με... δίνες είναι ο δρόμος της εξόδου της 
χώρας από το τρίτο μνημόνιο και –ακόμη– αβέβαιο 
το μεταμνημονιακό περιβάλλον αυξημένης εποπτείας 
(όπως το προδιέγραψε ο ίδιος ο Υπ. Οικ.). Τα παρα-

πάνω είναι λογικό να λειτουργούν ανασταλτικά στις όποιες 
κινήσεις επενδυτών και funds. 
Από τη μία η επιβάρυνση του επενδυτικού κλίματος στις 
διεθνείς αγορές, μετά και τον τελευταίο γύρο έντασης με επί-
κεντρο το... Συριακό, από την άλλη τα πολλά ανοιχτά μέτωπα 
που έχει μπροστά της η ελληνική οικονομία επιβραδύνουν 
τον, ούτως ή άλλως αργό, ρυθμό επαναφοράς. 
Είθισται μια οικονομία στην αρχή της κυκλικής ανάκαμψης να 
«τρέχει» με ρυθμούς τουλάχιστον ίσους με τον μέσο ευρωπα-
ϊκό όρο και τα τελευταία μηνύματα της ΕΛΣΤΑΤ είναι αποθαρ-
ρυντικά. Άλλωστε, τα στοιχεία του ΙΟΒΕ έδειχναν υστέρηση 
για τον Μάρτιο (οι 7 στους 10 καταναλωτές τα βγάζουν 
δύσκολα πέρα, οι Έλληνες παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι 
στην Ευρώπη κ.ά.), κλίμα που τις τελευταίες 1-2 εβδομάδες 
δυσχεραίνει περισσότερο, λόγω της όξυνσης της έντασης με 
την Τουρκία, αλλά και τον κίνδυνο ανάφλεξης λόγω Συρίας. Ο 
γεωπολιτικός κίνδυνος, ευτυχώς –ακόμη–, δεν αποτυπώνεται 
στα μεγέθη που αφορούν στον τουρισμό, αλλά ούτε και στην 
πραγματική οικονομία, πλην όμως διάχυτη είναι η αίσθηση 
αναμονής και «παγώματος» των όποιων επιχειρηματικών 
σχεδιασμών μέχρι νεοτέρας... Πολλά θα εξαρτηθούν από το 
αν θα κερδηθεί (ή θα χαθεί) το στοίχημα του τουρισμού (στα 
14,595 δισ. έφθασαν το 2017 οι εισπράξεις από τον τουρισμό, 
έναντι 13,206 δισ. το 2016, αυξημένες κατά 10,51%), αλλά 
και από τη μορφή του αφηγήματος της εξόδου στις αγορές. 
Δεδομένου του ότι, μέχρι τώρα, είναι ασαφή τα όποια μέτρα 
ελάφρυνσης του χρέους και τα αποτελέσματα των ελέγχων 

αντοχής των συστημικών τραπεζών αναμένονται, η οικονο-
μία παρουσιάζει επενδυτική υστέρηση, την ίδια ώρα που η 
πολιτική σταθερότητα αμφισβητείται και η όποια πρόβλεψη, ο 
όποιος σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα, είναι κυριολεκτικά 
επί ξυρού ακμής. Την ώρα, που η αγορά «διψά» για άμεσες 
επενδύσεις, σε μια περίοδο που πολλά περιουσιακά στοιχεία 
είναι υποτιμημένα (distress τιμές) και υπάρχει υπερπροσφο-
ρά φθηνού ανθρώπινου δυναμικού, ο δείκτης επενδύσεων 
βρίσκεται κολλημένος στο 12% του ΑΕΠ, από 24% που ήταν 
το 2008, στην αρχή της κρίσης. Παράλληλα, η πραγματική 
οικονομία παραμένει δέσμια των επιπτώσεων των υπέρογκων 
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Όλα αυτά δεν 
δείχνουν πως η οικονομία έχει την απαιτούμενη δυναμική για 
να κάνει την υπέρβαση, πολύ δε περισσότερο για να επιτευ-
χθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, που είναι αναγκαίοι για 
τη δημιουργία των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων την 
επόμενη 5ετία. Σε αυτό το, ούτως ή άλλως, βαρύ περιβάλλον 
εκκίνησης έρχονται να προστεθούν, τις τελευταίες ημέρες, 
επιπλέον παράμετροι, που στο κακό σενάριο θα μπορούσαν 
μέχρι και να… τινάξουν την οικονομία στον αέρα! Επιμέρους 
δείκτες (απόδοση 10ετούς ομολόγου, βιομηχανικής παραγω-
γής, κατανάλωσης κ.ά.) μπορεί να δείχνουν μικρή βελτίωση 
(αλλά ακόμη μακριά από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, ακόμη και 
από την προτελευταία Πορτογαλία), ωστόσο δεν αρκούν. Δεν 
αρκούν ούτε για το «ξεπάγωμα» άμεσων ξένων επενδύσεων, 
δεν παραπέμπουν σε αύξηση των κεφαλαίων για δημόσιες 
επενδύσεις (αντιθέτως, μειώνονται, προκειμένου να ενισχυθεί 
το πλεόνασμα), δεν συμβάλλουν στο κλείσιμο της ψαλίδας 
εξαγωγών/εισαγωγών (το 2017, παρά την αύξηση των εξα-
γωγών στα 27,9 από 24,4 δισ., υστέρησαν κατά 18,3 δισ. των 
εισαγωγών, διευρύνοντας το εμπορικό έλλειμμα).

ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 
ΣΤΡΩΜΕΝΗ ΜΕ… ΔΙΝΕΣ
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ΤΟ ΥΣΤΕΡΗΜΑ ΣΟΥ, 
ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥΣ 
Στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης η «εσωτερική στάση πληρωμών», θυσία στον 

«βωμό» των πρωτογενών πλεονασμάτων

Σ
ε 2,5 δισ. ανέρχονται τα λεφτά που χρω-
στάει ο ΕΦΚΑ στους ασφαλισμένους και 
συνταξιούχους. Από χρήματα αχρεωστή-
τως καταβληθέντα, από συντάξεις που 

καθυστερούν μέχρι και τέσσερα χρόνια για να 
βγουν, από εφάπαξ που δεν καταβάλλονται και από 
επικουρικές που παρ’ όλο το πετσόκομμά τους 
δεν αποδίδονται στους δικαιούχους! Για παράδειγ-
μα, εκκρεμούν 85.000 συντάξεις! Δηλαδή 85.000 
οικογένειες, χωρίς επάγγελμα, περιμένουν για να 
ζήσουν (όσοι δεν έχουν... αποδημήσει εν τω μετα-
ξύ) την κουτσουρεμένη σύνταξη, που δεν έρχεται, 
επειδή η κυβέρνηση θέλει να βγάλει πλεόνασμα. 
Δεν πάει όμως έτσι, γιατί έχουμε πέσει στη λού-
μπα του «ευημερούν οι αριθμοί, αλλά δυστυχούν 
οι άνθρωποι» και προκειμένου να συντηρήσουμε 
την εκλογική μας πελατεία, αυξάνουμε το Δημό-
σιο, δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις γενικών 
γραμματέων, ειδικών συμβούλων και κάθε λογής 
παρατρεχάμενων σε βάρος αυτών που δικαιούνται 
πιο ανθρώπινη και αξιοπρεπή αντιμετώπιση. 
Σύμφωνοι, η κυβέρνηση, στριμωγμένη, υποχρε-
ώθηκε να υπογράψει για τερατώδη πλεονάσματα 
(οι προηγούμενοι, που τους κατηγορούν, είχαν 
υπογράψει ακόμη μεγαλύτερα –ελληνικό πολιτικό 
προσωπικό, το μεγαλείο σου), αλλά τρόποι να επι-
τευχθούν υπάρχουν κι άλλοι, πέρα από τη μανιέ-
ρα της όλο και πιο επαχθούς φορολόγησης, της 
εύνοιας των «δικών μας παιδιών», της δημιουργίας 
του «δικού μας πελατειακού κράτους». 
Στο κάτω-κάτω μια «κυβέρνηση της αριστεράς» θα 
όφειλε να δείχνει πιο ευαίσθητη σε τέτοια ζητή-
ματα (έτσι υποτίθεται) και όχι να έχει αναγάγει τη 

δημιουργία των τερατωδών πρωτογενών πλεονα-
σμάτων σε τακτικές... Χουντίνι. 
Δεν βγαίνει έτσι, με το να καθυστερούν έως και 
τέσσερα χρόνια οι συντάξεις, δεν βγαίνει έτσι με 
το να διαμορφώνεις συνθήκες εσωτερικής στάσης 
πληρωμών, για να μπορείς να εξυπηρετείς μια 
άνωθεν επιβαλλόμενη πολιτική που ξεπερνά τις 
ανθρώπινες αντοχές. 
Από την άλλη διώχνουν –και αυτοί– μαζικά τους 
νέους στο εξωτερικό και από την άλλη παίρνουν 
ό,τι μέτρο θα μειώσει κι άλλο τις γεννήσεις παιδιών, 
ενώ με την επερχόμενη μείωση των μειωμένων συ-
ντάξεων (με την απάτη της προσωπικής διαφοράς 
και τη μείωση του αφορολόγητου) θα «στείλουν» 
τους συνταξιούχους μια ώρα αρχύτερα. 
Με τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν στη μείωση 
του αφορολόγητου: για έναν φορολογούμενο 
με ένα παιδί, η έκπτωση φόρου από τα 1.950 θα 
υποχωρήσει στα 1.300 και το αφορολόγητο όριο 
από τα 8.864 στα 5.905 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώ-
νει φόρο όποιος έχει εισόδημα από 492 ευρώ και 
πάνω. Για οικογένεια με δύο παιδιά, η έκπτωση θα 
διαμορφωθεί στα 1.350 ευρώ από 2.000 σήμερα 
και το αφορολόγητο σε 6.135 από 9.090 ευρώ. Για 
φορολογούμενο με τρία ή τέσσερα παιδιά, η έκ-
πτωση του φόρου από 2.100 θα μειωθεί στα 1.450 
και το (έμμεσο) αφορολόγητο θα διαμορφωθεί σε 
6.595 από 9.545 ευρώ. 
Καθαρή γενοκτονία, για να μην πω... ευγονική, κα-
θώς, για την «επόμενη ημέρα» που δημιουργούν, 
μόνο οι πιο εύποροι θα μπορούν να κάνουν παιδιά 
και να κρατήσουν στη ζωή τους. 

Δεν πηγαίνει έτσι.  ΧW
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ΟΔΔΗΧ

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ OUTLOOK

Τ
όσο στην Αθήνα όσο, κυρίως, στη Φραγκφούρτη, 
κοινή είναι η εκτίμηση πως η έξοδος (και) του τραπεζι-
κού συστήματος από τα μνημόνια θα είναι συνάρτηση 
πολλών παραγόντων, από την εξέλιξη των οποίων θα 

κριθεί η επόμενη ημέρα, περιλαμβανομένου και του χρόνου 
στον οποίο θα αρθούν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων 
(capital controls). 
Από τις βασικότερες παραμέτρους το κλίμα στις διεθνείς αγο-
ρές, επί της ουσίας, η διάθεση των ξένων funds να αναλάβουν 
και άλλο ρίσκο, ρίχνοντας για ακόμη μία φορά (τέταρτη) κεφά-
λαια στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Από το μέχρι 
τώρα, αρκετά ρευστό, διεθνές περιβάλλον, με τα... σκαμπα-
νεβάσματα στη Wall Street και ορατό το ενδεχόμενο αύξησης 
(και) των ευρωπαϊκών επιτοκίων, σε δεύτερο χρόνο φαίνεται 
πως στην προοπτική ανάκαμψης ενός τραπεζικού συστήματος 
που θα περιόριζε δραστικά την έκθεσή του στα μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια και καθάριζε τους ισολογισμούς του (με στόχο 
να δοθούν, κάποια στιγμή, και μερίσματα), θα μπορούσαν να 
επενδύσουν 2-5 δισ. ευρώ. 
Σημαντικές παράμετροι είναι η προοπτική αναβάθμισης του 
outlook της ελληνικής οικονομίας και των προοπτικών της 
κατά 3 έως 5 βαθμίδες (σε ορίζοντα 12 μηνών) από τους 
οίκους αξιολόγησης, ενδεχόμενο που είναι εφικτό αν δεν συμ-
βούν απρόοπτα προς την έξοδο στις αγορές. Σε ένα τέτοιο 

σενάριο, μειώνεται περαιτέρω η έκθεση των τραπεζών στον 
ακριβό ELA, αυξάνεται η αξία των ομολόγων που έχουν στα 
χαρτοφυλάκιά τους και ενισχύονται από «φρέσκο επενδυτικό 
χρήμα». 
Καθοριστικός εκτιμάται πως θα είναι σε όλο αυτόν τον σχε-
διασμό ο ρόλος του ΟΔΔΗΧ. Το σχέδιο επόμενων εκδόσεων 
(3ετούς και 10ετούς διάρκειας), αν υλοποιηθεί χωρίς προ-
βλήματα, θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μείωση των υπο-
χρεώσεων αποπληρωμής τόκων (και χρεολυσίων) –ήδη από 
την υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος 
εξοικονομούνται περί τα 1,2 με 1,5 δισ. ετησίως. 
Η διαμόρφωση, επιτέλους, μιας στοιχειωδώς επενδύσιμης 
«καμπύλης επιτοκίων», που θα είναι ανταγωνιστικά προς τα 
ευρωπαϊκά, έμμεσα, επηρεάζει θετικά και τον τραπεζικό κλά-
δο. 
Ήδη ο Οργανισμός εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει 
στην έκδοση πρώτα ενός 10ετούς ομολόγου (τέλη Απριλί-
ου-αρχές Μαΐου, αν βοηθήσει η συγκυρία) για 2 έως 4 δισ., με 
ένα επιτόκιο χαμηλότερο του 4,90%. Μια τέτοια έκδοση θα 
συγκέντρωνε θετικές βαθμολογήσεις από τους οίκους αξιολό-
γησης, με ό,τι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει τόσο ευρύτερα 
για το κόστος χρήματος όσο και ειδικότερα για τα ομολογιακά 

χαρτοφυλάκια.  ΧW
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ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ

Ο
ι traders δείχνουν, σαφώς, πως είναι σε επιφυλα-
κή, ωστόσο κινούνται πολύ πιο άνετα από ό,τι σε 
περιόδους κρίσεων (δημοψήφισμα για το Brexit, 
πυραυλικές δοκιμές Β. Κορέας, sell off στη Νέα 

Υόρκη λόγω ADRs κ.λπ.), ρυθμίζοντας τις επιλογές τους 
(πωλήσεις ή αγορές) ανάλογα με τη ροή των ειδήσεων. Αυτό 
εξηγεί την αυξημένη μεταβλητότητα που έχουν αυτήν την 
εβδομάδα οι αγορές μετοχών, οι τιμές πετρελαίου, οι δείκτες 
αντασφάλισης (hedging), τα μέταλλα, αν και το υψηλό volatility 
έχει ξεκινήσει από την ημέρα της ανακοίνωσης των δασμολο-
γικών μέτρων Τραμπ. 
Το γεγονός πως τη μια μέρα η Wall Street είναι το συν 1,5% 
και την αμέσως επομένη στο μείον 1,5%, παρασύροντας σε 
ανάλογο ρυθμό τις υπόλοιπες, επηρεάζοντας παράλληλα 
ομόλογα, πρώτες ύλες, συνάλλαγμα, προοιωνίζεται συνέχεια 
ανάλογη. Τουλάχιστον μέχρις ότου γίνει το επόμενο βήμα στη 
«σκακιέρα» της Συρίας.
 Είναι ενδεικτικό πως ενώ το πρώτο tweet του Αμερικανού 
προέδρου (πως θα υπάρξουν αντίμετρα στη φερόμενη χρήση 

χημικών από την πλευρά Άσαντ) «έριξε» τις αγορές, το επόμε-
νο (πως δεν έχει δεσμευθεί για τον χρόνο ανάληψης στρατι-
ωτικής δράσης) οδήγησε τις αγορές σε ανοδική αντίδραση... 
ανακούφισης. 
Βραχυπρόθεσμα, η μείωση των ανησυχιών για την απειλούμε-
νη σύγκρουση μεταξύ των δυτικών δυνάμεων και της Ρωσίας 
στη Συρία είχε ως αποτέλεσμα οι traders και οι επενδυτές να 
στραφούν και στα εταιρικά αποτελέσματα, ανεβάζοντας τους 
χρηματιστηριακούς δείκτες και ρίχνοντας την τιμή του πετρε-
λαίου, που είχε πάρει την ανιούσα. 
Όμως, με την πρώτη κλιμάκωση, και πάλι, των ανησυχιών, οι 
πωλητές θα αναλάβουν και πάλι, πυροδοτώντας την ακριβώς 
αντίθετη κίνηση στις αγορές. 
Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκονται και οι άλλες αγορές, 
με αφορμή την άνοδο του brent (διεθνής δείκτης αναφοράς), 
που την Τετάρτη ξεπέρασε και τα 73 δολ./βαρέλι, για να υπο-
χωρήσει την αμέσως επομένη. 
Οι τιμές του πετρελαίου επηρεάζονται και από... παράπλευρες 
ενέργειες, όπως για παράδειγμα μετά την είδηση για αναχαί-



http://hic.ethosevents.eu/


τιση από τη Σαουδική Αραβία δύο βαλλιστικών πυραύλων που 
εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούτι της Υεμένης. Η τιμή 
του πετρελαίου μπορεί να ανεβοκατέβηκε μέσα στην εβδομά-
δα, για να φθάσει τελικά έως 7% υψηλότερα σε σχέση με την 
προηγούμενη, πλην όμως θα πρέπει να «μετριέται» περισ-
σότερο σαν χρηματιστηριακό προϊόν, σαν «παράγωγο», που 
υπόκειται περισσότερο στην εικόνα των μετοχών παρά των 
σταθερών αξιών, όπως λ.χ. είναι ο χρυσός. 
Δεν είναι τυχαίο πως την εβδομάδα αυτή η τιμή της ουγγιάς 
σημείωσε μικρή υποχώρηση, στα 1.350 δολ./ουγγιά. 
Σε γενικές γραμμές, οι γεωπολιτικές εντάσεις είθισται να 
οδηγούν σε υψηλές τιμές το αργό (πετρέλαιο) και να διαμορ-
φώνουν χαμηλότερα τις βασικές ισοτιμίες με βάση το δολάριο. 
Ωστόσο, πρώτες ύλες και μέταλλα μπορεί να επηρεαστούν 
από παραμέτρους που δεν σχετίζονται άμεσα με τις εξελίξεις 
στη Συρία. Για παράδειγμα, οι κυρώσεις κατά του ρωσικού κο-
λοσσού Rusal οδήγησαν σε ράλι 3% το αλουμίνιο και σημαντι-
κά κέρδη για επιχειρήσεις του κλάδου, κυρίως στις ΗΠΑ, και 
δευτερευόντως στην Ευρώπη. 
Σε αυτήν την τόσο «εύθραυστη», διεθνώς, κατάσταση, τα αμε-
ρικανικά «σπίτια» παραμένουν ψύχραιμα και, εστιάζοντας στην 
προοπτική ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ, συστήνουν 
αγορές σε μετοχές του S&P 500.
 Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η έκθεση της Goldman 
Sachs, που χωρίς να αναφέρεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις, 
εμφανίζεται «ταύρος» για τη Wall Street. 
Σύμφωνα με τον αμερικανικό επενδυτικό οίκο, η ανοδική 
αγορά με βάση τα κέρδη θα συνεχιστεί, καθώς ο δείκτης S&P 
500 θα αυξηθεί κατά 10%, στις 2.850 μονάδες, στο τέλος του 
έτους, όπως προβλέπει η Goldman Sachs. Για το 2019 προ-

βλέπει ως στόχο τις 3.000 μονάδες και για το 2020 τις 3.100 
μονάδες. 
Σύμφωνα με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα, οι κεφαλαι-
ουχικές δαπάνες, η φορολογική μεταρρύθμιση, η ανάπτυξη 
των κερδών ανά μετοχή και οι επαναγορές μετοχών θα πρέπει 
να αντισταθμίσουν τους κινδύνους από τη σύσφιγξη της Fed 
και την κλιμάκωση των εμπορικών συγκρούσεων.
 Η Goldman Sachs διακρίνει δύο σενάρια: 
Το αισιόδοξο: η ύφεση είναι απίθανη, καθώς η απορρύθμιση 
και η φορολογική μεταρρύθμιση έχουν τοποθετήσει την εμπι-
στοσύνη των καταναλωτών και την αισιοδοξία των επιχειρήσε-
ων στο υψηλότερο επίπεδό τους τα τελευταία χρόνια. 
Και το αρνητικό: η μείωση στον ρυθμό ανάπτυξης σε ορισμέ-
να οικονομικά μέτρα, το κλείσιμο των επαναγορών μετοχών, 
το αυξανόμενο κόστος εργασίας και η αντίδραση έναντι των 
social media.
 Στα θεμελιώδη μεγέθη, η GS βλέπει 2,7% οικονομική ανάπτυ-
ξη, 14% αύξηση των κερδών ανά μετοχή και τις επαναγορές 
μετοχών ως τις βασικές πηγές της ζήτησης μετοχών.
 Στο εύλογο ερώτημα κατά πόσον ένας επενδυτής, ακόμη κι 
ένας trader, θα μπορούσαν να κάνουν «μάκρο» προσέγγιση 
των αγορών, σε μια περίοδο που η γεωπολιτική σκακιέρα 
μετακινείται σε «κινούμενη άμμο», τις απαντήσεις τις δίνουν οι 
ίδιες οι αγορές. Που από το πρώτο μίνι κραχ, με αφορμή το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για το Brexit (Ιούνιος 2016) 
μέχρι και το τελευταίο sell off στη Wall Street, δείχνουν εξοικει-
ωμένοι με τις ακραίες διακυμάνσεις, που μέχρι τώρα σε 
διάρκεια επαναφοράς δεν ξεπερνούν (το πολύ) τη μία εβδο-
μάδα.  ΧW
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Η 
Meizu, ένας από τους μεγαλύ-
τερους κατασκευαστές τηλε-
φώνων, κατοχύρωσε δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας για τεχνολογία 

αισθητήρων δακτυλικών αποτυπωμάτων 

ενσωματωμένων στην οθόνη, σύμφωνα με 

πρόσφατη δήλωση του εκπρόσωπου της 

εταιρείας. 

Ακολουθώντας τη σχεδιαστική τάση για 

smartphones χωρίς πλαίσια και αφαιρώ-

ντας τα μηχανικά home buttons, οι εταιρεί-

ες αρχίζουν να διερευνούν νέους και πιο 

βολικούς τρόπους για να ξεκλειδώνουν οι 

χρήστες τα τηλέφωνά τους. 

Άλλοι κατασκευαστές, για παράδειγμα, 

κινήθηκαν προς την υλοποίηση της ανα-

γνώρισης προσώπου για το ξεκλείδωμα 

των νέων συσκευών τους. 

Η κίνηση της Meizu με τον αισθητήρα 

δακτυλικού αποτυπώματος ενσωματωμένο 

στην οθόνη είναι ιδιαίτερα έξυπνη, δεδο-

μένου του ότι η μέθοδος αυτή θεωρείται 

σήμερα η πλέον φιλική. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε από 

το Κρατικό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτη-

σίας της Κίνας, όταν οι χρήστες θέλουν 

να ξεκλειδώσουν το τηλέφωνό τους ή να 

πληρώσουν, το κυκλικό κεντρικό κουμπί 

στην οθόνη, που ονομάζεται Super mBack, 

θα μετατρέπεται αυτόματα σε εικονίδιο 

δακτυλικών αποτυπωμάτων, επιτρέποντάς 

τους να ξεκλειδώσουν ή να πληρώσουν με 

μία μόνο κίνηση. 

Η Meizu πρόκειται να είναι μία από τις 

ελάχιστες εταιρείες που θα χρησιμοποιούν 

αισθητήρες δακτυλικών αποτυπωμάτων 

μέσα στην οθόνη, γεγονός που την καθιε-

ρώνει ως έναν από τους πιο σημαντικούς 

παίκτες στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. 

Αυτή η κίνηση είναι κρίσιμη για τη μελλο-

ντική ανάπτυξη της κινεζικής εταιρείας 

ηλεκτρονικών, τοποθετώντας τη Meizu στον 

χάρτη των πρωτοπόρων κατασκευαστών. 

Η τεχνολογία αναμένεται να εμφανιστεί 

στην αγορά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, 

και θα ανακοινωθεί η επόμενη σειρά τηλε-

φώνων της εταιρείας.

 Στις 22 Απριλίου, άλλωστε, γίνεται και το 

λανσάρισμα του Meizu 15, το οποίο αναμέ-

νεται να κυκλοφορήσει πολύ σύντομα.  ΧW

Cosmote Mobile Internet
Ρεκόρ κίνησης δεδομένων το 
Πάσχα
Νέο ρεκόρ στην κίνηση δεδο-
μένων κατέγραψε το δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας της Cosmote 
το φετινό Πάσχα, αφού ακόμη 
περισσότεροι συνδρομητές 
επέλεξαν να ανταλλάξουν εορ-
ταστικά μηνύματα μέσω Ίντερνετ 
και να μοιραστούν τις καλύτερες 
στιγμές των διακοπών τους στα 
social media. Η συνολική κίνηση 
mobile data, από τη Μ. Παρα-
σκευή έως και τη Δευτέρα του 
Πάσχα, έφτασε τα 1,4 petabytes, 
σημειώνοντας 41% αύξηση 
συγκριτικά με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο.
 Σύμφωνα με στοιχεία της 
Cosmote, το τετραήμερο 6-9 
Απριλίου, πάνω από το 60% της 
συνολικής κίνησης mobile data 
έγινε μέσω δικτύου 4G/4G+, 
σημειώνοντας αύξηση 80% σε 
σχέση με το αντίστοιχο περσινό 
διάστημα. Συγκεντρώνοντας το 
22% του συνολικού όγκου κίνη-
σης δεδομένων, το Instagram 
αναδείχθηκε και πάλι το πιο 
δημοφιλές μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης, ενώ ακολούθησε το 
Youtube με 21% και το Facebook 
με 14%.
 Βάσει της κίνησης δεδομένων, 
μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλο-
νίκη, οι Έλληνες και ξένοι εκδρο-
μείς ανέδειξαν την Κέρκυρα στον 
πιο δημοφιλή πασχαλινό προορι-
σμό και ακολούθησαν η Πάτρα, 
ο Βόλος, τα Χανιά, η Χαλκίδα και 
τα Καλάβρυτα. Βάσει στοιχείων 
roaming, οι ξένοι επισκέπτες 
αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση 
με το αντίστοιχο περσινό διάστη-
μα, με τους περισσότερους να 
προέρχονται από τη Γερμανία 
και την Αγγλία, ενώ ακολούθησαν 
η Ιταλία, η Κύπρος, η Ρουμανία 
και η Βουλγαρία.

Tech news
MEIZU

ΑΠΟΚΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕ-
ΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗ-
ΡΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥ-

ΠΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗMATIKA NEA
>    Τραπεζοβαρές –καλώς ή 

κακώς– το ΧΑ, με την τάση να 
διαμορφώνεται, κατά κύριο 
λόγο, από την εκάστοτε πορεία 
του κλάδου. Έτσι, και αυτή τη 
φορά, προς όφελος των long, ο 
τραπεζικός ήταν ο κλάδος που 
έκανε τη διαφορά και έβγαλε 
την αγορά από τα επίπεδα των 
780 προς τις 830 μονάδες. Εκ-
πλήσσοντας, μάλιστα, και τους 
πιο αισιόδοξους, όταν στη συνε-
δρίαση της Δευτέρας (16 Απρι-
λίου), και κόντρα στις προβλέ-
ψεις, υπεραπέδωσε, φθάνοντας 
μέχρι και 6% υψηλότερα. Αιχμή 
η Πειραιώς, όχι πως υστέρησαν 
Εθνική, Alpha Bank, Eurobank... 
Αυτά δεν γίνονται. Στη συνεδρί-
αση της Παρασκευής (13/4), η 
μετοχή της Coca Cola βρέθηκε 
στο 5,22%, στη συνεδρίαση 
της Δευτέρας (16/4) στο μείον 
5,32%. Γιο-γιο –ποια, η μετοχή 
του μεγαλύτερου σε αποτί-
μηση ομίλου του ελληνικού 
χρηματιστηρίου... Θυμίζω, στα 
10,7 δισ. η αποτίμησή του. Δεν 
καταλαβαίνει από πιέσεις η ΓΕΚ 
Τέρνα. Η αλήθεια είναι πως 
μετά το πακέτο Κάμπα στους 
Ολλανδούς, υπήρξε μια μικρή 
πίεση, με πωλήσεις από 2-3 
θεσμικούς, αλλά οι αγοραστές 
επανήλθαν δριμύτεροι. Στις 26 
του μηνός γίνεται η εκδήλωση 
της ΕΧΑΕ για εισηγμένες της 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Είναι 
η πρώτη που γίνεται αποκλει-
στικά για εισηγμένες αυτής της 
κατηγορίας, με ό,τι αυτό μπορεί 
να συνεπάγεται. Κρι Κρι: Από 
τους βασικούς συμμετέχοντες 
σε αυτό το Roadshow. Έτοιμος 
ο φάκελος της ΑΕΕΑΠ της 
Κλουκίνας-Λάππας. Αν ξεπερα-
στούν δυο-τρεις εκκρεμότητες, 
θα μπορούσε να είναι από τις 
new entries στο χρηματιστήριο. 
Ο Περσεύς βγήκε κερδισμένος 
από την υπόθεση Σελόντα-Νη-
ρεύς. Παπουτσάνης: Εκτενής η 
αναφορά στο banks.com.gr για 
το πώς «γύρισε» στην κερδο-
φορία η ιστορική επιχείρηση. 
Σε προσήνεμη ρότα το ιστορικό 
«καραβάκι».
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>CNL CAPITAL<
Το πρώτο της «χτύπημα» στην ελληνική αγορά σχεδιάζει η CNL Capital, μετά το «πράσι-
νο φως» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Η CNL Capital είναι η πρώτη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην 
Ελλάδα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των ΜμΕ. 
Δημιούργημα του Παναγιώτη Λέκκα (με 20ετή και πλέον εμπειρία στην ανάλυση επεν-
δύσεων ως Διευθυντής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων στην Alpha Finance) και του Νίκου 
Χλωρού (με 25ετή και πλέον θητεία στην Cambridge Technology, τη Sumitomo Bank, 
την Alpha Trust κ.ά.), έχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο στον τομέα των ΜμΕ. 
Η ΕΚΕΣ παρέχει βραχυχρόνια ρευστότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ελληνική 
αγορά, μέσω επένδυσης στα ομολογιακά δάνεια που αυτές εκδίδουν. 

>ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ<
Και σε τοπικό επίπεδο φαίνεται πως έχει μεταφερθεί ο «πόλεμος» των σουπερμάρκετ, 
με τις αλυσίδες να «χτυπούν» η μία ανταγωνιστικά σημεία της άλλης. Ενδεικτική είναι 
η περίπτωση της αγοράς της Ναυπάκτου, όπου η απόφαση της ΑΒ Βασιλόπουλος να 
προχωρήσει στη λειτουργία του τρίτου καταστήματός της στην πόλη, δίπλα σε κατά-
στημα της Market In, είχε ως συνέπεια την αντεπίθεση της πλευράς Ράμμου. Η Market 
In νοίκιασε στο κεντρικότερο σημείο της πόλης τον χώρο στον οποίο στεγαζόταν το 
υποκατάστημα της Eurobank, για να «χτυπήσει» το ΑΒ Shop in που λειτουργεί απέναντι. 
Ανάλογες κινήσεις γίνονται αυτό το διάστημα σε αγορές του Αγρινίου, του Μεσολογγί-
ου και του Αιγίου. 

>ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ<
Πρωτοφανής είναι η ζήτηση για κτήρια που θα μπορούσαν να ανακαινιστούν και να 
μετατραπούν σε ξενοδοχεία. «Αυτό που γίνεται στην Αθήνα συμβαίνει για πρώτη φορά 
στην ελληνική αγορά και έχει να παρατηρηθεί για χρόνια στην Ευρώπη...» ήταν το χαρα-
κτηριστικό συμπέρασμα γνωστού Έλληνα μεσίτη, ο οποίος συνεργάζεται με ένα από τα 
μεγαλύτερα γραφεία του λονδρέζικου City. Ο ίδιος, τους τελευταίους μήνες, εξετάζει 
«βροχή» προτάσεων για κάθε λογής κτήριο –ακόμη και για υπό κατάληψη στο ιστορικό 
κέντρο της πρωτεύουσας κάνει λόγο–, καθώς οι υποδομές δεν φτάνουν ούτε στο ελάχι-
στο για να καλύψουν τη ζήτηση.
 Τελευταία, και ενδεικτική, είναι η περίπτωση δύο όμορων κτηρίων, στο 15 και στο 17 
της Ερμού. Το ένα (στον αριθμό 15) ανήκει στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και το δεύτε-
ρο (στο 17) που ανήκει σε ιδιώτη.
Μετά από πολύμηνες και επίπονες προσπάθειες, φαίνεται πως έχει βρεθεί λύση, με 
αποτέλεσμα ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να έχει υπογράψει παράλληλα συμφωνητικά 
με το ΜΤΣ και τον ιδιώτη, για να προχωρήσει στην εκ βάθρων ανακατασκευή τους, με 
σκοπό τη δημιουργία ενός boutique hotel. 
Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται στα 10 εκατ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με το σχέδιο 
ανακατασκευής, προβλέπεται το «ρίξιμο» του ενδιάμεσου τοίχου, η ενιαιοποίηση των 
δύο χώρων, αλλά και η κατασκευή roof garden piscine.



INDUSTRY 4.0 IN A FLASH!
Εταιρικές παρεµβάσεις ουσίας για το 
τι µπορεί να σηµαίνει το industry 4.0 
και η digital εποχή που έρχεται στην 
ελληνική πραγµατικότητα!
 
B2B MEETINGS
Επαγγελµατικές συναντήσεις στο πλαίσιο 
των Logi.C18, µεταξύ των συνέδρων 

210 9010040 www.logisticsconferences.gr

PHARMA & COSMETICS LOGISTICS 
Αποτελέσµατα έρευνας που διενεργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην δυναµική, αλλά “ευαίσθητη” αγορά του Φαρµάκου και του 
Καλλυντικού & Συζήτηση για τις Λύσεις - ∆υνατότητες - Προοπτικές στη ∆ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Φαρµάκου - Καλλυντικού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ LOGISTICS HUB 
Παρουσίαση αποτελεσµάτων έρευνας. Yψηλόβαθµα στελέχη της αγοράς Ναυτιλίας, Supply Chain, Traders,  Εξαγωγείς αξιολογούν τις 
υπηρεσίες του Ελληνικού Logistics Hub και Συζητούν για το µέλλον του

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ∆ΥNΑMΙΚA ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Από τις Πωλήσεις στις Προµήθειες και τη ∆ιανοµή. Παράλληλες προσεγγίσεις από Μεγάλους Retailers για να 
«Χτίσουµε δυναµικά ∆ίκτυα ∆ιανοµής» 
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Αθήνας διατηρήθηκε στα ίδια πε-
ρίπου επίπεδα με εκείνα του 2016.

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
Η προεξόφληση των traders πως 
οι 4 συστημικοί τραπεζικοί όμιλοι 
περνούν τους ελέγχους αντοχής 
δίνει «αέρα» στους traders να 
«τρέξουν» ένα γρήγορο μίνι-ράλι. 
Σημαντικό ρόλο και σε αυτήν την 
κίνηση διαδραματίζουν πανίσχυρα 
ξένα σπίτια, με αιχμή την Goldman 
Sachs και την Credit Suisse.

ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ
Προχωρούν οι διαδικασίες σε 
ΔΕΣΦΑ, ΔΕΗ και ΕΛΠΕ. Εύλογες 
οι κινήσεις από βραχυμεσοπρόθε-
σμα χαρτοφυλάκια, που με αγο-
ρές τους σε μετοχές του ευρύ-
τερου κλάδου ωθούν υψηλότερα 
τους τίτλους αυτής της κατηγορί-
ας. Αυξημένο ενδιαφέρον για ΔΕΗ 
–στο 5,60% η απόδοση σε μέτρη-
ση εβδομάδας– Ελληνικά Πετρέ-
λαια (1,75%), ΑΔΜΗΕ (5,59%). 

ΕΝΤΑΣΗ
Η κλιμάκωση της έντασης στα 
ελληνοτουρκικά, με αφορμή τους 
ισχυρισμούς Γιλντιρίμ για... υπο-
στολή της ελληνικής σημαίας από 
Τούρκους κομάντος, προφανώς 
και δημιουργεί κλίμα (και) στην 
αγορά. Η κυκλοφορία της είδη-
σης, το μεσημέρι της Δευτέρας, 
είχε ως συνέπεια το «φρένο» στην 
ανοδική κίνηση που εξελισσόταν 
μέχρι εκείνη την ώρα. Από το 
σχεδόν 2% ο Γενικός Δείκτης στο 
1,45%, και ο Δείκτης Τραπεζών 
από το σχεδόν 8% στο μισό. Προ-
φανώς, εξελίξεις όπως αυτές –οι 
τελευταίες– προσθέτουν επιπλέον 
βάρη (και) στην αγορά.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Κλάδος-«κλειδί» ο τραπεζικός, δί-
νει –όπως αναμενόταν– τη δέουσα 
ώθηση ευρύτερα στο χρηματιστή-
ριο. Με τον ΔΤΡ στις 903 μονάδες 
(6,15%), η εβδομαδιαία απόδοση 
διαμορφωνόταν στο 6,68%, με 
αποτέλεσμα να «γυρίζει» από το 
μείον στο συν 2,68% η απόδοση 
από την αρχή του έτους. 

COCA COLA
Διατηρεί “buy” η Deutsche Bank. 
Ο οίκος προβλέπει ηπιότερη 
άνοδο μεγεθών σε σχέση με την 
ισχυρή ανάπτυξη που εμφάνισε το 
2017. Ειδικότερα, αναμένει αύξη-
ση πωλήσεων κατά 1,7%, αύξηση 
κατά 3,9% των πωλήσεων. 
Τη σύσταση “buy” για τη μετοχή 
της Coca Cola στο LSE διατηρεί 
η Deutsche Bank σε έκθεσή της, 
ενόψει της ανακοίνωσης των πω-
λήσεων πρώτου τριμήνου στις 9 
Μαΐου. Ο οίκος προβλέπει ηπιό-
τερη άνοδο μεγεθών σε σχέση με 
την ισχυρή ανάπτυξη του 2017. 
Όπως αναφέρει ο γερμανικός 
οίκος, τα μεγέθη της CCH ανα-
μένεται να επιβαρυνθούν από τις 
επιδόσεις σε Νιγηρία και Ρωσία. 
Στα 10,69 δισ. η αποτίμηση του 

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO ΑΜΥΝΤΙΚO
ΧΑΡΤΟΦΥΛAΚΙΟ

ομίλου, στο μείον 4,79% η απόδοση της 
μετοχής σε μέτρηση εβδομάδας, αλλά στο 
5,76% από την αρχή του έτους.

ΕΧΑΕ
Roadshow για τα Mid Caps: Υψηλόβαθμα 
στελέχη 20 εισηγμένων επιχειρήσεων της 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης θα δώσουν το 
«παρών» στο 1ο Athex MidCap Conference, 
που διοργανώνει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου 
Αθηνών στις 26 Απριλίου, προκειμένου να 
ενημερώσουν θεσμικούς επενδυτές από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό για τις προοπτικές 
αλλά και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό των 
εταιρειών τους. 
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαί-
σιο κινήσεων εξωστρέφειας των ελληνικών 
επιχειρήσεων και θα περιλαμβάνει τόσο one 
to one meetings όσο και ευρύτερες παρου-
σιάσεις που αφορούν τόσο στις εταιρείες 
όσο και στην εγχώρια οικονομία, γενικότερα. 
Το ενδιαφέρον που ήδη έχει εκδηλωθεί από 
fund managers του εξωτερικού είναι μεγάλο 
και προέρχεται τόσο από τις κύριες ευρω-
παϊκές όσο και από τις ΗΠΑ. 
Στο συνέδριο θα παραστούν επικεφαλής και 
στελέχη των εισηγμένων: ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ, 
Autohellas, Cenergy Holdings, Υγεία, Ελλά-
κτωρ, Ευρωπαϊκή Πίστη, Fourlis, ΓΕΚ Τέρνα 
& Ενεργειακή, ΙΑΣΩ, Ικτίνος, Intralot, Καρά-
τζη, Κρι Κρι, ΟΛΠ, Quest Συμμετοχών, ΟΛΘ 
και Πλαστικά Θράκης.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
Σαφέστατη βελτίωση οικονομικών επιδόσε-
ων σημείωσαν οι χρηματιστηριακές εταιρεί-
ες το 2017, καθώς σε αθροιστική βάση φαί-
νεται πως θα εξαλείψουν σε μέγιστο βαθμό 
τις ζημίες της προηγούμενης χρονιάς, οι 
οποίες είχαν υπερβεί τα 25 εκατ. ευρώ. 
Ειδικότερα, με βάση τα αθροιστικά αποτε-
λέσματα (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου 
πίνακα) 16 ΑΧΕΠΕΥ, ο κύκλος εργασιών 
εμφάνισε άνοδο κατά 13,6% (από 38,8 σε 
44,1 εκατ. ευρώ) και οι προ φόρων ζημίες 
υποχώρησαν από τα 18,1 στο 0,5 εκατ. 
ευρώ (-97%). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
πως η σαφέστατη βελτίωση των οικονομικών 
επιδόσεων των χρηματιστηριακών εταιρειών 
έλαβε χώρα σε μια χρονιά κατά την οποία 
η αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Όλος ο κλάδος και οι 4 συστημικές, 

μετά την ισχυρή αντίδραση της Δευτέρας. 
Ισχυρότερη η τάση για Πειραιώς.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ, 

ΕΛΠΕ, Motor Oil

OΡΥΚΤΑ- ΜΕΤΑΛΛΑ
Μυτιληναίος, Viohalco, 
Cenergy, ΕλβαλΧαλκόρ

ΜμΕ
Με αφορμή και το πρώτο Roadshow 

της ΕΧΑΕ στο προσκήνιο. Θα επιμείνω 
σε Κρι Κρι, Autohellas, Πλαίσιο, Ικτίνο, 

IntraKat.


