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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να τηρούν επιφυλακτική στάση εν 

όψει των επερχόμενων συνεδριάσεων κεντρικών τραπεζών (αύριο συνεδριάζει η ΕΚΤ, σήμερα 
η Τράπεζα του Καναδά) και της ανακοίνωσης των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ. 
Νωρίτερα σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας, σε μια κίνηση έκπληξη, προχώρησε στην 
δεύτερη μείωση επιτοκίων για φέτος. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού, πλην Ιαπωνίας, 
υποχωρούσε κατά 0,3%, ενώ ο δείκτης Nikei του Τόκιο έκλεισε με απώλειες 0,59% στις 
18.703,6 μονάδες. Πτώση 0,59% για τον δείκτη Hang Seng στις 24.546 μονάδες, 0,15% για τον 
δείκτη Kospi στις 1.998 μονάδες και 0,53% για τον δείκτη ASX στις 5.871 μονάδες.
Αντιθέτως, σε θετικό έδαφος κινούνται οι αγορές της Κίνας και της Σαγκάης, με τον δείκτη CSI 
να ενισχύεται κατά 0,66% στις 3.531 μονάδες και τον Shanghai Composite κατά 0,53% στις 
3.280 μονάδες.

ΟΤΟΕΛ Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 37.500 νέες (ΚΟ) μετοχές της 
εταιρίας «AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(GRS337003008), οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω 
συγχώνευσης με απορρόφηση της μη εισηγμένης εταιρείας «ΒΑΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε.». Από την ίδια 
ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 12.157.500 (ΚΟ) μετοχές.

ΜΕΝΤΙ Οι μετοχές της εταιρίας «MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E.»  (GRS424003002) είναι 
διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ΑΜΚ 
λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
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ΕΥΘΥΝΗΣ», με έκδοση 240.760 νέων (ΚO) μετοχών και με βάση τις εξής σχέσεις 
ανταλλαγής: i) Κάθε μέτοχος της απορροφώμενης εταιρίας «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (πλην της απορροφώσας) ανταλλάσσει κάθε 1 ένα εταιρικό 
μερίδιο που κατέχει με 3,316623155 νέες (ΚΟ) μετοχές της «MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E. », ii) 
Κάθε μέτοχος της απορροφώσας εταιρίας «MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E.» για κάθε 21,0304521778 
(ΚΟ) μετοχές που κατέχει, θα λάβει επιπλέον 1 νέα (ΚΟ) μετοχή. Διευκρινίζεται ότι βάσει του 
άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των αποφάσεων 22 & 26 του 
Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου, όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για 
τη συνεδρίαση της 04/03/2015, ορίζονται ως εξής: +20% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής 
της τελευταίας συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (03/03/2015): € 0,260 και –20% 
στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: € 0,248. 

ΕΤΕ Όπως έγραψε το Euro2day.gr δύο είναι τα κυρίαρχα σενάρια για τον νέο υποψήφιο διευθύνοντα 
σύμβουλο: Είτε αναβάθμιση στελέχους της τράπεζας, είτε μεταγραφή από το ...πάνω ράφι της 
αγοράς. Και οι δύο επιλογές έχουν ένα κοινό τόπο. Οι υποψήφιοι έχουν εμπειρία σε θέματα risk 
management. Η μεταγραφή, όσο και αν ξαφνιάσει, δεν θα αποτελέσει έκπληξη. Πρόκειται για 
δοκιμασμένο στέλεχος με θητεία σε υψηλές θέσεις τραπεζών και όχι μόνο.
Η αναβάθμιση, αν τελικώς προκριθεί, θα συνιστά έκπληξη μεγέθους καθώς ο υποψήφιος είναι 
όπως ακούμε της ... γενιάς του πρωθυπουργού. Τόπο στα νιάτα ή δοκιμασμένη λύση;
Σύντομα, θα γνωρίζουμε καθώς όπως μαθαίνουμε, οι αλλαγές θα διενεργηθούν την επόμενη 
εβδομάδα.

ΑΣΤΗΡ Στις προχωρημένες περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων για τις οποίες η κυβέρνηση δεν έχει 
ενστάσεις ανήκει η πώληση της Αστήρ Παλάς, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα τηρηθούν οι 
περιβαλλοντικοί όροι και θα δοθεί η απαραίτητη έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η κυβέρνηση φέρεται να έχει ανάψει το πράσινο φως να υπάρξουν οι απαραίτητες 
τροποποιήσεις όρων ώστε να περάσει το σχέδιο από το ΣτΕ, γεγονός που ερμηνεύεται ως de 
facto αναγνώριση της ανάγκης πώλησης του συγκροτήματος. Βέβαια η τροποποίηση των όρων 
θα πρέπει να είναι τέτοια που και το ΣτΕ να ικανοποιεί και την Jermyn Street η οποία έχει 
υπογράψει συμφωνία εξαγοράς του ξενοδοχείου με την αίρεση των όρων που θα περιλαμβάνει 
το ειδικό χωροταξικό σχέδιο.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Στα 82,24 δισ. διαμορφωνόταν ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα στα τέλη Ιανουαρίου, από 56 δισ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο δανεισμός των τραπεζών από τον Μηχανισμό 
Εκτακτης Ρευστότητας (ΕLΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος ανερχόταν στα τέλη Ιανουαρίου στα 
5,2 δισ. ευρώ.  Σημειώνεται ότι τα δεδομένα άλλαξαν άρδην το Φεβρουάριο, όταν η ΕΚΤ 
σταμάτησε να δέχεται ελληνικούς τίτλους από τις τράπεζες ως εχέγγυο για παροχή 
ρευστότητας, με τα ελληνικά ιδρύματα να αναγκάζονται να προσφύγουν στον ELA για να 
καλύψουν τις ανάγκες ρευστότητας.  

ΤΙΤΚ Στα 27,8 εκατ. ευρώ θα ανέλθουν τα καθαρά κέρδη του Τιτάνα το 2014, έναντι ζημιών 36,1 
εακτ. το 2013, εκτιμά η Eurobank Equities σε σχετικό report. Τα έσοδα εκτιμάται ότι θα 
ανέλθουν στα 1,16 δισ. και τα EBITDA στα 178,3 εκατ. Η χρηματιστηριακή διατηρεί την τιμή-
στόχο των 18,7 ευρώ και τη σύσταση Hold για την μετοχή της εισηγμένης. Σημειώνεται ότι ο 
Τιτάν ΤΙΤΚ -5,74% ανακοινώνει αποτελέσματα έτους την 5η Μαρτίου.

ΤΟΥΡΚΙΑ Ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Τουρκία τον Φεβρουάριο και διαμορφώθηκε στο 
7,55% (από 7,24% τον Ιανουάριο), απομακρυνόμενος περαιτέρω από τον στόχο της Κεντρικής 
Τράπεζας (CBRT) για μέσο ποσοστό 5% φέτος και περιορίζοντας τα περιθώρια του κεντρικού 
τραπεζίτη Ερντέμ Μπατσί (φωτό) να προχωρήσει στις επιθετικές μειώσεις επιτοκίων που 
απαιτεί ο πρόεδρος της χώρας Ταγίπ Ερντογάν, για να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη. Σύμφωνα 
με τους αναλυτές, δεδομένου ότι η αύξηση ήταν μικρότερη του αναμενόμενου και ο δομικός 
τιμάριθμος υποχώρησε στο 7,73% από 8,63% ένα μήνα πριν, υπάρχουν ενδεχομένως περιθώρια 
για μια νέα μικρή μείωση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στον μήνα, η 
οποία μάλλον δεν θα ικανοποιήσει -και πάλι- τον Ερντογάν. Οι ανησυχίες των επενδυτών για 
την υπονόμευση της ανεξαρτησίας της CBRT λειτουργούν αρνητικά για την τουρκική λίρα που 
υποχώρησε χθες σε νέο χαμηλό έναντι του δολαρίου, στις 2,53 λίρες/δολάριο από 2,51 στο 
κλείσιμο της Δευτέρας.
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ΕΛΛΑΔΑ Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) θα ξεκινήσει να επενδύει 
στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση αποδεχόμενη το αίτημα των ελληνικών αρχών να στηρίξει τις 
μεταρρυθμίσεις και την επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη. Οι μέτοχοι της EBRD ψήφισαν 
υπέρ του να συνεχίσει η Τράπεζα να επενδύσει στην Ελλάδα έως τα τέλη του 2020. Την 
έγκριση της βοήθειας ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρόεδρος της τράπεζας Σούμα Κακραμπάρτι σε 
συνέντευξη Τύπου με το ποσό να κυμαίνεται περί το 1 δισ. ευρώ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
TMHMA ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ,

Υπεύθυνοι: Σαρρής Δημήτριος, Σαρρής Παναγιώτης.
Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους.  
Ωστόσο τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν  
παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις μας είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση είναι πλήρης και ακριβής.  
Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Κάθε  
επενδυτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του επενδυτή και να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου  
κινδύνου. Η A. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ δεν παρέχει  συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον κατόπιν συμφωνίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τόσο η ΑΕΠΕΥ όσο 
και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από 
τη χρήση του παρόντος εντύπου.
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