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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Διχασμένες εμφανίζονται οι αγορές της Ασίας με το χρηματιστήριο της Αυστραλίας να οδεύει 

σε νέο ρεκόρ ενώ αντιθέτως η Σαγκάη δέχεται έντονες πιέσεις. Συγκεκριμένα, στο 
χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με άνοδο 0,82% στις 17.648 μονάδες. Ο 
αυστραλιανός ASX έκλεισε υψηλότερα κατά 0,16% στις 5774 μονάδες ενώ κλείνει την 
εβδομάδα με άνοδο 9,6% με στήριξη από την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Αυστραλίας 
να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων. Σήμερα, η RBA αναθεώρησε πτωτικά και τις προβλέψεις 
της για το ΑΕΠ της Αυστραλίας, κίνηση που οι αναλυτές ερμηνεύουν ως ένδειξη για νέα 
μελλοντική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng 
υποχωρεί κατά 0,28% στις 24.696 μονάδες και ο κορεατικός Kospi έκλεισε με άνοδο 0,14% 
στις 1955 μονάδες. Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite υποχωρεί κατά 1,91% στις 
3076 μονάδες και ο CSΙ 300 κατά 1,62% στις 3312 μονάδες.  Σημειώνεται ότι ο βασικός 
χρηματιστηριακός δείκτης της Σαγκάης κλείνει την εβδομάδα με συνολικές απώλειες που 
ξεπερνούν το 4%, εν μέσω μπαράζ δημοσίων εγγραφών και ενώ οι ρυθμιστικές αρχές έχουν 
ξεκινήσει εκτενή έρευνα στο trading με margin. Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι μετοχές του 
κλάδου real estate αλλά και του ενεργειακού.

ΑΜΕΡΙΚΗ Η ανάκαμψη της τιμής του πετρελαίου και τα επιχειρηματικά deals οδήγησαν σε κέρδη τη Wall 
Street. Ειδικότερα, σήμερα η τιμή του πετρελαίου ενισχύθηκε 4,8%, ενώ χθες είχε υποχωρήσει 
8,7%. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, οι διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου εντάθηκαν από 
τον Νοέμβριο, όταν ο ΟΠΕΚ αρνήθηκε να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου παρά την 
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περιορισμένη ζήτηση στις διεθνείς αγορές. Η εκτόξευση της τιμής του μαύρου χρυσού 
προκάλεσε εκ νέου το επενδυτικό ενδιαφέρον για ενεργειακούς τίτλους. Η μετοχή της 
Chevron ενισχύθηκε 0,7% και της Exxon Mobil 0,8%. Επιπλέον θετικός ήταν ο αντίχτυπος από 
τη συμφωνία εξαγοράς της Hospira από την Pfizer με τη μετοχή της δεύτερης να πιάνει υψηλό 
αντίστοιχο του Δεκεμβρίου καταγράφοντας άνοδο 2,9%. Σημειώνεται ότι η «αναίμακτη» 
κατάληξη της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών Ελλάδας και Γερμανίας, επέτρεψε 
στους επενδυτές να αφήσουν στην άκρη τον «ελληνικό παράγοντα» και να ασχοληθούν με τις 
εγχώριες επιχειρηματικές και μακροοικονομικές ανακοινώσεις. Στη Wall Street, o Dow Jones 
έκλεισε με κέρδη 1,2% στις 17.884,88 μονάδες, ο S&P κατέγραψε άνοδο 1,03% στις 2.062,52 
μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,03% στις 4.765,10 μονάδες.
Επιπλέον οι δείκτες Dow Jones και S&P γύρισαν σήμερα σε θετικό έδαφος για το 2015.

ΕΧΑΕ Η Ελληνικά Χρηματιστήρια ΕΧΑΕ -2,23% - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.Σ. (Ε.Χ.-
Χ.Α.) κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιανουαρίου 2015.
Τον Ιανουάριο 2015 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:
- Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα €38,26 δισ., μειωμένη κατά 16,3% από 
τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η 
μείωση αγγίζει το 9,1%.
- Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια 
του Ιανουαρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.
- Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής 
αγοράς ανέρχεται σε 61,1% έναντι 61,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας 
μείωση της τάξεως του 0,6%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (7,299.80 
εκατ. ευρώ ή 19,1%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των 
ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 49,5% έναντι 45,9% στο τέλος του προηγούμενου 
μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 7,8%.
- Συνολική αξία συναλλαγών €2,14 δις (αυξημένη κατά 4,3% σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 0,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου 
έτους).
- Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών 
συναλλαγών ανήλθε στα 2.984.330.892 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 25,8% σε σχέση με 
τον προηγούμενο μήνα (2.372.097.351 τεμάχια) και αύξηση 200,3% σε σχέση με το Ιανουάριο 
του 2014 (993.857.435 τεμάχια).
- Οι ξένοι επενδυτές τον Ιανουάριο 2015 πραγματοποίησαν το 71,1% της συνολικής 
αξίας συναλλαγών.
- 28,53 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 25,83 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
- 1.659 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 1.075 τον προηγούμενο μήνα).
- Απώλειες της τάξης του 13,7% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Χ.Α από την αρχή του μήνα.

CREDIT SUISSE Aπό τις 11 Φεβρουαρίου, τα χρηματοοικονομικά μέσα που έχει εκδώσει ή έχει εγγυηθεί η 
Ελληνική Δημοκρατία δεν θα είναι πλέον αποδεκτά ως εχέγγυο (collateral) από την ΕΚΤ. Η 
ΕΚΤ σκλήρυνε τη στάση της στη νέα ελληνική κυβέρνηση, εν αναμονή του γεγονότος ότι η 
αναθεώρηση του προγράμματος θα είναι ανεπιτυχής, επισημαίνει η Credit Suisse.
Ο ελβετικός επενδυτικός οίκος χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή ως αρνητική για τις ελληνικές 
τράπεζες, καθώς μπορεί να απεικονίζει την υιοθέτηση μιας πιο σκληρής γραμμής των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Επίσης, υπάρχει αρνητική επίπτωση στην κερδοφορία των 
τραπεζών εξαιτίας του υψηλότερου κόστους χρήσης του ELA. Το ζήτημα είναι περισσότερο 
ψυχολογικό μιας και οι επιπτώσεις στα κέρδη είναι μικρές, ενώ είναι οι επενδυτές των 
ελληνικών μετοχών δεν αγοράζουν τις ελληνικές τράπεζες για τα κέρδη του 2015, αλλά σε πιο 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα ή επειδή βλέπουν βραχυπρόθεσμους «καταλύτες» για την εκ νέου 
άνοδο των τιμών των μετοχών τους. Είναι σημαντικό ότι η Credit Suisse δεν αναμένει 
σημαντική μείωση της ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες δεδομένης της πρόσβαση τους 
στον ELA αλλά και των 38 δισ. ευρώ σε ομόλογα του EFSF που εξακολουθούν να κατέχουν.
Η χρήση του ELA οδηγεί σε μικρό αντίκτυπο στα αποτελέσματα χρήσης με την ανάλυση 
ευαισθησίας που πραγματοποίησε η Credit Suisse να δείχνει ότι η χρήση του ELA θα σήμαινε 
μια πτώση 3-9% στα κέρδη προ φόρων για τις ΕΤΕ, Πειραιώς και Alpha, καθώς και αύξηση 
54% στις απώλειες της Eurobank. H παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει την 
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τραπεζική χρηματοδότηση και την οικονομία και η Credit Suisse περιμένει ορατότητα και 
σαφήνεια σχετικά με την πολιτική κατάσταση για μερικές εβδομάδες. Οι οικονομολόγοι της CS 
πιστεύουν ότι η 20η Ιουλίου είναι μια «σκληρή προθεσμία» για τις διαπραγματεύσεις, όταν οι 
οικονομικές πιέσεις ενδέχεται να γίνουν πολύ σκληρές για την Ελλάδα χωρίς εσωτερική 
στήριξη αλλά πιστεύουν ότι μια συμφωνία είναι πιθανό να είναι επιτευχθεί.

ETE Καταλήγοντας η Credit Suisse παραμείνει αρνητική για τις ελληνικές τράπεζες, με την Εθνική 
Τράπεζα ΕΤΕ -12,31% να είναι η κορυφαία επιλογή της και τιμή στόχο τα 2,9 ευρώ και 
σύσταση «outperform». Στα σημερινά επίπεδα η τιμή της μετοχής της ΕΤΕ θα είναι ελκυστική 
μόνο εάν αποκτηθεί σαφήνεια σχετικά με: (1) τη σχέσης της ελληνικής κυβέρνησης με την ΕΕ / 
ΔΝΤ, 2) τις βασικές εγχώριες πολιτικές ιδίως σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα (3), το αν η 
πολιτική έχει εκτροχιάσει τη μακροοικονομική ανάκαμψη και την πιστωτική ποιότητας και 
τέλος (4) το πώς θα διαχειριστεί τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών η ΕΚΤ, δεδομένου ότι 
ανέλαβε την εποπτεία, στα θέματα του αναβαλλόμενου φόρου και των αναβαλλόμενων 
περιουσιακών στοιχείων (DTC και DTA).

ΔΕΗ Η έλλειψη ευελιξίας στη λειτουργία της ΔΕΗ, που στο παρελθόν έχει δημιουργήσει σοβαρά 
προβλήματα με κυριότερο την αύξηση του κόστους του ομίλου, είναι ένα από τα θέματα που 
καλείται να διαχειριστεί η εκάστοτε διοίκηση της ΔΕΚΟ. Εκεί που μια ιδιωτική επιχείρηση 
μπορεί να αναλάβει κάποια ρίσκα ή να κινηθεί με μεγαλύτερη άνεση καλύπτοντας πιθανούς 
κινδύνους της αγοράς, μια δημόσια εταιρεία όπως η ΔΕΗ έχει πιο περιορισμένες δυνατότητες 
και πεδίο ελιγμών. Ωστόσο φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρώτη οργανωμένη 
προσπάθεια να υπάρξει διαφοροποίηση στο συγκεκριμένο πεδίο ώστε η ΔΕΗ να αποκτήσει μια 
καλύτερη δομή και οργάνωση διαχείρισης των κινδύνων της αγοράς. Συγκεκριμένα η εταιρεία 
βρίσκεται σε αναζήτηση συμβούλου ο οποίος θα καταρτίσει μια αναλυτική μελέτη για τη 
διαμόρφωση και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης κινδύνου σχετικά με τις δραστηριότητες 
της διεύθυνσης διαχείρισης ενέργειας. Τα πεδία τα οποία ο σύμβουλος θα μελετήσει και θα 
εισηγηθεί πολιτικές αντιστάθμισης κινδύνου, αφορούν τόσο στη συναλλαγματική ισοτιμία, όσο 
και στην τιμή του πετρελαίου, την εμπορία ενέργειας, αλλά και τον κίνδυνο ρευστότητας.
Σημειώνεται ότι η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο θα διαχειρίζεται η ΔΕΗ τους κινδύνους της 
αγοράς καθίσταται εκ των ων ουκ άνευ, τόσο λόγω του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας της 
επιχείρησης και της αγοράς όσο και ενόψει των αλλαγών που πιθανόν να επέλθουν στο πλαίσιο 
του ανοίγματος της αγοράς. Η μελέτη που θα αναθέσει η ΔΕΗ θα περιλαμβάνει τα εξής πεδία:
1. Πλήρης χαρτογράφηση των πηγών κινδύνου στις οποίες είναι εκτεθειμένη η διεύθυνση 
διαχείρισης ενέργειας και η ΔΕΗ γενικά
2. Τη διαμόρφωση της κατάλληλης οργανωτικής δομής εντός και εκτός της διεύθυνσης
3. Την ανάπτυξη και διαμόρφωση μοντέλων αποτίμησης και διαχείρισης κινδύνων αγοράς, 
ιστωτικού κινδύνου, λειτουργικού κινδύνου και κινδύνου ρευστότητας
4. Την ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων και τη λειτουργική ενσωμάτωση στο πλαίσιο του 
υπάρχοντος λογισμικού ETRM (Electricity Trading Risk Management) 
5. Τη δημιουργία προτύπων για τις εκθέσεις αναφοράς
Μεταξύ άλλων στόχος είναι η ΔΕΗ να ενσωματώσει τα αντίστοιχα πρότυπα διαχείρισης 
κινδύνων που εφαρμόζονται από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, να 
χαρτογραφήσει τις πηγές κινδύνου στις οποίες ο όμιλος είναι εκτεθειμένος λόγω της 
δραστηριοποίησης στη χονδρεμπορική αγορά Η/Ε καθώς και στις διεθνείς αγορές Η/Ε, 
καυσίμων, δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, συναλλάγματος και επιτοκίων.
Σημειώνεται τέλος ότι τα μοντέλα αποτίμησης κινδύνων θα περιλαμβάνουν διάφορους 
κινδύνους της αγοράς όπως εργαλεία προσομοίωσης τιμών για την οριακή τιμή του 
συστήματος, μοντέλα αποτίμησης και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου κλπ.

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 
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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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