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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Στήριξη στις αγορές της Ασίας από τον Ντράγκι - Νέο υψηλό 15ετών στο Τόκιο με άνοδο 

1,17%
ΕΤΕ Ξαφνικά θέμα Finansbank προέκυψε για την Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ +7,20% καθώς το Γενικό 

Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν άναψε «πράσινο φως» για τη 
διάθεση, σε πρώτη φάση, ποσοστού ως 26,9% του μετοχικού κεφαλαίου της τουρκικής 
τράπεζας.  Ο φάκελος Finansbank συζητήθηκε στο ΤΧΣ κατά τη συνεδρίαση του Γενικού 
Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα. Με δεδομένο ότι η διάθεση ποσοστού ως 26,9%, μέσω 
έκδοσης νέων μετοχών (σ.σ με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης) 
και διάθεσης υφιστάμενων μετοχών είχε προεγκριθεί από το ΤΧΣ το περασμένο Φθινόπωρο, η 
τελική έγκριση φάνταζε τυπική υπόθεση. Δεν είχαν, όμως, την ίδια άποψη, τέσσερα μέλη του 
Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες η έγκριση 
«κόλλησε» καθώς διαπιστώθηκε από κάποια μέλη της ηγεσίας του Ταμείου, αλλαγή συνθηκών 
που πιθανώς πρέπει να οδηγήσει και σε αλλαγή σχεδιασμού για τη Finansbank.
Κύκλοι της Εθνικής διατυπώνουν την αισιοδοξία ότι σύντομα το θέμα θα λυθεί και η τράπεζα 
θα προχωρήσει τον σχεδιασμό της για διάθεση σε πρώτη φάση ποσοστού ως 26,9% της 
Finansbank, όπως αποφασίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο.  Θυμίζουν, δε, ότι το πλάνο 
αναδιάρθρωσης που έχει εγκριθεί από τη DG Comp προβλέπει τη διάθεση ποσοστού 40% εντός 
του 2015. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να τίθεται θέμα πώλησης υψηλότερου ποσοστού από τη 
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στιγμή που δεν υπάρχει καμία ενόχληση από την DG Comp για τροποποίηση του πλάνου 
αναδιάρθρωσης. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η Εθνική, όπως και οι άλλες συστημικές 
τράπεζες, αντιμετωπίζει την επιδείνωση των συνθηκών της ελληνικής οικονομίας με την 
παραδοχή ότι αποτελεί έκτακτη κατάσταση, κάτι που αναγνωρίζει, προς το παρόν, και η DG 
Comp. Υπέρ της σταδιακής διάθεσης ποσοστού ως 40% της Finansbank τάσσεται, σύμφωνα με 
πληροφορίες, και η κυβέρνηση. Το θέμα συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, στην τελευταία 
συνάντηση του Αντιπροέδρου κ. Γ. Δραγασάκη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής κ. 
Τουρκολιά και δόθηκε το «πράσινο φως» να προχωρήσει η διαδικασία κανονικά.
Υπενθυμίζεται ότι η DG Comp είχε πιέσει στο παρελθόν προς την κατεύθυνση ολικής 
αποεπένδυσης της Εθνικής από την Τουρκία, χωρίς όμως αποτέλεσμα καθώς η εγχώρια 
τράπεζα πέτυχε μετά τις δύο επιτυχείς αυξήσεις κεφαλαίου και τις λειτουργικές της επιδόσεις 
να περιορίσει το προς πώληση ποσοστό σε επίπεδα ως 40%.

ΤΙΤΚ Το 2014 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επέστρεψε στην κερδοφορία μετά από δύο ζημιογόνες χρήσεις. Ο 
ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2014 ανήλθε σε €1.158 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 2,7% 
σε σύγκριση με το 2013. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν 
κατά 2,6% στα €182 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη 
για φόρους διαμορφώθηκαν στα €30,9 εκ., έναντι ζημιών €36 εκ. το προηγούμενο έτος.
Θετική επίδραση στα λειτουργικά αποτελέσματα είχαν η συνεχιζόμενη ανάκαμψη της αγοράς 
των ΗΠΑ, η βελτίωση της ελληνικής αγοράς και η καλύτερη απόδοση των αγορών της 
Τουρκίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στον αντίποδα, σημαντική κάμψη σημείωσαν τα 
αποτελέσματα στην Αίγυπτο, όπου η παρατεταμένη έλλειψη φυσικού αερίου μείωσε 
κατακόρυφα την παραγωγή των εργοστασίων. Για τον λόγο αυτό, ο Όμιλος πραγματοποιεί στην 
Αίγυπτο σημαντικές επενδύσεις με στόχο τη χρήση στερεών και δευτερογενών καυσίμων και 
τη σταδιακή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του παραγωγικού του δυναμικού.
Το καθαρό αποτέλεσμα ενισχύθηκε σημαντικά από την ενδυνάμωση του δολαρίου και της 
αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ. Το 4ο τρίμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 
6%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 12% ενώ τα 
καθαρά αποτελέσματα μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους ανήλθαν σε €0,4 
εκ., έναντι ζημίας €21,5 εκ. το τελευταίο τρίμηνο του 2013.
Οι προοπτικές για το 2015
Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2015 διαγράφονται θετικές, παρά τις σημαντικές 
αβεβαιότητες και προκλήσεις. Η συγκρατημένη αυτή αισιοδοξία οφείλεται στη βελτίωση των 
λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναμένονται στις δύο σημαντικότερες αγορές του Ομίλου 
σήμερα: τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο.
Παρά την παρατεταμένη κακοκαιρία των αρχών του έτους, η ανάκαμψη της αγοράς των ΗΠΑ 
συνεχίζεται απρόσκοπτα, στα πλαίσια της ευρύτερης ανάπτυξης που σημειώνει η αμερικανική 
οικονομία. Σύμφωνα με προβλέψεις της Portland Cement Association – PCA, η κατανάλωση 
τσιμέντου αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 8% ετήσια από το 2015 ως το 2017, λόγω της 
τόνωσης της ζήτησης για νέες κατοικίες και των θετικών τάσεων που διαμορφώνονται για τα 
ακίνητα εμπορικού χαρακτήρα.
Ο ρυθμός αύξησης εκτιμάται από την PCA ότι θα είναι ακόμη υψηλότερος στις 
Νοτιοανατολικές Πολιτείες, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του 
Τιτάνα. Προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανερχόμενη ζήτηση, ο Όμιλος προχωρά σε 
επενδύσεις που αφορούν την αγορά εξοπλισμού και τη βελτίωση της απόδοσης των 
παραγωγικών του εγκαταστάσεων.
Στην Αίγυπτο, η ζήτηση δομικών υλικών εκτιμάται πως θα διατηρηθεί υψηλή, βασιζόμενη σε 
έργα τόσο δημόσιου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα. Ο Όμιλος προσδοκά την ανάκαμψη της 
παραγωγής και των πωλήσεων εντός του 2015, ως αποτέλεσμα των επενδύσεών με στόχο την 
εξασφάλιση, σταδιακά, της ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων του.
Στην Ελλάδα η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να μειώνεται παρά τα 
εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στα οποία έχει διαμορφωθεί. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός όγκος οικοδομικών αδειών για το 11μηνο του 2014 
μειώθηκε κατά 14,5% έναντι του 2013 και, μετά από 9 διαδοχικά χρόνια μείωσης, ανέρχεται 
στο 14% περίπου του επιπέδου του 2005. Η κατανάλωση τσιμέντου εκτιμάται ότι θα κυμανθεί 
περίπου στα επίπεδα του 2014 λόγω της εκτέλεσης των έργων των οδικών αξόνων, στο βαθμό 
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που αυτά συνεχιστούν απρόσκοπτα. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης εμφανίζεται σταθερή, όμως η ζήτηση κινείται σε επίπεδα σημαντικά 
χαμηλότερα της δυναμικότητας των εργοστασίων του Ομίλου. Βραχυπρόθεσμα δεν 
διαφαίνονται προοπτικές ουσιαστικής ανάπτυξης, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζεται 
από την οικονομική αδυναμία γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης.
Διανομή μερίσματος
Τα κέρδη χρήσης 2014 κάλυψαν τις σωρευτικές ζημιές παρελθουσών χρήσεων ποσού €51 εκατ. 
και σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές για το 2015 επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο 
να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος για πρώτη φορά από το 2011. 
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 19.6.2015, τη διανομή μερίσματος συνολικού 
ποσού €12.694.879,20 ήτοι €0,15 ανά μετοχή. Επιπλέον, το Δ.Σ. θα προτείνει στη Γενική 
Συνέλευση τη διανομή ειδικών αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων, συνολικού ποσού 
€12.694.879,20 ήτοι €0,15 ανά μετοχή.

ΑΛΦΑ Η Alpha Bank ΑΛΦΑ +4,12% θα ανακοινώσει τα Αποτελέσματα του Έτους 2014, την 
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
* ώρα 17.20: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2014. Έκδοση Δελτίου Τύπου το οποίο θα 
είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα τηςΤραπέζης στο διαδίκτυο (www.alpha.gr) και την 
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
* ώρα 17.50: Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής 
συνδιασκέψεως Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους σε 
μεταγενέστερη επικοινωνία.

ΕΒΖ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση 
αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 
Α.Ε.» στην Κατηγορία Επιτήρησης από αύριο 6 Μαρτίου 2015.
Επιπλέον σε συνέχεια της μεταφοράς, από την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015, των μετοχών της 
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ» στην Κατηγορία Επιτήρησης, θα 
πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών σύμφωνα με τους βασικούς 
κανόνες:
Οι μετοχές της εταιρείας διαγράφονται χωρίς άμεση αντικατάσταση από τη σύνθεση των 
δεικτών:
• FTSE/ATHEX Δείκτης Αγοράς
• FTSE/ATHEX Διεθνούς Δραστηριοποίησης
• FTSE/ATHEX Δείκτης Τροφίμων & Ποτών
Οι αλλαγές θα ισχύσουν από την συνεδρίαση της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2015.

ΜΟΗ Ζημιές ύψους 67 εκατ. ευρώ θα καταγράψει η Motor Oil ΜΟΗ +3,72% το 2014, εκτιμά η 
Alpha Finance σε έκθεση με ημερομηνία 5 Μαρτίου. Τα EBITDA της εισηγμένης προβλέπεται 
να διαμορφωθούν στα 73 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το δ΄ τρίμηνο, η Alpha Finance προβλέπει 
ζημιές 70 εκατ. και EBITDA 56 εκατ. για την εισηγμένη. Η χρηματιστηριακή διατηρεί την 
τιμή-στόχο των 8,70 ευρώ και την σύσταση outperform. Σημειώνεται ότι η μετοχή της Motor 
Oil ΜΟΗ +3,72% ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου στα 7,25 ευρώ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στο άνοιγμα της διαδικτυακής στοιχηματικής αγοράς προτίθεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, 
θέτοντας τέλος στο σημερινό «μεταβατικό καθεστώς» και ενεργοποιώντας τις διαδικασίες για 
την παραχώρηση αδειών προς ενδιαφερόμενους επενδυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες του 
Capital.gr., μεταξύ των μέτρων που σχεδιάζει να προτείνει η ελληνική πλευρά στο προσεχές 
Eurogroup συμπεριλαμβάνεται η ρύθμισης της αγοράς του διαδικτυακού στοιχηματισμού 
(internet betting) στην Ελλάδα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να τερματιστεί η μεταβατική 
περίοδος υπό την οποί λειτουργούν και προσφέρουν υπηρεσίες σήμερα οι 24 στοιχηματικές 
εταιρείες που προ τριετίας έκαναν χρήση των συγκεκριμένων διατάξεων, όπως προέβλεπε ο 
σχετικός νόμος, προκειμένου να ενταχθούν στο συγκεκριμένο καθεστώς και να συνεχίσουν να 
προσφέρουν στοιχηματικές υπηρεσίες στην ελληνική αγορά. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η 
κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει διεθνή διαγωνισμό για την χορήγηση αδειών για την 
παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου (όπως ορίζει διατάξεις των άρθρων 
45 έως και 48 του ν.4002/2011 (Α 180). Ο σχετικός νόμος προβλέπει πως οι άδειες διεξαγωγής 
τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου θα χορηγούνται από τον ΥΠΟΙΚ κατόπιν διενέργειας 
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διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, θα έχουν 5ετή ισχύ και θα μπορούν να ανανεωθούν για ίσο 
ή μικρότερο χρονικό διάστημα με την καταβολή πρόσθετου τιμήματος. Το οικονομικό 
επιτελείο προσδοκά σε σημαντικά έσοδα από την χορήγηση των αδειών αυτών και από τη 
φορολόγηση των εταιρειών που θα τις αποκτήσουν, καθώς εκτιμάται ότι υπό το σημερινό 
καθεστώς της μεταβατικής περιόδου το κράτος χάνει πόρους από πλημμελή έλεγχο και 
εποπτεία. 

ΕΚΤ Από τις 9 Μαρτίου θα ξεκινήσουν οι αγορές κρατικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ), στα πλαίσια του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της κεντρικής 
τράπεζας, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, στη συνέντευξη Τύπου 
που παραχωρεί μετά τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής. Παράλληλα, ο κ. Ντράγκι τόνισε 
ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να προσφέρει χρήματα στις ελληνικές τράπεζες για να χρηματοδοτούν 
την κυβέρνηση. Όπως υπενθύμισε, οι αγορές θα ανέρχονται συνολικά σε 60 δισ. ευρώ 
μηνιαίως και η διάρκεια του προγράμματος αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2016, ενώ οι αγορές θα γίνονται από την δευτερογενή αγορά.
 Αναφερόμενος σε εκτιμήσεις των οικονομολόγων της ΕΚΤ για την οικονομία της Ευρωζώνης, 
ο κ. Ντράγκι τόνισε ότι η ανάπτυξη θα φθάσει στο 1,5% για το τρέχον έτος (έναντι 
προηγούμενης εκτίμησης για 1%), στο 1,9% το 2016 (από 1,5% προηγούμενη πρόβλεψη) και 
στο 2,1% το 2017. Σύμφωνα με τον κ. Ντράγκι, τα θετικά αποτελέσματα από τις ανακοινώσεις 
νομισματικής πολιτικής έχουν ήδη φανεί. Ο ίδιος τόνισε ότι τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΚΤ θα 
συμβάλουν στην επιστροφή του πληθωρισμού προς το 2%. «Δεν θα δίνουμε χρήματα στις 
τράπεζες για να χρηματοδοτούν την κυβέρνηση» Παράλληλα, ο κ. Ντράγκι επεσήμανε ότι η 
ΕΚΤ, εκ του καταστατικού της, δεν μπορεί να εφαρμόσει πολιτική νομισματικής 
χρηματοδότησης και ως εκ τούτου ουσιαστικά να προσφέρει χρήματα σε τραπεζικούς ομίλους, 
προκειμένου αυτοί να αγοράζουν κρατικά ομόλογα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΕΚΤ Ο κ. Ντράγκι χαρακτήρισε ως αξιόπιστες τις ελληνικές τράπεζες, υποστηρίζοντας ότι έχουν 
γίνει πολλά βήματα ώστε το τραπεζικό σύστημα να καταστεί περισσότερο ισχυρό.
 Επιβεβαίωσε ότι ο ELA αυξήθηκε κατά 500 εκατ. ευρώ, ενώ πρόσθεσε ότι το Eurogroup αλλά 
και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να στηρίξουν το 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα. Όπως δήλωσε «είναι 
σημαντικό να διατηρηθεί η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών, καθώς αυτό αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για να συνεχιστεί η λειτουργία του ELA». Δεν παρέλειψε, πάντως, να 
προειδοποιήσει ότι η ύπαρξη «ακατάλληλης επικοινωνίας» («inappropriate communication») 
μπορεί να πλήξει τη φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών, με δεδομένο ότι πλήττει και την 
πορεία των ελληνικών ομολόγων, με τις αποδόσεις τους να αυξάνονται. Σχετικά με τη 
«δραστηριότητα» της ΕΚΤ στην ελληνική κρίση, τόνισε ότι η τράπεζα έχει δώσει το ποσό των 
100 δισ. ευρώ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 
μηνών έχει διπλασιάσει τα κεφάλαια που τους παρέχει. Τα κεφάλαια που έχει προσφέρει η ΕΚΤ 
στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα αντιστοιχούν στο 68% του ελληνικού ΑΕΠ, με το 
συγκεκριμένο ποσοστό να είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Έσπευσε να προσθέσει 
με νόημα ότι «κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι η ΕΚΤ δεν έχει στηρίξει την Ελλάδα».

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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