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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Σε ανοδική τροχιά επιμένουν τα χρηματιστήρια της Ασίας με το βλέμμα στραμμένο στην αμερικανική 

Fed, ενώ στο Χονγκ Κονγκ επικράτησε αγοραστική φρενίτιδα καθώς εισέρρευσαν μαζικά επενδυτικά 
κεφάλαια από την ηπειρωτική Κίνα. Έτσι, ο δείκτης Hang Seng άνοιξε με άλμα 6,5% και πλέον 
ενισχύεται κατά 2,89% στις 26.9894 μονάδες. Ο όγκος συναλλαγών ήταν 400% υψηλότερος από τον 
κινούμενο μέσο όρο των τελευταίων 30 ημερών, καθώς οι λιανικοί επενδυτές της Κίνας έσπευσαν να 
τοποθετηθούν μέσω της σύνδεσης των χρηματιστηρίων Σανγκάης Χονγκ Κονγκ. Η συγκεκριμένη 
ενέργεια επιτρέπει τις διασυνοριακές συναλλαγές από τον προηγούμενο Νοέμβριο, αλλά δεν είχε 
χρησιμοποιηθεί εκτενώς καθώς δεν ήταν ακόμη προσβάσιμη στα εγχώρια αμοιβαία κεφάλαια λόγω των 
περιορισμών που επέβαλαν οι ρυθμιστικές αρχές μέχρι πριν μερικές ημέρες. Έτσι ο Hang Seng, 
ενδοσυνεδριακά, πέρασε για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2008 το φράγμα των 27.000 
μονάδων με τους Κινέζους επενδυτές να στρέφονται μαζικά στη συγκεκριμένη αγορά, καθώς οι 
αποτιμήσεις στις αγορές της ηπειρωτικής Κίνας  κρίνονται αρκετά υψηλές. Το χρηματιστήριο της 
Σαγκάης άλλωστε, έχει εκτιναχθεί κατά 97% από τον Ιούνιο, ενώ το ίδιο διάστημα ο Hang Seng 
καταγράφει άνοδο 16%. Αντίθετα λοιπόν, στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite υποχωρεί κατά 
1,51% στις 3934 μονάδες και ο CSI 300 κατά 1,42% στις 4234 μονάδες. Ο κορεατικός Kospi έκλεισε σε 
σχεδόν αμετάβλητος με οριακή υποχώρηση 0,02% στις 2058 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX με 
απώλειες 0,45% στις 5901 μονάδες. Στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με κέρδη 
0,7% στις 19.937 μονάδες, ενώ το γεν κινήθηκε πτωτικά έναντι του δολαρίου. Το κλίμα ήταν θετικό 
καθώς τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed έδειξαν πως πολλοί αξιωματούχοι της 
Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ προτιμούν να περιμένουν μέχρι το 2016 για να προχωρήσουν σε 
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αύξηση επιτοκίων, εξέλιξη που ανατρέπει τις υφιστάμενες εκτιμήσεις.
JP MORGAN Η JPMorgan πρέπει να είναι έτοιμη για αποχώρηση της Ελλάδας από τη νομισματική ένωση, δήλωσε 

στο Bloomberg ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Jamie Dimon.
Σε επιστολή του προς τους μετόχους, ο κ. Dimon πως η τράπεζα κάνει συνεχώς stress test για κάθε 
πιθανή επίπτωση από ένα τέτοιο γεγονός. Ο ίδιος μάλιστα εκτιμά πως τελικά θα υπάρξει θετικό 
αποτέλεσμα από ένα Grexit, καθώς θα ωθήσει τις άλλες χώρες να προωθήσουν διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Παροδική αποδεικνύεται η μείωση των εξαγωγών που είχε καταγράψει η Γερμανία τον Ιανουάριο. Τα 
στοιχεία Φεβρουαρίου δείχνουν ανάκαμψη και μάλιστα μεγαλύτερη από ό,τι προέβλεπαν οι αναλυτές. 
Συγκεκριμένα, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση οι εξαγωγές στη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης 
αυξήθηκαν το Φεβρουάριο σε μηνιαία βάση κατά 1,5%. Τον Ιανουάριο είχαν συρρικνωθεί κατά 2,1% 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι αναλυτές, σύμφωνα με 
δημοσκόπηση του Reuters, ήταν λιγότερο αισιόδοξοι καθώς περίμεναν αύξηση κατά 1%. Οι εισαγωγές 
επίσης ξεπέρασαν τις προσδοκίες επιβεβαιώνοντας την ανάκαμψη που καταγράφεται στην εγχώρια 
ζήτηση. Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν κατά 1,8% σε μηνιαία βάση, ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση 
κατά 1,2%. Το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας έμεινε σχεδόν αμετάβλητο στα 19,7 δισ. ευρώ.

ΗΟΛ Αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών μετοχών 
της "HELLAS ON LINE", υπέβαλε στις 8 Απριλίου η «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην αίτηση, την 6η Απριλίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία 
ολοκληρώθηκε η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των προσφερόμενων μετοχών στο πλαίσιο της 
Δημόσιας Πρότασης, η Vodafone κατείχε άμεσα και έμμεσα συνολικά 178.893.473 κοινές μετοχές οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 99,55% των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου 
της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω η Vodafone με αίτησή της προς την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς αιτείται την έγκριση άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπόλοιπων κοινών 
μετοχών της HOL, προσφέροντας για κάθε μία από αυτές το ποσό του 0,563 ευρώ σε μετρητά το οποίο 
ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε στη δημόσια πρόταση.
Η βούληση της Vodafone να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2.14 του 
πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης. Συνημμένα με την αίτηση του δικαιώματος εξαγοράς 
υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η από 7 Απριλίου 2015 βεβαίωση της Alpha Bank ΑΛΦΑ 
+0,76% A.E. δυνάμει της οποίας πιστοποιείται ότι η Vodafone διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την 
καταβολή του συνόλου του τιμήματος που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά δυνάμει της άσκησης 
του δικαιώματος εξαγοράς πλέον των τελών εκκαθάρισης ύψους 0,16% υπέρ της 
Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού 
και Καταχώρησης, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΗΠΑ Οι αξιωματούχοι της Fed εξέφρασαν διαφορετικές θέσεις στην συνεδρίαση του Μαρτίου σχετικά με το 
ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για την πρώτη αύξηση επιτοκίων.
Σύμφωνα με τα πρακτικά που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη, ορισμένα μέλη της επιτροπής FOMC 
τάχθηκαν υπέρ μιας αύξησηw τον Ιούνιο. Ωστόσο, άλλοι αξιωματούχοι υποστήριξαν πως η κεντρική 
τράπεζα πρέπει να περιμένει ως το τέλος του 2015, εκφράζοντας ανησυχίες πως η βουτιά του αργού και 
το ισχυρότερο δολάριο θα συνεχίσει να πιέζει τον πληθωρισμό.
Όπως μεταδίδουν οι F.T., δύο μέλη της επιτροπής πρότειναν να αρχίσει η σύσφιξη της νομισματικής 
πολιτικής το 2016. Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, οι διαιρέσεις στους κόλπους της Fed δείχνουν 
πως επικρατεί ακόμα αβεβαιότητα για το πώς πρέπει να ερμηνευτούν αντικρουόμενες ενδείξεις για την 
πορεία της ανάκαμψης της αμερικάνικης οικονομίας και τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Η 
ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του 2015 ήταν πιο αδύναμη από ότι αναμενόταν, την ώρα που η αγορά 
εργασίας συνεχίζει να εμφανίζει σημαντική βελτίωση. Σημειώνεται πως η συνεδρίαση 
πραγματοποιήθηκε πριν από την έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας τον Μάρτιο που δημοσιεύτηκε την 
Παρασκευή και ήταν πολύ χειρότερη των εκτιμήσεων. Στην συνεδρίαση του Μαρτίου η Fed 
εγκατέλειψε από την ανακοίνωση της την φράση πως θα παραμείνει «υπομονετική» όσον αφορά την 
αύξηση των επιτοκίων μετά την λήξη του προγράμματος αγοράς τίτλων τον Οκτώβριο.

ΔΝΤ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ Νέα έκκληση για πιο στενή παρακολούθηση του σκιώδους τραπεζικού συστήματος απηύθυνε την 
Τετάρτη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην έκθεση του για την σταθερότητα του παγκόσμιου 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. «Οι ενδείξεις καλούν για μια καλύτερη εποπτεία των κινδύνων σε 
επίπεδο θεσμών» σημειώνεται στην έκθεση. «Αυτή την στιγμή, η εποπτεία εστιάζει στην προστασία των 
επενδυτών και στην διαφάνεια και οι ρυθμιστικές αρχές κάνουν λίγους ελέγχους στις περισσότερες 
χώρες» αναφέρει το Ταμείο. Όπως επισημαίνει η WSJ, στο απόγειο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, 
οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο αύξησαν την εποπτεία στο παραδοσιακό τραπεζικό τομέα, 
αυξάνοντας την ασφάλεια ενός μέρους του χρηματοοικονομικού τομέα. Αλλά έκτοτε οι κίνδυνοι έχουν 
μετακινηθεί στον τομέα της σκιώδους τραπεζικής. Ο τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει τα αμοιβαία 
κεφάλαια, τα ETF, τα hedge funds και άλλους θεσμικούς επενδυτές, έχει διογκωθεί μετά την κρίση και 
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σήμερα έχει ενεργητικό πάνω από 75 τρισ. δολάρια. Το ΔΝΤ έχει αναγνωρίσει μια σειρά από ρίσκα στα 
οποία οι ρυθμιστικές αρχές και οι επενδυτές πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη σημασία.
Ενας μικρός αριθμός θεσμικών επενδυτών διαχειρίζεται ένα μεγάλο αριθμό στοιχείων ενεργητικού. 
Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε αλλαγή στις εκτιμήσεις για τα επιτόκια ή την παγκόσμια οικονομία 
μπορεί να προκαλέσει κύματα αναταραχής στις αγορές, καθώς οι επενδυτές αυτοί θα μπαίνουν ή θα 
βγαίνουν από μετοχές, ομόλογα ή νομίσματα.
«Αν τα funds αυξάνουν την μεταβλητότητα των εισροών και εκροών κεφαλαίου στις αναδυόμενες 
αγορές ή αυξάνουν την πιθανότητα μετάστασης, οι εν λόγω οικονομίες θα υποστούν σημαντικές 
επιπτώσεις» προειδοποιεί το ΔΝΤ. Αν οι επενδυτές σπεύσουν να βγουν μαζικά από μια αγορά, 
λειτουργώντας ως αγέλη, οι τιμές των στοιχείων ενεργητικού μπορεί να βουτήξουν και οι αγορές να 
αντιμετωπίσουν χρηματοδοτικά προβλήματα. «Δεν μπορεί να λάβει κανείς ως δεδομένο πως θα υπάρχει 
ρευστότητα όταν είναι υπό πίεση οι αγορές» υποστήριξε ο οικονομικός σύμβουλος του ΔΝΤ, Jone 
Vinals.

ΑΛΦΑ AQR: Όπως είναι γνωστό το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AQR) 
που έτρεξε πέρσι η ΕΚΤ έβγαλε για την Alpha Bank πρόσθετες προβλέψεις 1,1 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα σχημάτισε πέρσι προβλέψεις απομείωσης 1,85 δισ. ευρώ καλύπτοντας και το αποτέλεσμα 
του AQR.
Το ενδιαφέρον είναι από πού προέκυψε ο «λογαριασμός» του 1,1 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση αποτελεσμάτων τα 432 εκατ. ευρώ προήλθαν από τον 
δειγματοληπτικό έλεγχο δανείων (σ.σ ατομική αξιολόγηση). Άλλα 386 εκατ. από την αξιολόγηση 
δανείων ανά κατηγορία (συλλογική αξιολόγηση δανείων), από τα οποία τα 281 εκατ. ευρώ αφορούν σε 
στεγαστικά δάνεια.
Επιπρόσθετα, με βάση τον δειγματοληπτικό έλεγχο και την προβολή των αποτελεσμάτων του στο 
συνολικό χαρτοφυλάκιο η τράπεζα έπρεπε να προχωρήσει σε πρόσθετες προβλέψεις 295 εκατ. ευρώ.
Τέλος εκτιμήθηκαν πρόσθετες ζημιές απομείωσης ύψους 55 εκατ. ευρώ για επιπρόσθετες μεταβολές 
στις αποτιμήσεις ακινήτων και λοιπών παραγώγων.
 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ TLTRO & TITΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Η συµµετοχή της στο πρόγραµµα T-LTRO 
(Targeted Long Term Refinancing Operation) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, είχε ως 
αποτέλεσµα την µακροπρόθεσµη χρηµατοδότησή της µε το ποσό του 1 δισ.
Από την τιτλοποίηση ναυτιλιακών δανείων σε δολάρια, των οποίων η λογιστική αξία την 31.12.2014 
ανήρχετο σε 658,7 εκατ., προσέφερε στην Alpha χρηµατοδότηση σε δολάρια και διαφοροποίηση των 
πηγών αντλήσεως κεφαλαίων.
Να σηµειωθεί ότι η συναλλαγή τιτλοποιήσεως ήταν η πρώτη από ελληνική τράπεζα, µε τοποθέτηση σε 
επενδυτές από το 2008 και συγχρόνως, µία από τις ελάχιστες συναλλαγές ναυτιλιακών δανείων 
παγκοσµίως.
 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ: Το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων της Alpha 
Bank στις 31.12.2014 ανέρχεται στα 3,66 δισ. ευρώ.
 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ DINNERS CLUB: Στις 16 Φεβρουαρίου το Δ.Σ της Alpha αποφάσισε την 
έναρξη της διαδικασίας απορρόφησης της Dinners Club AE από την τράπεζα.

Χ.Α. Ευρωπαίοι επενδυτές, με πρώτα και καλύτερα τα βρετανικά χαρτοφυλάκια, είναι οι μεγάλοι πωλητές 
ελληνικών μετοχών στο πρώτο τρίμηνο του 2015, ενώ οι ασθενείς θετικές ροές κεφαλαίων από τις ΗΠΑ 
και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αρκούν για να καλύψουν την «τρύπα» που ανοίγει η 
συστηματική πλέον αποχώρηση ευρωπαϊκών χαρτοφυλακίων. Ο Μάρτιος ήταν ο τρίτος συνεχόμενος 
μήνας εκροής κεφαλαίων από το εξωτερικό, με το συνολικό ποσό που έχει ρευστοποιηθεί στο πρώτο 
τρίμηνο να ξεπερνά τα 356 εκατ. ευρώ για το σύνολο της αγοράς και τα 403 εκατ. ευρώ μόνο από τους 
ξένους θεσμικούς επενδυτές στις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Στο διάστημα αυτό οι 
επενδυτές με έδρα χώρες της Ε.Ε έχουν προχωρήσει σε καθαρές πωλήσεις 461 εκατ. ευρώ, ενώ οι 
επενδυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πραγματοποιήσει καθαρές αγορές 110 εκατ. ευρώ. Οι 
Έλληνες επενδυτές έχουν απορροφήσει την προσφορά, με τους ιδιώτες (επιχειρηματίες, μικροεπενδυτές 
κ.α) να αγοράζουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο πάνω από 260 εκατ. ευρώ, τους θεσμικούς να έχουν 
αγοράσει άλλα 90,86 εκατ. ευρώ και τις εταιρείες (αγορές ιδίων μετοχών, μέτοχοι κ.α) άλλα 30 εκατ. 
ευρώ. Για την αγορά της Αθήνας το πιο αρνητικό ίσως μήνυμα είναι ακριβώς οι επίμονες πωλήσεις των 
θεσμικών επενδυτών του εξωτερικού που από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι και την  Άνοιξη του 2014 
υπήρξαν οι βασικοί αγοραστές και τροφοδότες της ανοδικής κίνησης στο Χ.Α. Έκτοτε και κυρίως μετά 
τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014 και τις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών τα μηνιαία στοιχεία 
δείχνουν πως έχουν περάσει στην όχθη των πωλητών. Χαρτοφυλάκια από το Citi του Ηνωμένου 
Βασίλειου έχουν κυριολεκτικά «ρημάξει» την αγορά της Αθήνας στο πρώτο τρίμηνο. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΧΑΕ για τις αγοραπωλησίες των επενδυτών στο Χ.Α, από την αρχή του έτους από το City 
έχουν ρευστοποιηθεί ελληνικές μετοχές συνολικής αξίας 493,26 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τις 
υψηλότερες εκροές μεταξύ όλων των  επενδυτών που χρησιμοποιούν ως φορολογική έδρα χώρες του 
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εξωτερικού και προφανώς συνδέονται με τις ρευστοποιήσεις που έγιναν τους τελευταίους μήνες στις 
τράπεζες. Για να γίνει κατανοητή η πρωτοκαθεδρία των επενδυτικών χαρτοφυλακίων από το City του 
Λονδίνου αρκεί να σημειωθεί ότι ο δεύτερος μεγαλύτερος πωλητής στο Χ.Α το τελευταίο τρίμηνο είναι 
η Ελβετία με καθαρές εκροές 46 εκατ. ευρώ και ακολουθεί το Λουξεμβούργο με εκροές 18,2 εκατ. 
ευρώ. Παρ’ όλα αυτά αν αθροιστούν οι καθαρές εισροές από το Ηνωμένο Βασίλειο την τελευταία 
τριετία (Ιούλιος 2012 έως και Μάρτιος 2015) ξεπερνούν ακόμη και σήμερα τα 2,2 δισ. ευρώ. Στον 
αντίποδα μεγαλύτερος ξένος αγοραστής στο ελληνικό χρηματιστήριο για το πρώτο τρίμηνο ήταν οι 
ΗΠΑ με καθαρές εισροές 151,1 εκατ. ευρώ, και ακολουθούν οι Γάλλοι με εισροές 19 εκατ. ευρώ, τα 
Νησιά Καϋμάν με 15 εκατ. ευρώ και η Ιρλανδία με 13 εκατ. ευρώ. 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ 

ΧΑΛΑΡΩΣΗ

Στο ποσό των 52,52 δισ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ύψος του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων 
(QE) της ΕΚΤ, κατά την τέταρτη εβδομάδα εφαρμογής του 
Mικρή χαρακτηρίζει η Goldman Sachs την πιθανότητα μεταβολών στο πρόγραμμα αγοράς 
ομολόγων της ΕΚΤ, το γνωστό QE, κατά το τρέχον έτος, 2015.
Η πιθανότητα αλλαγών στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ φέτος είναι μικρή, διαμηνύουν οι 
αναλυτές της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας.
Ταυτόχρονα η Goldman Sachs δεν θεωρεί πως στην τρέχουσα συγκυρία θα υπάρξει συζήτηση στους 
κύκλους της ΕΚΤ για ενδεχόμενη μείωση του όγκου των αγορών ομολόγων. 
Στο μεταξύ, όπως έχει ήδη αναφέρει από τις αρχές της εβδομάδας το www.bankingnews.gr, στο ποσό 
των 52,52 δισ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ύψος του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων (QE) της 
ΕΚΤ, κατά την τέταρτη εβδομάδα εφαρμογής της ποσοτικής χαλάρωσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΚΤ, οι αγορές κρατικών ομολόγων ανήλθαν στα 
52,52 δισ. ευρώ κατά την εβδομάδα, η οποία ολοκληρώθηκε στις 3 Απριλίου.
Ας σημειωθεί πως πρόκειται για την τέταρτη εβδομάδα εφαρμογής της ποσοτικής χαλάρωσης, η οποία 
αποσκοπεί στην τόνωση του πληθωρισμού.
Την πρώτη εβδομάδα το ύψους του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων είχε διαμορφωθεί στα 
9,751 δισ. ευρώ, τη δεύτερη στα 26,33 δισ. ευρώ και την τρίτη στα 41,016 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η 
ΕΚΤ προέβη στην αγορά καλυμμένων ομολόγων, ύψους 64,67 δισ. ευρώ και στην αγορά ABS, ύψους 
4,89 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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