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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Μικτή εικόνα καταγράφεται στις χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας με το βλέμμα των 

επενδυτών να στρέφεται αφενός στο σημερινό Eurogroup αφετέρου στην κρίσιμη διάσκεψη για 
τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ο δείκτης 
Hang Seng υποχωρεί κατά 0,73% στις 24349 μονάδες. Ο αυστραλιανός ASX έκλεισε με 
απώλειες 0,45% στις 5731 μονάδες. Διορθωτικές κινήσεις καταγράφονται στο μεταλλευτικό 
και τον ενεργειακό κλάδο. Η τιμή πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 56,49 δολ. ανά βαρέλι 
και η τιμή του χρυσού στα 1.237 δολ. ανά ουγκιά. Στην αυστραλιανή αγορά, η Evolution 
Mining υποχωρεί κατά 3.4%, Northern Star Resources κατά 3.3% και η Regis Resources κατά 
2.5%. Στη Σεούλ ο δείκτης Kospi έκλεισε με άνοδο 0,51% στις 1945 μονάδες.
Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite ενισχύεται κατά 0,52% στις 3158 μονάδες και ο 
CSi 300 κατά 0,8% στις 3434 μονάδες.  Το χρηματιστήριο του Τόκιο είναι κλειστό λόγω 
εθνικής εορτής.
Σε μείωση των τιμών-στόχων για τις ελληνικές τράπεζες από 53%-64% προχωρά η Barclays, 
αλλάζοντας ταυτόχρονα και τη σύστασή της σε ουδέτερη (equal weight). Η ανάλυση 
διαφορετικών σεναρίων από την ίδια, τα κανάλια μετάδοσης της κρίσης και οι πιθανοί ακραίοι 
κίνδυνοι (tail risk), παρά τις πολύ χαμηλές αποτιμήσεις, σε επίπεδα distressed, δεν εξαλείφουν 
την πιθανότητα για περαιτέρω πτώση στις τιμές. Σύμφωνα με την Barclays, η πίεση που 
ασκείται μέσω της χρηματοδότησης της ΕΚΤ είναι το σημαντικότερο σημείο στην πολιτική 
αντιπαράθεση. Παρά την εκροή καταθέσεων, η ΕΚΤ διατηρεί ανοικτή την πρόσβαση σε 
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ρευστότητα, παρά την απόφασή της για τα εχέγγυα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. 
Ωστόσο, η αυξημένη εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τη χρηματοδότησή της έχει 
πολιτικές επιδράσεις, παρέχει στους ηγέτες των χωρών του ευρώ μοχλούς πίεσης στην Ελλάδα 
και αφήνει τις τράπεζες στο έλεος της πολιτικής. Οι νέες τιμές-στόχοι για τις τέσσερις 
τράπεζες είναι μειωμένες πάνω από 50% σε σχέση με τις προηγούμενες. Για την ΕΤΕ, η νέα 
τιμή-στόχος είναι στο 1,07 ευρώ από 2,31 ευρώ, για την Alpha Bank στο 0,34 από 0,82 ευρώ 
πριν, για την Τράπεζα Πειραιώς στο 0,61 ευρώ από 1,42 πριν και για τη Eurobank στο 0,14 
ευρώ από 0,39 προγενέστερα.

Πιθανοί καταλύτες για την περαιτέρω πτώση ή άνοδο των τιμών των μετοχών
Η Barclays αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περισσότερο πτωτικοί κίνδυνοι για την κίνηση των 
τιμών, παρά καταλύτες για άνοδο, και αναγνωρίζει μερικούς από αυτούς:
• Η πολιτική κατάσταση επιδεινώνεται περισσότερο με αδυναμία επίτευξης συμβιβασμού 
μεταξύ των δύο μερών και αυξάνεται ο κίνδυνος για ελληνική αποχώρηση.
• Οι πιέσεις στη χρηματοδότηση και εκροές καταθέσεων: Ο μεγαλύτερος βραχυπρόθεσμος 
κίνδυνος είναι η επιτάχυνση στις εκροές καταθέσεων που ξεκίνησε με τις πρόωρες εκλογές 
και συνεχίζεται. Αυτή η εξέλιξη αυξάνει την εξάρτηση των τραπεζών από τη χρηματοδότηση 
της ΕΚΤ, το οποίο με τη σειρά του έχει πολιτικές επιπτώσεις.
• Σημαντικό πλήγμα για την οικονομική ανάκαμψη και τις ξένες επενδύσεις: Η σταθεροποίηση 
των μάκρο μεγεθών και η επιστροφή στην ανάπτυξη από το τρίτο τρίμηνο του 2014 μπορεί 
τώρα να αντιστραφεί. Η ικανότητα της χώρας να προσελκύει ξένες επενδύσεις για να βοηθήσει 
την οικονομική ανάκαμψη έχει πλέον περιοριστεί σημαντικά.
• Η αύξηση στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αντιστρέφεται. Η ομαλοποίηση του κόστους 
καταθέσεων μετά την προηγούμενη κρίση ήταν η βασική κινητήρια δύναμη για την προ 
προβλέψεων ανάκαμψη των κερδών στις ελληνικές τράπεζες. Οι εκροές των καταθέσεων και η 
υποκατάσταση τους από τον ακριβό ELA θα αντιστρέψουν αυτήν την πρόοδο.
• Η ζήτηση δανείων και η ανάκτηση του όγκου βγαίνουν εκτός προγράμματος. Μαζί με την 
οικονομική σταθεροποίηση, η εγχώρια απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα φαινόταν να φτάνει 
σε ένα τέλος. Η πρόσφατη μείωση στην εμπιστοσύνη θα ωθήσει το χρονοδιάγραμμα για τη 
θετική ανάπτυξη των δανείων παραπέρα σε όρους χρόνου.
• H βελτίωση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων σταματά. Η πτώση στο σχηματισμό 
νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων και η μείωση στις προβλέψεις έδειξαν ότι η ποιότητα του 
ενεργητικού βρισκόταν σε φάση βελτίωσης. Μια κουλτούρα αποδυνάμωσης της διάθεσης για 
πληρωμή των δανείων και μια νέα οικονομική επιβράδυνση θα μπορούσαν να αντιστρέψουν ή 
να καθυστερήσουν τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού.
• Κρατική παρέμβαση και κούρεμα ιδιωτικών χρεών: Η υψηλότερη κρατική παρέμβαση στις 
ελληνικές τράπεζες μπορεί να φέρει αποτελέσματα επιζήμια για τους μετόχους του ιδιωτικού 
τομέα. Ο εξαναγκασμός προς τις τράπεζες να «κουρέψουν» χρέη του ιδιωτικού τομέα θα 
μπορούσε να διαβρώσει σοβαρά τα ίδια κεφάλαιά τους.

ΗΠΑ H Fed δεν πρέπει να διστάσει να αυξήσει τα επιτόκια από φόβο ότι θα προκαλέσει αναταραχή 
στις αγορές, δήλωσε την Τρίτη ανώτατος αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας.
Όπως μεταδίδουν οι F.T., ο John Williams ανέφερε πως ο χρόνος που η κεντρική τράπεζα των 
ΗΠΑ θα αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια πλησιάζει όλο και πιο κοντά, λόγω των μεγαλύτερων 
από τις αναμενόμενες αυξήσεις στους μισθούς τον Ιανουάριο και τα «πολύ δυνατά» στοιχεία 
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για τις προσλήψεις. «Οι οικονομικές συνθήκες πλησιάζουν όλο και πιο κοντά σε αυτές όπου 
έχει νόημα να σκέφτεσαι σοβαρά για την έναρξη μιας διαδικασίας ομαλοποίησης» ανέφερε ο κ. 
Williams σε συνέντευξη του στους Financial Times. «Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να μπούμε σε 
αυτό υποθέτοντας πως θα έχουμε μια απόλυτα ομαλή πορεία και ότι δεν θα υπάρξουν κάποιες 
αντιδράσεις και αναστάτωση, κυρίως γιατί είμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη στιγμή όπου η ο 
πλανήτης πηγαίνει προς την μία κατεύθυνση και εμείς προς την άλλη» πρόσθεσε.
«Δεν θα το έβλεπα αυτό ως ένα τεράστιο κίνδυνο ή ρίσκο ή επιχείρημα κατά του να κάνουμε 
αυτό που πρέπει» επισήμανε ο κ. Williams.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ "Κλείνουμε γιατί δεν αντέχουμε άλλο" μας λέει αποκλειστικά η κα. Κατερίνα Τζίμα, 
ιδιοκτήτρια του Θεραπευτηρίου Κυψέλης που ετοιμάζεται τέλος του μήνα να αναστείλει την 
άδεια λειτουργίας της κλινικής, που λειτουργεί επί 43 συναπτά έτη. Οπως ανέφερε στο 
Reporter, ο ΕΟΠΥΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία -και κυρίως το ΙΚΑ- από το 2009 μέχρι 
σήμερα δημιούργησαν στο θεραπευτήριο τρύπα 2,5 εκατ. ευρώ. Μια τρύπα που πλέον δεν 
μαζεύεται, υποστηρίζει η ίδια, τινάζοντας έτσι στον αέρα την κλινική αλλά και τα 90 άτομα που 
απασχολεί.  Ηδη, όπως μας ανέφερε έχει ενημερώσει το προσωπικό, το οποίο και έχει 
ξεκινήσει να αποζημιώνει αλλά και τους προμηθευτές της με τους οποίους βρίσκεται σε 
συζητήσεις για την σύνταξη του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής τους. 
 Για τραγική κατάσταση μας μίλησε και ο Γ. Σαραφιανός, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης 
Ιδιωτικών Κλινικών τονίζοντας ότι τα χρόνια του μνημονίου έχουν ήδη βάλει λουκέτο 30 
κλινικές σε πανελλαδική βάση. Αυτό κατά τον ίδιο σημαίνει ότι χάθηκαν περί τις 2.000 κλίνες 
μέσα σε μία εξαετία και πλέον από τις 15.000 κλίνες που διέθεταν οι ιδιωτικές κλινικές της 
χώρας πλέον έχουν πέσει στις 13.000, αλλά και αυτές βαίνουν μειούμενες. 
 Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι τα λουκέτα θα συνεχιστούν και στο μέλλον, ενώ 
παράλληλα κάποιες ιδιωτικές κλινικές "παροπλίζουν" ολόκληρα τμήματά τους προκειμένου να 
ανταπεξέλθουν στα αυξημένα λειτουργικά τους κόστη. 

G20 Oι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της G20 απηύθυναν έκκληση στην Ελλάδα και στους 
δανειστές της να επιλύσουν την διαμάχη για την χρηματοδότηση της χώρας, προειδοποιώντας 
πως ένα αδιέξοδο θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις. Ο Τζακ Λιού, υπουργός Οικονομικών των 
ΗΠΑ συνέστησε να αποφεύγονται οι δηλώσεις για πιθανή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και 
κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν πραγματισμό.«Δεν πιστεύω πως πρέπει να γίνονται 
δηλώσεις για μια επίλυση η οποία θα οδηγούσε την Ελλάδα σε ένα μέρος που δεν είναι σταθερό 
και την ΕΕ σε ένα μέρος που δεν είναι σταθερό» προειδοποίησε. «Εδώ στην G20, καλούμε όλα 
τα μέρη να επιλύσουν την διαμάχη αυτή για να βρουν κοινές λύσεις» ανέφερε ο Βρετανός 
ομόλογος του Τζορτζ Όσμπορν. «Μια έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ, θα ήταν δύσκολη για 
την παγκόσμια οικονομία και δυνητικά πολύ επιβλαβής για την ευρωπαϊκή οικονομία» 
πρόσθεσε. Ο ισπανός υπουργός Οικονομικών, Λούις ντε Γκουίντος, τόνισε πως σύντομα θα 
επέλθει μια συμφωνία και ότι βλέπει περιθώρια συμβιβασμού, ενώ υποσχέθηκε ότι το 
Eurogroup θα ακούσει προσεκτικά τι έχει να πει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κάποιο 
συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα στο τραπέζι δήλωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Πιέρ 
Μοσκοβισι τονίζοντας πως η χώρα πρέπει να παρουσιάσει τις θέσεις της αύριο.Ο κ. Μοσκοβισί 
χαρακτήρισε ως αποφασιστικό το Eurogroup που θα διεξαχθεί στις 16 Φεβρουαρίου
Στο Eurogroup της Τετάρτης δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση ενός νέου προγράμματος για την 
Ελλάδα. Αν η χώρα δεν θέλει την τελευταία δόση από το πρόγραμμα τότε όλα έχουν τελειώσει, 
δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Ο κ. Σόιμπλε τόνισε πως η Γερμανία 
θέλει να ακούσει την Τετάρτη από την Ελλάδα δεσμευτικές προτάσεις.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Από σήμερα οι ελληνικές τράπεζες χάνουν την κανονική γραμμή χρηματοδότησης, καθώς 
τίθενται σε ισχύ τα μέτρα της ΕΚΤ βάσει των οποίων δεν γίνονται δεκτά τα χαμηλής 
διαβάθμισης ελληνικά ομόλογα που κατ' εξαίρεση μέχρι πρότινος αποτελούσαν ενέχυρο, επειδή 
η χώρα μας βρίσκεται σε πρόγραμμα. Ετσι η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών θα 
γίνεται μόνο μέσω ELA. Την ίδια στιγμή, προειδοποιητικό καμπανάκι έχει σημάνει και από τη 
Fitch, που τοποθέτησε χθες την αξιολόγηση «Β-» για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των 
ελληνικών τραπεζών σε καθεστώς επιτήρησης με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις (Watch 
Negative), ενώ η S&P ανακοίνωσε με τη σειρά της ότι διατηρεί το καθεστώς αυτό.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Fitch, αναφέρει ότι η τοποθέτηση σε Watch Negative 
αντανακλά την πιθανότητα υποβάθμισης λόγω των αυξημένων κινδύνων χρηματοδότησης και 
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ρευστότητας που διατρέχουν οι τράπεζες, ενόψει των δύσκολων διαπραγματεύσεων της 
ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές. Σε μείωση των τιμών-στόχων για τις ελληνικές 
τράπεζες από 53%-64% προχωρεί η Barclays, αλλάζοντας ταυτόχρονα και τη σύστασή της σε 
ουδέτερη (equal weight). Σύμφωνα με την Barclays, η πίεση που ασκείται μέσω της 
χρηματοδότησης της ΕΚΤ είναι το σημαντικότερο σημείο στην πολιτική αντιπαράθεση.
Για την ΕΤΕ, η νέα τιμή-στόχος είναι στο 1,07 ευρώ από 2,31 ευρώ, για την Alpha Bank στο 
0,34 από 0,82 ευρώ, για την Τράπεζα Πειραιώς στο 0,61 ευρώ από 1,42 και για τη Eurobank 
στο 0,14 ευρώ από 0,39 ευρώ.

ΕΛΛΑΔΑ Η Fitch Ratings έθεσε την πιστοληπτική αξιολόγηση «B-» των Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα 
Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank Ergasias υπό παρακολούθηση με αρνητικές προοπτικές 
(Rating Watch Negative - RWN). Στην πράξη, το RWN αντανακλά την καθοδική δυναμική 
στην αξιολόγηση λόγω των αυξανόμενων κινδύνων στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα, 
καθώς η Fitch υποθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους επίσημους 
πιστωτές θα είναι πολύ δύσκολες, αναφέρει ο οίκος στην ανάλυση του. Η Fitch σημειώνει ότι 
αυτό αναμένεται να μεταφραστεί σε συνεχιζόμενη εκροή καταθέσεων από τις ελληνικές 
τράπεζες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων, ιδιαίτερα εάν 
η πρόσβαση στην έκτακτη χρηματοδότηση περιοριστεί σε κάποιο χρονικό σημείο από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι οίκοι αξιολόγησης Fitch και Standard & Poor's ανακοίνωσαν 
σήμερα ότι έθεσαν υπό παρακολούθηση με αρνητική προοπτική το αξιόχρεο των τεσσάρων 
μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, επικαλούμενοι την αβεβαιότητα όσον αφορά το εάν η 
Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Αλλά και ο S&P ανακοίνωσε πως διατηρεί υπό παρακολούθηση με αρνητική προοπτική τις 
ίδιες τέσσερις τράπεζες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να υποβαθμίσει το αξιόχρεό τους εκ 
νέου. Χθες Δευτέρα εξάλλου ο Moody's υποβάθμισε το αξιόχρεο των τεσσάρων 
προαναφερθέντων πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως και αυτό της Attica Bank.
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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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