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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Τάση αποστροφής ρίσκου επικρατεί στις αγορές με τους περισσότερους χρηματιστηριακούς 

δείκτες να κινούνται πτωτικά, όπως και οι τιμές των εμπορευμάτων, ενώ αντιθέτως οι επενδυτές 
στρέφονται στην «ασφάλεια» του γεν. Συγκεκριμένα, στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης 
Nikkei έκλεισε με πτώση 1,71% στις 16.795 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng 
υποχωρεί κατά 0,54% στις 24.084 μονάδες. Ο κορεατικός Kospi έκλεισε χαμηλότερα κατά 
0,18% στις 1913 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX με απώλειες 0,93% στις 5332 μονάδες.
Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite υποχωρεί κατά 0,74% στις 3211 μονάδες και ο 
CSI 300 κατά 0,66% στις 3490 μονάδες. Το ιαπωνικό νόμισμα κινείται ανοδικά στα 117,28 γεν 
έναντι του δολαρίου που είναι και το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Οκτωβρίου. Στον 
αντίποδα, η τιμή του χαλκού υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, κάτω από τα 
5.500 δολ. ανά τόνο και του πετρελαίου Brent κατά 1,8% στα 46,59 δολ. ανά βαρέλι 
συνεχίζοντας την αδυσώπητη πτωτική πορεία των τελευταίων μηνών. «Πολύ ρίσκο, πολλή 
αβεβαιότητα και αρκετός φόβος. Έτσι ξεκίνησε το 2015 για τις αγορές» εξηγεί ο Evan Lucas 
της IG.

ΤΧΣ Ουτε σεντ από τα διαθέσιμα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε ομόλογα EFSF 
και ταμείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έκτακτη χρηματοδότηση αναγκών του Δημοσίου.
Αυτό διευκρινίζει το Ταμείο παραπέμποντας στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει ρητώς 
ότι το κεφαλαιακό απόθεμα του ΤΧΣ μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για τις τράπεζες και για 
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κανέναν άλλο λόγο. Ως εκ τούτου τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για δανεισμό ύψους 2,5 
με 3 δισ. ευρώ του Δημοσίου από το ΤΧΣ δεν ισχύουν.

ΑΡΑΙΓ Ανοικτό το ενδεχόμενο η Aegean Airlines ΑΡΑΙΓ +1,67% να γίνει η ηγέτιδα εταιρεία ενός 
ομίλου αεροπορικών εταιρειών αφήνει η διοίκηση της εταιρείας η οποία χθες από την Κύπρο 
δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το εμπορικό σήμα και την επωνυμία 
των Κυπριακών Αερογραμμών. Η διοίκηση της Aegean ανακοίνωσε χθες στη Λευκωσία την 
ενίσχυση της βάσης της στο νησί σπεύδοντας να καλύψει το κενό που άφησε το κλείσιμο το 
Κυπριακών Αερογραμμών μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ελληνική 
αεροπορική εταιρεία θα επιχειρεί από την Κύπρο με τέσσερα αεροσκάφη που θα έχουν τη 
βάση τους στο νησί, προσφέροντας περισσότερες συνδέσεις με την Ελλάδα, αλλά και το 
εξωτερικό, που μεταφράζονται σε περισσότερες από 1,5 εκατομμύρια θέσεις. Για την κάλυψη 
της επιπλέον δραστηριότητας θα γίνουν 90 προσλήψεις σε πτητικό προσωπικό, που κατά κύριο 
λόγο θα προέρχεται από την Κύπρο. Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας κ. Ευτύχης Βασιλάκης 
ερωτηθείς σχετικά άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο η Aegean να ενδιαφερθεί για το εμπορικό 
σήμα και την επωνυμία των Κυπριακών Αερογραμμών, δεδομένου ότι θα εξεταστεί 
οποιαδήποτε πρόταση κατατεθεί από την πλευρά της κυπριακής κυβέρνησης. Προς το παρόν 
δεν έχουν γίνει γνωστές οι προθέσεις της κυπριακής κυβέρνησης, δηλαδή πώς προτίθεται να 
αντιδράσει στο κλείσιμο του εθνικού αερομεταφορέα. Ωστόσο από την αρχή έχουν υπάρξει 
προτάσεις για την δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Σε περίπτωση που η Aegean συμμετάσχει 
σε ένα τέτοιο σχήμα, ουσιαστικά θα βάζει τις βάσεις για την δημιουργία ενώ μικρού 
αεροπορικού ομίλου, αφού ήδη έχει αποκτήσει την Olympic Air, η οποία δραστηριοποιείται 
κυρίως στο εσωτερικό της Ελλάδας, εκτελώντας τα δρομολόγια που χαρακτηρίζονται «άγονα».

ΑΝΔΡΟ Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Alpha Trust, αποφάσισε να καταβάλει το υπολειπόμενο 
ποσό 1,00 ευρώ ανά μετοχή, για την εξόφληση της χρηματικής διανομής 1,50 ευρώ ανά μετοχή 
που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.5.2014. Υπενθυμίζεται ότι η 
διανομή αυτή προέρχεται από την αυτοτελή φορολόγηση αποθεματικών που είχαν 
σχηματισθεί σύμφωνα με το ν. 2238/1994 και με την οποία εξαντλείται κάθε φορολογική 
υποχρέωση των μετόχων και της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, δικαιούχοι της χρηματικής διανομής, ως 
άνω, είναι οι ίδιοι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων 
κατά την 23η Ιουλίου 2014 (record date) για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία. Ως ημερομηνία 
έναρξης καταβολής του υπολειπόμενου ποσού 1,00 ευρώ ανά μετοχή ορίζεται η 16η 
Ιανουαρίου 2015 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας «ALPHA BANK».

ΕΕΕ Στα 263,6 εκατ. ευρώ θα ανέλθουν τα καθαρά κέρδη της Coca Cola Hellenic το 2014, εκτιμά η 
Deutsche Bank σε έκθεση με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου.
Τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 6,47 δισ. και τα EBITDA στα 800 
εκατ. Ο διεθνής οίκος μειώνει την τιμή-στόχο για την μετοχή της εταιρίας στις 13 λίρες από 15 
λίρες πριν, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση Buy. Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο η αγορά 
της Ελλάδας συμβάλλει με ποσοστό χαμηλότερο του 7% στα EBIT της Coca Cola, ωστόσο η 
μείωση των δαπανών θα ευνοήσει την εταιρία. Σε ό,τι τις αγορές Ρωσίας και Νιγηρίας η 
Deutsche Bank αναμένει πτωτικούς ρυθμούς το γ΄ τρίμηνο του 2014.

ΕΛΛΑΔΑ Η πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα και οι πρόωρες εκλογές έχουν αυξήσει το ρίσκο εξόδου 
της χώρας από την ευρωζώνη, επισημαίνει με σημερινή του ανάλυση ο οίκος 
αξιολόγησης Moody΄s Investors Service, προσθέτοντας ωστόσο ότι το ενδεχόμενο εξόδου της 
Ελλάδας από το ευρώ παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με το 2012, και είναι σχετικά απίθανο.
Όπως επισημαίνεται, αυτό το υψηλότερο ρίσκο μπορεί να έχει αρνητικές πιστωτικές επιπτώσεις 
για τα άλλα κράτη-μέλη της ευρωζώνης, παρά το ότι ο κίνδυνος μετάδοσης παραμένει 
σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με το αποκορύφωμα της κρίσης.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η Παγκόσμια Τράπεζα υποβάθμισε σήμερα τις προβλέψεις της για την πορεία της παγκόσμιας 
ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της αμερικανικής οικονομίας και η ραγδαία 
υποχώρηση των τιμών του αργού δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν την επιδείνωση των 
προβλημάτων στην Ευρωζώνη και τις αναδυόμενες αγορές. Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε 
ότι περιμένει η παγκόσμια οικονομία να αναπτυχθεί κατά 3% αυτό το έτος, από 2,6% το 2014, 
έναντι της προηγούμενης εκτίμησης της για ανάπτυξη 3,4%. Οι οικονομολόγοι της τράπεζας 
εκτιμούν ότι η κατρακύλα των τιμών του πετρελαίου, το οποίο έχει χάσει πάνω από το μισό της 
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αξίας του τους τελευταίες έξι μήνες, θα ωφελήσει αλλά με άνισο τρόπο τις μεγάλες οικονομίες. 
Η υποχώρηση των τιμών έχει ενισχύσει την ανάκαμψη στις ΗΠΑ αυξάνοντας την αγοραστική 
δύναμη των καταναλωτών, αναφέρει η τράπεζα. Σε αυτό το πλαίσιο αναθεώρησε ανοδικά την 
εκτίμηση της για την ανάπτυξη στις ΗΠΑ στο 3,2% από 3% προηγουμένως. Η Παγκόσμια 
Τράπεζα σημειώνει ωστόσο ότι η υποχώρηση των τιμών δεν κατάφερε να προκαλέσει πιο 
ισχυρή ανάπτυξη σε άλλους μεγάλους εισαγωγείς πετρελαίου, όπως η Ευρώπη και η Ιαπωνία, 
ενώ έχει επιδεινώσει τα οικονομικά προβλήματα σε μεγάλους εξαγωγείς. Ο επικεφαλής 
οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Kaushik Basu σημείωσε ότι η παγκόσμια οικονομία 
έχει μείνει με μια μόνο μηχανή – την αμερικανική οικονομία. “Αυτό δεν διαμορφώνει ένα 
αισιόδοξο outlook για τον κόσμο”, αναφέρει. 

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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