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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Τα χρηματιστήρια της Ασίας ανακάμπτουν ακολουθώντας κατά πόδας τις κινήσεις στην αγορά 

εμπορευμάτων, ενώ παράλληλα κινητοποιούνται οι κεντρικές τράπεζες σε Ινδία και Νότιο 
Κορέα. Έτσι στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με άνοδο 1,86% στις 
17.108 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng ενισχύεται κατά 0,49% στις 24.231 
μονάδες. Ο κορεατικός Kospi έκλεισε με οριακή άνοδο 0,03% τις 5310 μονάδες και ο 
αυστραλιανός ASX με απώλειες 0,41% στις 5310 μονάδες. Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai 
Composite ενισχύεται κατά 2,53% στις 3303 μονάδες και ο CSI 300 κατά 2,3% στις 3582 
μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent, μετά την κατακόρυφη πτώση των τελευταίων ημερών, 
ανέκαμψε ισχυρά χθες, καταγράφοντας άνοδο 4,5% στα 48,68 δολ. ανά βαρέλι. «Δεδομένης της 
ανόδου στις τιμές του πετρελαίου, αλλά και του μεγάλου sell off κατά την χθεσινή συνεδρίαση 
στην ιαπωνική χρηματιστηριακή αγορά, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ανάκαμψη» εξηγεί ο 
Mitshushige Akino της Ishiyoshi Asset Management . Εν τω μεταξύ, στην Ινδία η κεντρική 
τράπεζα εξέπληξε άπαντες προχωρώντας σε μη προγραμματισμένη συνεδρίαση, από την οποία 
προέκυψε απόφαση για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 7,75%. Ο 
χρηματιστηριακός δείκτης Sensex άνοιξε με κέρδη 1,8%. Στην Κίνα, καταλύτης για τη 
δυναμική ανάκαμψη των χρηματιστηριακών δεικτών, ήταν τα στοιχεία για άλμα στην 
πιστωτική επέκταση (που περιλαμβάνει και τον σκιώδη τραπεζικό κλάδο) το Δεκέμβριο κατά 
47%.

ΙΝΤΚΑ Αισιοδοξία ότι θα είναι θετική για την Intracom ΙΝΤΚΑ -3,65% η απόφαση του Εφετείου στο 
οποίο έχει προσφύγει η εταιρεία κατά της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
που έκανε εν μέρει δεκτές τις αγωγές μετόχων της πτωχευμένης εταιρείας Teledome, εξέφραζαν 
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χθες το απόγευμα στελέχη της Ιntracom. Πηγές του ομίλου υποστήριξαν ότι οι δικαστικές 
αποφάσεις δεν σχολιάζονται, ενώ έλεγαν ότι η Intracom ΙΝΤΚΑ -3,65% προετοιμάζει τα 
νομικά επιχειρήματα που θα υποστηρίξουν τις θέσεις της κατά την συζήτηση της υπόθεσης στο 
Εφετείο Αθηνών που έχει οριστεί για τις 14 Μαϊου. Έως την απόφαση του Εφετείου, όμως, 
δεσμευμένα θα παραμείνουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αξίας έως 41 εκατομμύρια 
ευρώ, μετά την αποδοχή από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας των ασφαλιστικών 
μέτρων που κατέθεσαν οι μέτοχοι της Teledome, ζητώντας τη δέσμευση περιουσιακών 
στοιχείων της Ιntracom. Η συγκεκριμένη υπόθεση ανάγεται στο μακρινό 2007 καθώς τότε η 
διοίκηση της Ιntracom, μετά τη διενέργεια οικονομικού και νομικού ελέγχου, έλαβε την 
απόφαση να μην προχωρήσει η τριπλή συγχώνευση των εταιρειών Hellas Online, Unibrain και 
Teledome, η οποία είχε αποφασιστεί με το σκεπτικό της δημιουργίας ενός τηλεπικοινωνιακού 
ομίλου που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τον ΟΤΕ. Η συγχώνευση ήταν τελικώς διπλή με την 
εισηγμένη Unibrain να απορροφά την Hellas Online. Στην συνέχεια, στο τέλος του 2008, η 
Teledome κατέθεσε αίτηση πτώχευσης, μετά την άρνηση των πιστωτών της και κυρίως του 
ΟΤΕ να δεχθούν τις προτάσεις διακανονισμού που κατέθεσε η διοίκηση της εταιρείας. 
Παράλληλα όμως οι μέτοχοί της προχώρησαν την ίδια χρονιά στην κατάθεση αγωγών κατά της 
Ιntracom ύψους 141 εκατ. ευρώ, αιτούμενοι αποθετικές ζημίες και αποκατάσταση της ηθικής 
βλάβης που υπέστησαν λόγω ακύρωσης της συμφωνίας συγχώνευσης των τριών εταιρειών με 
υπαιτιότητα της διοίκησης της Ιntracom. Το περασμένο καλοκαίρι απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνώρισε στους ενάγοντες το ποσό των 17,6 εκατ. ευρώ, επιπλέον 
τόκους 10,9 εκατ., καθώς και άρση των εγγυήσεων των εναγόντων μέχρι ποσού των 16 εκατ. 
ευρώ. Ακολούθως η Ιntracom κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης στο Εφετείο Αθηνών στις 30 
Σεπτεμβρίου 2014, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Ωστόσο 
οι ενάγοντες προχώρησαν στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων ζητώντας τη δέσμευση περιουσιακών 

στοιχείων της Intracom ΙΝΤΚΑ -3,65% μέχρι του ποσού των 41 εκατ. ευρώ.
ΕΛΚΑ Η Ελληνικά Καλώδια ΕΛΚΑ -9,21% ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της FULGOR υπέγραψε 

σύμβαση ύψους 36,4 εκατ. ευρώ με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για την καλωδιακή διασύνδεση 
του αιολικού πάρκου ισχύος 73,2 ΜW στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου, στο θαλάσσιο χώρο 
νότια από το ακρωτήριο Σούνιο. Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση αφορά στην προμήθεια 37,4 
χλμ υποβρυχίου καλωδίου υψηλής τάσης 150kV, την πόντιση αυτού σε βάθος έως 230 
μέτρα, την προστασία του στο θαλάσσιο πυθμένα κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και την 
υλοποίηση των απαραίτητων τερματισμών και συνδέσεων με το υφιστάμενο δίκτυο υψηλής 
τάσης στο Λαύριο. Η ολοκλήρωσή του έργου αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2015.

ΕΒΖ H ΕΒΖ ΕΒΖ -4,44% ανακοίνωσε ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξεύρεση των 
απαραίτητων πόρων, έχοντας ανάμεσα στα άλλα εξασφαλίσει μερική χρηματοδότηση, και είναι 
έτοιμη να εκπληρώσει εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις 
υποχρεώσεις της έναντι των τευτλοπαραγωγών και τρίτων, αποπληρώνει δε τις υποχρεώσεις 
έναντι των εργαζομένων της.

ΑΤΤΙΚΑΤ Η ΑΤΤΙΚΑΤ ενημερώνει ότι η εκδίκαση της έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 1072/2013 απόφασης 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της εταιρίας προς 
επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής με την πλειοψηφία των πιστωτών της σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 99 του Ν. 3688/07, αναβλήθηκε για τις 2 Απριλίου 2015.
Για κάθε νεότερη εξέλιξη θα ενημερωθούν έγκαιρα οι αρμόδιες αρχές και το επενδυτικό κοινό, 
αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΕΓΕΔ Διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 
εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,15%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση 
του ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,113 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού 
υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,78 φορές.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε υποβάθμιση των ελληνικών τραπεζών σε underweight λόγω των ρίσκων που συνδέονται με 
τις εκλογές προχωρά η JP Morgan σε έκθεσή της. Σημειώνεται ότι ο οίκος έδινε σύσταση 
neutral για την Alpha Bank ΑΛΦΑ -2,22% και overweight για την Τράπεζα Πειραιώς και την 
Εθνική Τράπεζα. Ενώ ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος έχει υποαποδόσει σημαντικά, η JP 
Morgan δεν θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις είναι ελκυστικές, δεδομένου του πτωτικού ρίσκου από 
πιθανή επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ στις επικείμενες εκλογές, που φαντάζει ολοένα και πιο πιθανή.
Ο οίκος υπογραμμίζει ακόμη ότι το σενάριο Grexit συγκεντρώνει πολύ μικρές πιθανότητες να 
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γίνει πραγματικότητα.

Η επικράτηση της Ν.Δ. ή η δημιουργία ενός «μεγάλου συνασπισμού» είναι το καλύτερο δυνατό 
σενάριο, στο οποίο η JP Morgan δίνει πιθανότητα 45%. Σε μια τέτοια περίπτωση, αναμένεται 
ιδιαίτερα θετική αντίδραση από την αγορά, με ράλι ανακούφισης στις τράπεζες, με επιστροφή 
των τίτλων στα επίπεδα του β΄ τριμήνου του 2014.
Η επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, σενάριο που συγκεντρώνει πιθανότητες 55%, θα 
οδηγήσει σε αρχικά αρνητική αντίδραση. Ο τραπεζικός κλάδος ωστόσο αναμένεται να 
υποχωρήσει έντονα, καθώς η αγορά θα επιχειρεί να προεξοφλήσει πιο επιθετικά ενδεχόμενα.
Εν συνεχεία, ο οίκος δίνει πιθανότητα 80% για συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ με τον επίσημο τομέα 
και νέο πρόγραμμα. Σε μια τέτοια εξέλιξη, οι τράπεζες θα ανακάμψουν αλλά έως ότου γίνουν 
αυτά αναμένεται να κυριαρχήσει η μεταβλητότητα.
Πιθανότητα 20% δίνει η JP Morgan στο σενάριο αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις με την 
τρόικα. Εν συνεχεία, δίνει ίσες πιθανότητες στο να υπάρξει εν τέλει συμφωνία για 
αναδιάρθρωση του χρέους που βρίσκεται στα χέρια του επίσημου τομέα, και στο ενδεχόμενο 
Grexit και αναδιάρθρωση του χρέους που βρίσκεται στα χέρια του ιδιωτικού τομέα.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΕΚΤ Εξάμηνη παράταση ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες, δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς 
αποφάσισε να παρατείνει το πρόγραμμα εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για την έκδοση 
τραπεζικών ομολόγων. Πρόκειται για τα περίφημα ομόλογα του «πυλώνα 2», τα οποία έληγαν 
τον Μάρτιο, μέσω των οποίων οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν αντλήσει ρευστότητα 
περίπου 20 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ, η 
ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες είναι διασφαλισμένη εφόσον η χώρα βρίσκεται σε 
πρόγραμμα. Το ίδιο μέτρο ισχύει και για τις τράπεζες  της Κύπρου. 
  Τα μέτρα αυτά είχαν ληφθεί στην περίπτωση της Ελλάδας το 2008 με στόχο την αντιμετώπιση 
της κρίσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Το κυπριακό καθεστώς εγκρίθηκε αρχικά τον 
Νοέμβριο του 2012 και από τότε, έχει παραταθεί αρκετές φορές, την τελευταία φορά τον Ιούνιο 
του 2014.  Τα ελληνικά προγράμματα είχαν αρχικά εγκριθεί τον Νοέμβριο του 2008 και έλαβαν 
επίσης αρκετές παρατάσεις, η τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2014. 
Μετά την απόφαση αυτή οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, 
σημείωσαν σημαντική πτώση.  Η  απόδοση του 3ετούς ομολόγου υποχώρησε κάτω του 10% - 
και συγκεκριμένα στο 9,99% - επιστρέφοντας στα επίπεδα που κυμαίνονταν στις 29 
Δεκεμβρίου.  Επίσης, κάτω από το φράγμα του 9%, και συγκεκριμένα στο 8,99%, υποχώρησε 
και η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου 
γερμανικού τίτλου να περιορίζεται στο 8,57%. 

ΕΚΤ Ο Pedro Cruz Villalón, ο Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου άναψε σήμερα το πράσινο 
φως για αγορές κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΟΜΤ 
Σε ευθεία αμφισβήτηση μπορεί να βρεθεί η ύπαρξη του θεσμού της τρόικας, αναφέρουν οι 
Financial Times, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να επιτραπεί στην 
ΕΚΤ να αγοράζει κρατικά ομόλογα, μέσω του γνωστού προγράμματός της, ΟΜΤ. 
Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, ο διόλου αρεστός θεσμός της τρόικας δεν αποκλείεται 
να οδηγηθεί στη διάλυσή του, μετά την απόφαση του Συμβούλου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
πως το ΟΜΤ της ΕΚΤ είναι σύμφωνο με τη Συνθήκη της ΕΕ. 
Επί της ουσίας, ο Pedro Cruz Villalón, ο Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου άναψε 
σήμερα το πράσινο φως για αγορές κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ, στο πλαίσιο του 
προγράμματος ΟΜΤ, που η ίδια εξήγγειλε το 2012. 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
TMHMA ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ,

Υπεύθυνοι: Σαρρής Δημήτριος, Σαρρής Παναγιώτης.
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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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