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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Μικτή εικόνα στις ασιατικές αγορές, με το Τόκιο να κινείται ανοδικά αλλά το ράλι στην Κίνα 

να "πατάει φρένο". Οι περισσότερες αγορές είχαν ξεκινήσει ανοδικά, με τα ισχυρά 
χθεσινοβραδινά κέρδη της Wall Street και την πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων να 
δημιουργούν θετικό κλίμα. Ωστόσο, οι κινεζικές αγορές δέχθηκαν πιέσεις, διότι καταλάγιασε ο 
ενθουσιασμός για τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας που είχε ανακοινώσει στα τέλη της 
προηγούμενης εβδομάδας το Πεκίνο. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού υποχωρούσε κατά 
0,36% στις 152,12 μονάδες ενώ με κέρδη 0,83% έκλεισε ο δείκτης Nikkei του Τόκιο στις 
19.732,92 μονάδες. Υψηλότερα κατά 1,43% ο δείκτης Hang Seng στις 27.676 μονάδες και κατά 
0,66% ο δείκτης ASX στις 5.730 μονάδες, ενώ αντιθέτως απώλειες 0,65% κατέγραφε ο δείκτης 
Kospi στις 2.106 μονάδες, 1,25% ο κινεζικός CSI στις 4.644 μονάδες και 1,13% ο Shanghai 
Composite στις 4.328 μονάδες.

FIDELITY Το στοίχημα ευτυχούς κατάληξης στο θρίλερ της διαπραγμάτευσης, μεταξύ Αθήνας και 
εταίρων, παίρνουν τα funds της Fidelity, αγοράζοντας ελληνικές μετοχές σε μια περίοδο όπου 
οι διεθνείς επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο χώρας, λόγω πιθανού ατυχήματος.
Σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, τα funds του επενδυτικού κολοσσού έχουν, ήδη, χτίσει ή 
έχουν ενισχύσει τις θέσεις τους στους τίτλους των ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Jumbo ΜΠΕΛΑ -1,27%, 
αποφεύγοντας, προς το παρόν, τις τοποθετήσεις στις τράπεζες. Σε κάποιους από τους παραπάνω 
τίτλους η Fidelity αντικαθιστά την Capital, τα funds της οποίας μειώνουν δραστικά από τον 
περασμένο Δεκέμβριο τις θέσεις τους σε ελληνικές μετοχές, όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr.  
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Ειδικότερα, στην περίπτωση της Jumbο η Fidelity αγόρασε πακέτο από την Capital, ενώ σε 
ΟΤΕ και ΟΠΑΠ οι αγορές της διενεργούνται από το ταμπλό, την ώρα που οι πωλήσεις του 
«αντίπαλου» επενδυτικού οργανισμού έχουν κοπάσει ή έχουν ολοκληρωθεί. Οι αγορές της 
Fidelity αποτελούν το πρώτο έμπρακτο σήμα εμπιστοσύνης για το Χ.Α. και τη χώρα διότι 
έρχονται σε μια περίοδο όπου η διαβούλευση με τους εταίρους παραμένει ανοικτή και οι 
κίνδυνοι ατυχήματος δεν έχουν εκλείψει. Το γεγονός ότι η Fidelity τοποθετείται σε τίτλους 
εταιρειών, οι πωλήσεις των οποίων σχετίζονται με την εσωτερική κατανάλωση δείχνει, 
σύμφωνα με αναλυτές, ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων του οργανισμού δεν φοβούνται το 
ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από τη ζώνη του ευρώ, ενώ πιστεύουν ότι η άρση της 
αβεβαιότητας θα επιδράσει θετικά σε εταιρείες με καλά θεμελιώδη στοιχεία.
Παρά το γεγονός ότι το ρίσκο που παίρνει η Fidelity μειώνεται λόγω των θελκτικών 
αποτιμήσεων αλλά και των μικρών θέσεων σε σχέση με τα υπό διαχείριση κεφάλαιά της, οι 
αγορές της στο Χ.Α. κινούνται κόντρα στο ρεύμα.

ΔΝΤ Τις εκτιμήσεις του για την πορεία της διαπραγμάτευσης, με τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις 
μεταξύ της Αθήνας και των θεσμών, παρουσίασε χθες ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος 
Πολ Τόμσεν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ. Η άτυπη ενημέρωση του 
διοικητικού συμβουλίου έγινε παρουσία της γενικής διευθύντριας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία 
πήρε την πρωτοβουλία γι  αυτήν την έκτακτη ενημέρωση με σκοπό να προλάβει τις αντιδράσειςʼ  
των αναπτυσσόμενων χωρών. Η συνεδρίαση κράτησε μία ώρα, στη διάρκεια της οποίας ο Πολ 
Τόμσεν δέχθηκε δέκα διευκρινιστικές ερωτήσεις κυρίως απο αντιπροσώπους των αναδυόμενων 
οικονομιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, o Πολ Τόμσεν διαπίστωσε βελτίωση και μια μικρή 
πρόοδο στα διαδικαστικά της διαπραγμάτευσης, αλλά «η κατάσταση απέχει ακόμη από το να 
χαρακτηριστεί ιδεώδης». Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος στην τοποθέτησή του 
χαρακτήρισε «καλή εξέλιξη» το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ανέλαβε το 
γενικό έλεγχο της διαπραγμάτευσης, γιατί τώρα στα θέματα που συζητιούνται υπάρχει 
εντονότερη εστίαση και αυτά εξετάζονται σε βάθος. Ωστόσο, όπως τόνισε, πολλές πλευρές της 
διαδικασίας παραμένουν άκρως προβληματικές και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι 
εκπρόσωποι των θεσμών δεν έχουν ολοκληρωτική πρόσβαση σε στοιχεία και στους Έλληνες 
υπουργούς. Ο π. Τόμσεν αξιολογώντας την πορεία της διαπραγμάτευσης ανέφερε ότι οι δύο 
πλευρές έχουν συμφωνήσει κατ  αρχάςʼ  σε τρία θέματα: αναθεώρηση του ΦΠΑ, φορολογική 
διοίκηση και πτωχευτικό δίκαιο (κόκκινα δάνεια). Αναφορικά με τις αποκλίσεις, ο 
αξιωματούχος του ΔΝΤ είπε ότι οι διαφωνίες παραμένουν στα εργασιακά, στις συντάξεις, στα 
θέματα δημοσιονομικής πολιτικής για το 2015 και στα θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης.
Απαντώντας σε ερωτήσεις αποκάλυψε ότι το ΔΝΤ είναι ευέλικτο και προτίθεται να κατεβάσει 
το στόχο του πλεονάσματος κάτω από το 3%, χωρίς να αναφερθεί σε τι ποσοστό, 
επικαλούμενος έλλειψη στοιχείων. Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος επιχείρησε να 
δώσει εξηγήσεις στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την επίμαχη τοποθέτησή του στο 
Eurogroup στη Ρίγα της Λετονίας, διαψεύδοντας ότι πίεσε τους Ευρωπαίους για 
αναδιάρθρωση του χρέους και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εκείνος τους τόνισε πως 
«απομακρυνθήκαμε από τους στόχους, το χρέος και το χρηματοδοτικό κενό αυξήθηκαν αντί να 
μειωθούν». Σε σχετική ερώτηση για το τι μέλλει γενέσθαι ο Πολ Τόμσεν προέβη σε μια 
πρόβλεψη: «Το ΔΝΤ δεν πρόκειται να εκταμιεύσει χρήματα χωρίς αξιολόγηση και ανάλυση της 
βιωσιμότητας του χρέους. Όμως θα μπορούσα να προβλέψω ότι οι Ευρωπαίοι θα δώσουν τα 
χρήματα, εάν η κυβέρνηση αποφάσιζε να πάρει μέτρα». 

ΤΡΑΣΤΟΡ Η άμεση πώληση μη σημαντικών ακινήτων της Trastor, όπως επιμέρους πρατήρια υγρών 
καυσίμων σε εμπορικά αδύναμες περιοχές, με περιορισμένες δυνατότητες περαιτέρω 
αξιοποίησης αυτών, με σκοπό την επιλεκτική επανεπένδυση σε ακίνητα εισοδήματος 
μεγαλύτερης μισθωτικής απόδοσης σε τοποθεσίες που διασφαλίζουν την μισθωτική προοπτική 
τους και αυξάνουν την εμπορική ελκυστικότητα του συνολικού χαρτοφυλακίου της εταιρία, 
αποτελεί προτεραιότητα της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο της 
υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της Επενδυτικής 
Εταιρείας Ακινήτων (ΑΕΕΑΠ). Στα σχέδια της Πειραιώς περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση 
του νέου νομοθετικού πλαισίου με στόχο την πραγματοποίηση νέων επιλεκτικών επενδύσεων, 
όπως στον ελληνικό τουριστικό κλάδο, καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης νέων 
ή επέκτασης υφιστάμενων ακινήτων στα οποία δύναται να έχουν προηγηθεί συγκεκριμένες 
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ενέργειες ανεύρεσης μισθωτή ή/και αγοραστή κοντά στο χρόνο ολοκλήρωσής του ακινήτου. 
Επιπλέον, θα επιδιωχθεί "ο έλεγχος και περιορισμός κάθε ελαστικού κόστους χωρίς τη 
διακύβευση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους μισθωτές".
Στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η νέα ιδιοκτησία της Trastor ΑΕΕΑΠ ΤΡΑΣΤΟΡ +0,76% 
συγκαταλέγεται και η αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, με την αύξηση 
κατά το δυνατό της πληρότητας των ακινήτων με ισχυρούς και φερέγγυους μισθωτές.
Συγκεκριμένα, δρομολογείται η εκ νέου προώθηση προς μίσθωση του αυτόνομου κτιρίου 
γραφείων επί της Λεωφ. Κηφισίας 168, καθώς και η δυναμικότερη διαχείριση του Εμπορικού 
Κέντρου Kosmopolis στην Κομοτηνή αυξάνοντας το ποσοστό πληρότητας και τα αναμενόμενα 
έσοδα του. Στο πληροφοριακό δελτίο αναφέρεται πως η Τράπεζα Πειραιώς "θα επιδιώξει την 
ενδυνάμωση και διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Εταιρείας, με την προσέλκυση νέων 
Ελλήνων ή και ξένων θεσμικών, στρατηγικών επενδυτών". Την 31.12.2014, το 
χαρτοφυλάκιο του ομίλου της Trastor περιελάμβανε συνολικά 25 ακίνητα συνολικής 
επιφάνειας 62.500,32 τ.μ. και αξίας αποτίμησης (εύλογης αξίας) €74.820 χιλ., σύμφωνα με 
την έκθεση εκτίμησης της εταιρείας «ΔΑΝΟΣ Διεθνείς Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων», 
εκ των οποίων 24 ακίνητα ανήκουν στην Εταιρεία με μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 55.121,83 
τ.μ. και εκτιμηθείσα αξία €64.890 χιλ. και ένα ακίνητο ανήκει στη θυγατρική εταιρεία «Rembo 
Α.Ε.» με μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 7.378,49 τ.μ. και εκτιμηθείσα αξία € 9.930 χιλ.
Η Τράπεζα Πειραιώς ελέγχει ήδη το 70,97% των μετοχών της Trastor ΑΕΕΑΠ ΤΡΑΣΤΟΡ 
+0,76%, ενώ το 5,001% κατέχει ο κ. Χρήστος Βάκης και το 24,03% βρίσκεται στη διασπορά.

ΛΥΚΟΣ Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής 
του, γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 θα υλοποιηθεί η ακόλουθη εταιρική πράξη:
Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 
0,62 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού € 0,70 ανά 
μετοχή, κατόπιν της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της 
εταιρίας «INFORM Π.ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» (ISIN: GRS208303008). H ημερομηνία καταγραφής των 
δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 19 Μαΐου 2015. 

ΕΥΡΩΒ Οι συνθήκες στη χώρας παραμένουν απαιτητικές και κλειδί για την πορεία παραμένει η 
συμφωνία με τους ευρωπαίους εταίρους τόνισε η διοίκηση της Eurobank, στην τηλεδιάσκεψη 
της με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του έτους.
Παράλληλα, επισήμανε ότι οι κίνδυνοι από περαιτέρω καθυστέρηση στη συμφωνία δεν 
μπορούν να υποβαθμιστούν, υπογραμμίζοντας ότι μια συμφωνία με τους εταίρους θα 
αποκαταστήσει τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη.
Ο στόχος για την κερδοφορία του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, μετατίθεται 
στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, με πιο πιθανό το τελευταίο τρίμηνο του 2015.
Τα βασικά σημεία της παρουσίασης είναι:
• Οι απώλειες στις καταθέσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2015 ήταν 5,9 δισ. ευρώ. Οι μήνες 
Μάρτιος – Απρίλιος ήταν καλύτεροι σε σχέση με το πρώτο δίμηνο τους έτους στο θέμα των 
εκροών. Το Μαΐο η κατάσταση είναι ακόμα καλύτερη. Η διοίκηση εκτίμησε ότι σημαντικό 
μέρος των εκροών μετά τη συμφωνία με τους ευρωπαίους εταίρους θα επιστρέψει, καθώς οι 
τρέχουσες εκροές κατευθύνονται σε αμοιβαία κεφάλαια εντός της χώρας και όχι στο εξωτερικό, 
σε αντίθεση με ότι συνέβη το 2012.
• Η έκθεση της τράπεζας έναντι του Ευρωσυστήματος είναι στα 29,9 δισ. ευρώ στο τέλος 
Απριλίου. Στο τέλος Απριλίου το μαξιλάρι (buffer) ρευστότητας για εχέγγυα στην ΕΚΤ ήταν 8 
δισ. ευρώ και 4,4 δισ. ευρώ από τις ελληνικές και τις διεθνείς δραστηριότητες της τράπεζας, 
κυρίως από τις δραστηριότητες της Βουλγαρίας και της Κύπρου. To haircut που επιβάλλει η 
ΕΚΤ είναι στο 25% περίπου επί της ονομαστικής αξίας των εχέγγυων.
Σύμφωνα με εσωτερικούς υπολογισμούς της τράπεζας, μια αύξηση της τάξεως του 10% στο 
haircut που επιβάλλει η ΕΚΤ, θα μείωνε δυνητικά την αξία των εχέγγυων κατά 2,5 δισ. ευρώ 
περίπου.
• Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Fully loaded Basel III CET11 (FLB3) λαμβάνοντας υπόψη 
τις προνομιούχες μετοχές διαμορφώθηκε στο 12,6% και στο 10,2% αν οι προνομιούχες μετοχές 
δεν ληφθούν υπόψη.
• Το κόστος της αυξημένης χρήσης του ELA στο μείγμα χρηματοδότησης στοίχισε στην 
τράπεζα στο πρώτο τρίμηνο του 2015, 54 εκατ. ευρώ.
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• Μια αλλαγή στους όρους DTC/DTA δεν θα χρήζει άμεσης εξυπηρέτησης από την τράπεζα και 
η τράπεζα δεν έχει γνώση για κάποια αλλαγή από την ΕΚΤ.
• Αναφορικά με το πλάνο αναδιάρθρωσης της τράπεζας και τις υποχρεώσεις για πωλήσεις 
περιουσιακών στοιχείων, αναμένεται να πωληθεί ως 80% στη Eurolife φέτος όμως συνολικά 
οι πωλήσεις θα εξαρτηθούν από το μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας.

ΕΕΕ Βελτίωση εμφάνισαν οι πωλήσεις της Coca Cola HBC στο α΄ τρίμηνο του 2015, με τα καθαρά 
έσοδα από πωλήσεις να ανέρχονται στα 1.353,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,7% από 
τα 1.331,1 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2014. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις 
ανά κιβώτιο διαμορφώθηκαν στα 3,08 ευρώ από 3,25 ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2014, μειωμένα 
κατά 5,2%, ενώ σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση δεν παρουσίασαν μεταβολή.
Σε ότι αφορά τον όγκο των πωλήσεων, κατέγραψε άνοδο 7,2% και διαμορφώθηκε στα 439 
εκατ. κιβώτια από 409,6 εκατ. κιβώτια που ήταν το α΄ τρίμηνο του 2014.

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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