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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Διστακτικές κινήσεις καταγράφουν οι περισσότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ασίας, με 

την εξαίρεση της κινεζικής αγοράς όπου καταγράφεται μίνι ράλι και μάλιστα σε νέο υψηλό 
5ετίας. Συγκεκριμένα, ο Shanghai Composite ενισχύεται κατά 2,21% στις 3447 μονάδες και ο 
CSI 300 κατά 2,41% στις 3704 μονάδες. Οι αναλυτές αποδίδουν το θετικό κλίμα στην ευρεία 
εκτίμηση ότι η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας θα προχωρήσει σε νέα χαλάρωση της νομισματικής 
πολιτικής προκειμένου να δώσει ώθηση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη μετά 
το μπαράζ των αρνητικών οικονομικών μεγεθών. «Οι αναλυτές μας εκτιμούν ότι είναι η στιγμή 
για περαιτέρω μείωση του λόγου υποχρεωτικών αποθεμάτων για τις τράπεζες» αναφέρει 
έκθεση της ANZ. Το σαββατοκύριακο, ο πρωθυπουργός της χώρας Λι Κεκιάνγκ, κλείνοντας το 
Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο, δήλωσε ότι το Πεκίνο έχει πολλά περιθώρια ελιγμών για να πετύχει 
τον στόχο ανάπτυξης «κοντά στο 7%». «Εάν ο ρυθμός ανάπτυξης βρεθεί κοντά στο κατώτατο 
όριο αυτού του εύρους και επηρεάσει την απασχόληση και την αύξηση του διαθέσιμου 
εισοδήματος, τότε είμαστε προετοιμασμένοι να επιταχύνουμε στοχευμένες μακροοικονομικές 
ρυθμίσεις ώστε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη της αγοράς» δήλωσε ο Κινέζος 
πρωθυπουργός.  Στις υπόλοιπες ασιατικές αγορές ωστόσο, οι επενδυτές ήταν πιο διστακτικοί 
περιμένοντας τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Στο χρηματιστήριο του 
Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με οριακή υποχώρηση 0,04% στις 19.246 μονάδες. Στο Χονγκ 
Κονγκ ο δείκτης Hang Seng ενισχύεται κατά 0,39% στις 23.915 μονάδες. Ο κορεατικός Kospi 
έκλεισε υψηλότερα κατά 0,08% στις 1987 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX με απώλειες 
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0,32% στις 5769 μονάδες, ακολουθώντας κατά πόδας τις τιμές των εμπορευμάτων. Η τιμή 
πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 2,5% στα 53,33 δολ. ανά βαρέλι. Η Fed συνεδριάζει την 
Τρίτη και πολλοί εκτιμούν ότι θα δώσει το σήμα για επικείμενη αύξηση επιτοκίων 
εγκαταλείποντας τη δέσμευση για «υπομονή» ως προς τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

ΕΤΕ Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξης των 850 με 900 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η 
Finansbank, εφόσον ευοδωθεί ο σχεδιασμός της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ -6,19% και του 
σχήματος αναδόχων. Όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr η Εθνική, σε συνεργασία, με τις 
Goldman Sachs, Morgan Stanley και Bank of America (BofA) προωθεί μοντέλο Eurobank. Την 
ανεύρεση, δηλαδή, ομάδας βασικών επενδυτών (cornerstone investors) που θα καλύψουν με 
ιδιωτική τοποθέτηση μέρος της διάθεσης των 7,15 δισ. νέων μετοχών. Θα ακολουθήσει άνοιγμα 
βιβλίου προσφορών για ξένους θεσμικούς επενδυτές καθώς και δημόσια προσφορά σε 
θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές στην τουρκική αγορά. Η τιμή της διάθεσης θα προκύψει 
από το βιβλίο προσφορών και αν είναι υψηλότερη αυτής που έχει προσφέρει η ομάδα βασικών 
επενδυτών, η τελευταία θα κληθεί να προσαρμόσει ανοδικά το προσφερόμενο τίμημα.
Όσοι εγγραφούν για την απόκτηση των 7,15 δισ. νέων μετοχών, που αντιστοιχούν στο 25% του 
υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου και περίπου στο 20% αυτού που θα προκύψει μετά την 
ολοκλήρωση της ΑΜΚ, θα έχουν δικαίωμα υπερεγγραφής και για τις υφιστάμενες μετοχές 
Finansbank που θα διαθέσει η Εθνική. Στόχος της Εθνικής, σύμφωνα με πηγές της διοίκησης, 
είναι μετά την αύξηση κεφαλαίου η Finansbank να διαθέτει κεφαλαιοποίηση της τάξης των 4,5 
δισ. ευρώ. Σήμερα η Finansbank έχει 28,6 δισ. μετοχές, κεφαλαιοποίησή κοντά στα 3 δισ. 
ευρώ (2,96 δισ. με κλείσιμο Πέμπτης) ενώ οι μετοχές της διαπραγματεύονται περίπου 0,95 
φορές τη λογιστική τους αξία. Η στόχευση για κεφαλαιοποίηση 4,5 δισ. ευρώ, μετά την αύξηση 
κεφαλαίου, υπονοεί, σύμφωνα με τραπεζικούς αναλυτές, ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν σε 
υψηλότερη τιμή σε σχέση με την τρέχουσα. Σύμφωνα με τους ίδιους αν οι νέες μετοχές 
διατεθούν σε τιμή που αντιστοιχεί σε 1,1 με 1,15 φορές τη λογιστική τους αξία η Finansbank θα 
συγκεντρώσει περίπου 850 με 900 εκατ. ευρώ και η κεφαλαιοποίησή της θα διαμορφωθεί σε 
επίπεδα πέριξ των 4,5 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι οι μεγάλες εισηγμένες τουρκικές τράπεζες 
διαπραγματεύονται 1,1 με 1,2 φορές τη λογιστική τους αξία ( price/book value) και τα 
αποτελέσματα της Finansbank για τη χρήση 2014 ήταν ικανοποιητικά, η στόχευση της Εθνικής 
δεν είναι υπερβολική.

ΧΑΚΟΡ Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το 2014 σε 
1.080 εκατ. ευρώ έναντι 1.102 εκατ. ευρώ το 2013 σημειώνοντας μείωση 2,0%, όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Χαλκόρ. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη 
μειωμένη τιμή του χαλκού συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, αλλά και τις μειωμένες 
τιμές κατεργασίες σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Αντίθετα ο όγκος πωλήσεων σημείωσε 
σημαντική άνοδο κατά 6,7%, με τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων να εμφανίζουν άνοδο 
εκτός από τις λάμες χαλκού οι πωλήσεις των οποίων ήταν πτωτικές λόγω της στασιμότητας της 
ζήτησης για τα συγκεκριμένα προϊόντα και της έντασης του ανταγωνισμού. Στο τέλος του 
έτους, η Εταιρία και ο Όμιλος, για να απεικονίσουν ορθότερα τις πραγματικές αξίες των 
περιουσιακών τους στοιχείων, αποφάσισαν την αλλαγή της πολιτικής αποτίμησης των 
γηπέδων-οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων. Από την αποτίμηση προέκυψαν σημαντικές 
υπεραξίες, οι οποίες ανήλθαν στο ύψος των Ευρώ 163,1 εκατ. για τον Όμιλο και Ευρώ 55,1 
εκατ. για τη μητρική και επηρέασαν απευθείας την Καθαρή θέση, αλλά και υποτιμήσεις ύψους 
Ευρώ 23,4 εκατ. για τον Όμιλο και Ευρώ 10,8 εκατ. για τη μητρική οι οποίες επηρέασαν το 
αποτέλεσμα. Η συνολική επίπτωση στην Καθαρή θέση (απευθείας ή μέσω του αποτελέσματος), 
μετά τον υπολογισμό και της αντιστοιχούσας αναβαλλόμενης φορολογίας ανήλθε στα Ευρώ 
113,6 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου και Ευρώ 32,8 εκατ. στη μητρική. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη 
της Χαλκόρ σημείωσαν αύξηση κατά 81,0% και ανήλθαν σε 29,9 εκατ. ευρώ έναντι 16,5 
εκατ. ευρώ το 2013. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του αποτελέσματος 
μετάλλου, το οποίο ανήλθε σε ζημιά ύψους Ευρώ 11,0 εκατ. έναντι ζημιάς Ευρώ 20,4 εκατ. το 
2013, από την αποτίμηση του βασικού αποθέματος λειτουργίας των παραγωγικών εταιριών του 
Ομίλου, ως συνέπεια της πτώσης της τιμής του χαλκού. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) χωρίς την επίπτωση της υποτίμησης των παγίων 
διαμορφώθηκαν το 2014 σε Ευρώ 18,2 εκατ. έναντι Ευρώ 6,7 εκατ. την προηγούμενη χρονιά 
σημειώνοντας αύξηση κατά 171,8%, και με την επίπτωση της υποτίμησης σε ζημιές Ευρώ 5,2 
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εκατ., ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημιές Ευρώ 
28,8 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 15,6 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές προ φόρων), ανήλθαν το 2014 σε ζημιές Ευρώ 
73,0 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 53,6 εκατ. το 2013. Τέλος, οι ζημιές μετά από φόρους και 
δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 51,2 εκατ. ευρώ ή -0,5059 ευρώ ανά μετοχή έναντι 
ζημιών Ευρώ 58 εκατ. ή Ευρώ -0,5725 ανά μετοχή το 2013, ενώ χωρίς την επίπτωση της 
υποτίμησης των παγίων θα ήταν Ευρώ 14,8 εκατ. λιγότερες δηλαδή στα Ευρώ 36,4 εκατ..
Σημαντική βελτίωση είχαν τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας, καθώς τα κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) χωρίς την υποτίμηση των παγίων διαμορφώθηκαν το 
2014 σε Ευρώ 11,8 εκατ. έναντι Ευρώ 2,1 εκατ. πέρυσι και σε Ευρώ 1,0 εκατ. μετά από την 
υποτίμηση. Από τη βελτίωση αυτή τα Ευρώ 4,9 εκατ. αφορούν σε βελτίωση του αποτελέσματος 
μετάλλου, ενώ τα Ευρώ 4,8 εκατ. βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα μετά 
από φόρους ανήλθαν το 2014 σε ζημιές Ευρώ 16,1 εκατ., από τα οποία τα Ευρώ 8 εκατ. 
περίπου οφείλονται στην υποτίμηση των παγίων, έναντι ζημιών Ευρώ 28,5 εκατ. το 2013.
Σημειώνεται ότι σε όλη τη διάρκεια του 2014, και ιδιαίτερα στο δεύτερο τρίμηνο, η ανάκαμψη 
στην Ευρωζώνη παρέμεινε αναιμική. Η Ελληνική αγορά, μετά από σχεδόν έξι έτη ύφεσης, 
εμφάνισε σημάδια σταθεροποίησης. Αντίθετα η οικονομία στις Η.Π.Α. έδειξε περαιτέρω 
σημάδια βελτίωσης, κάτι που ο Όμιλος αξιοποίησε αυξάνοντας την παρουσία του στη 
συγκεκριμένη αγορά. Επιπλέον, στην Ευρωζώνη, η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη ενίσχυσε τις 
ανταγωνιστικές πιέσεις και επηρέασε αρνητικά τις τιμές κατεργασίας στα περισσότερα από τα 
προϊόντα του Ομίλου. Αντίθετα, η συνεχιζόμενη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών σε 
Η.Π.Α. και Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων και σε καλύτερα 
περιθώρια. Ειδικότερα πιεσμένη ήταν η ζήτηση για προϊόντα εγκαταστάσεων ενώ η ζήτηση για 
βιομηχανικά προϊόντα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, έδειξε σημάδια σταθεροποίησης μετά 
από ένα πτωτικό 2013 με αποτέλεσμα ο Όμιλος να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων σε αυτά. Όσον 
αφορά τα καλώδια, ο αυξημένος ανταγωνισμός και η προσωρινή αναβολή σημαντικών έργων 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας πίεσαν σημαντικά τα 
περιθώρια και επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία της Ελληνικά Καλώδια ΕΛΚΑ -3,85%. 
Μόνο στο τέταρτο τρίμηνο, και μετά την υπογραφή σημαντικών συμβάσεων, ξεκίνησε η 
παραγωγή και τιμολόγηση υποβρυχίων καλωδίων για τα μεγάλα έργα που ανέλαβε η 
θυγατρική. Σε ότι αφορά το κόστος, οι μειώσεις στις τιμές της ενέργειας σε συνδυασμό με τη 
βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών οδήγησαν σε περαιτέρω μείωση του 
βιομηχανικού κόστους και βοήθησαν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων 
του Ομίλου στο εξωτερικό. Ωστόσο, το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος συνέχισε να 
επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία του Ομίλου έναντι των βασικών ανταγωνιστών μας.
Το 2014 ο Όμιλος Χαλκόρ πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους Ευρώ 45,8 εκατ. 
περίπου, από τις οποίες ποσό Ευρώ 31,1 εκατ. περίπου αφορούσε τον Όμιλο Ελληνικά 
Καλώδια ΕΛΚΑ -3,85% στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος για την 
παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης. Έχοντας ολοκληρώσει το επενδυτικό του 
πρόγραμμα, ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια ΕΛΚΑ -3,85% αποτελεί πλέον έναν από τους 
ελάχιστους κατασκευαστές καλωδίων σε όλο τον κόσμο που είναι σε θέση να παράγουν 
υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης. Η ισχυροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας σε συνδυασμό 
με την ποσοτική χαλάρωση που ανακοινώθηκε από την ΕΚΤ κατά την αρχή του έτους 
δικαιολογούν συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2015. Η περαιτέρω βελτίωση της οικονομίας 
των ΗΠΑ και το ισχυρό δολάριο θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τις εξαγωγές και την 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του Ομίλου, ενώ θετική αναμένεται και η επίπτωση από τη 
μείωση της τιμής του πετρελαίου. Τέλος, τα ήδη ανειλημμένα έργα στον τομέα των καλωδίων 
και οι δυνατότητες της θυγατρικής δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία για τη βελτίωση 
της κερδοφορίας του Ομίλου. 

ΑΛΦΑ Η Alpha Bank ΑΛΦΑ -3,54% ανακοίνωσε ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης της 
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP, LLP στις 12.3.2015, η τελευταία κατέχει από 
11.3.2015, έμμεσα, 210.670.469 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, 
ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, κάτω του ορίου του 5,00% επί του συνόλου 
δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης, αφαιρουμένων αυτών που ανακοίνωσε ότι κατέχει το ΤΧΣ.

ΕΧΑΕ Τις προβλέψεις της για τα μεγέθη της Ελληνικά Χρηματιστήρια καταθέτει η Beta Securities σε 
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έκθεσή της στην οποία προβλέπει υψηλή μερισματική απόδοση έως το 2017 και διατηρεί 
σύσταση αγοράς με τιμή-στόχο στα 8,2 ευρώ.   Σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
χρηματιστηριακής, οι ενοποιημένες πωλήσεις, EBITDA και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους 
για το σύνολο της οικονομικής χρήσης 2014 θα διαμορφωθούν στα 47,8 εκατ., 28,2 εκατ. και 
22,2 εκατ., παρουσιάζοντας πτώση κατά 43%, 53% και 31%, αντίστοιχα.
Η μείωση της κερδοφορίας του 2014 αντανακλά την κάθετη πτώση στα έσοδα που δεν αφορούν 
χρηματιστηριακές συναλλαγές (κατά 66% στα 20,6 εκατ.), κυρίως λόγω της ύπαρξης 
σημαντικών μη επαναλαμβανόμενων εσόδων το 2013, η οποία υπερκάλυψε την σημαντική 
αύξηση (κατά 51% στα 20,7 εκατ.) στις συναλλαγές μετοχών.
H χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα της ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ -6,00% το 2013 
ενισχύθηκαν από:
• Έσοδα της τάξεως των 30,7 εκατ. που προέκυψαν από τις ασυνήθιστα μεγάλες αυξήσεις 
κεφαλαίου που πραγματοποίησαν οι τέσσερις τράπεζες (πρώτη φάση ανακεφαλαιοποίησης του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος)
• Μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους 10,8 εκατ. που προήλθαν από το de/relisting της Coca 
Cola 3E
Σε ότι αφορά το τέταρτο τρίμηνο περιμένει πτώση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 12% στα 
11,7 εκατ. κυρίως λόγω της μείωσης στα έσοδα από συναλλαγές (κατά 19% στα 4,6 εκατ.) 
απόρροια της υποχώρησης κατά 20% (στα 110 εκατ.) στον ημερήσιο τζίρο του χρηματιστηρίου 
Αθηνών. Παράλληλα, εκτιμά ότι τα ενοποιημένα επαναλαμβανόμενα EBITDA 
θα υποχωρήσουν κατά 16% στα 6,5 εκατ. από 8,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τέλος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στο θα διαμορφωθούν 
στα 5 εκατ. έναντι ζημιών ύψους 8,2 εκατ. στο τέταρτο τρίμηνο του 2013 (το οποίο 
επιβαρύνθηκε από έκτατη φορολογία 13 εκατ. πάνω σε μη φορολογηθέντα αποθεματικά (19% 
στα 69 εκατ.).
Υψηλή μερισματική απόδοση
Η ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ -6,00% προτίθεται να προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 
ύψους 50 εκατ. για τα επόμενα τρία έτη. 
Κατά επέκταση αυτό θα οδηγήσει σε μια συνολική επιστροφή κεφαλαίου της τάξεως των 0,76 
ευρώ ανά μετοχή για τις χρήσεις 2015-17.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Beta:
• Το τακτικό μέρισμα της ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ -6,00% θα διαμορφωθεί στα 0,12 ευρώ για τo 2015, 
0,15 ευρώ για τo 2016 και 0,17 ευρώ για τo 2017 (30,9%-31,7% payout ratio)
• Η ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ -6,00% θα επιστρέψει στους μετόχους 0,28 ευρώ ανά μετοχή το 2015, 0,24 
ευρώ το 2016 και 0,24 ευρώ το 2017.
Ως εκ τούτου:
• Η συνολική μερισματική απόδοση της ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ -6,00% θα ανέλθει στο 7,3% (0,40 ευρώ 
ανά μετοχή), 7,1% (0,39 ευρώ) και 7,5% (0,41 ευρώ) για τo 2015, 2016 και 2017, αντίστοιχα.

S&P Την αξιολόγηση Β-/Β για το ελληνικό αξιόχρεο, αλλά και το creditwatch negative, για τις 
μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, διατηρεί ο Standard and Poor's. 
Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά πως τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, υπάρχουν αβεβαιότητες για 
το αν η Ελλάδα θα καταλήξει σε μια χρηματοδοτική συμφωνία με τους επίσημους πιστωτές της, 
με αποτέλεσμα όπως σημειώνει να ασκούνται ολοένα και περισσότερες πέσεις στα ταμειακά 
αποθέματα και την  ρευστότητα που διαθέτει η  ελληνική κυβέρνηση, γεγονός που 
σύμφωνα με τον οίκο οδηγεί σε  πρόσθετες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις στο δεύτερο τρίμηνο 
του 2015 ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της έγκαιρης καταβολής των οικονομικών 
υποχρεώσεων της Ελλάδας. Επιπλέον, τονίζει πως η έλλειψη ενός ξεκάθαρου βραχυπρόθεσμου 
και μακροπρόθεσμου σχεδίου χρηματοδότησης και η συνεπαγόμενη πολιτική αβεβαιότητα 
επιδρούν αρνητικά στις προοπτικές ανάπτυξης και στην φορολογική συμμόρφωση και 
αυξάνουν το ρίσκο σημαντικών εκροών καταθέσεων.  Την ίδια στιγμή, ο οίκος θεωρεί 
εξαιρετικά απίθανο η Ελλάδα να ανακτήσει πρόσβαση στην αγορά  σε εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης στους επόμενους μήνες. Εκτιμά ότι μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και των 
πιστωτών της, είναι μια προϋπόθεση για την Ελλάδα προκειμένου να μετριάσει τα ρίσκα 
ρευστότητας. 
Προσθέτει ακόμη ότι μια συνολική υστέρηση των εσόδων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, μόνο τον 
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Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, βάζει την βιωσιμότητα του πρωτογενούς πλεονάσματος της 
γενικής κυβέρνησης σε ρίσκο. Τονίζει δε ότι σε αυτό το πλαίσιο, η κάλυψη των 
βραχυπρόθεσμων αναγκών μπορεί να απαιτεί τη συσσώρευση των εγχώριων ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς τους προμηθευτές και την προσφυγή στα ταμειακά διαθέσιμα των δημόσιων 
οργανισμών.  Ο οίκος τέλος  προβλέπει ανάπτυξη 1% φέτος και επιτάχυνση στο 2% το 2016. 
Βλέπει επίσης υποχώρηση του χρέους ως προς το ΑΕΠ στο 171,8% φέτος από 176,1% το 2014, 
και περαιτέρω αποκλιμάκωση στο 169,7% το 2016.   

ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ Tην 1η Απριλίου ξεκινά η διαδικασία εκκαθάρισης του ζημιογόνου ΟΔΙΕ  
Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκαθαρίσει από τη νέα διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ το τι 
μέλλει γενέσθαι με το διαγωνισμό για το ιπποδρομιακό στοίχημα όπου πλειοδότης 
αναδείχτηκε ο ΟΠΑΠ. Να σημειωθεί ότι την Πέμπτη λήγει η εγγυητική επιστολή του ΟΠΑΠ 
ύψους 40 εκατ ευρώ που είχε καταθέσει. Σημειώνεται πως με βάση τη συμφωνία με την 
Κομισιόν, την 1η Απριλίου ξεκινά η διαδικασία εκκαθάρισης του ζημιογόνου ΟΔΙΕ που 
διαχειρίζεται σήμερα το ιπποδρομιακό στοίχημα. Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν 
συμφωνήσει στην εκκαθάριση του οργανισμού, ο οποίος αδυνατεί να επιστρέψει κρατική 
ενίσχυση ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ. Η αρχική ημερομηνία εκκαθάρισης του οργανισμού 
είχε τεθεί στις 30/9/2014 και η οποία τελικά παρατάθηκε μέχρι 31/3/2015. Ο ΟΠΑΠ 
investement Limited αναδείχτηκε ο πλειοδότης του επίμαχου διαγωνισμού για το ιπποδρομιακό 
στοίχημα, όπως αποφάσισετον περασμένο Νοέμβριο το Δ΄Τμήμα του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, το οποίο απέρριψε και τις τρεις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας 
Intralot Limited και έκανε δεκτή την παρέμβαση του ΟΠΑΠ. Η εταιρεία Intralot Limited, με 
αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, ζητούσε να ανασταλούν αποφάσεις του ΤΑΙΠΕΔ που αφορούν 
στον διαγωνισμό για τη χορήγηση δικαιώματος αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής 
του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για μια 20ετία. 

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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