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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Θετικό πρόσημο καταγράφουν οι περισσότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες παίρνοντας την 

σκυτάλη από τη Wall και τις ευρωπαϊκές αγορές. Τα ενθαρρυντικά οικονομικά μεγέθη για την 
Αυστραλία συνέβαλαν στο θετικό κλίμα, ενώ οι αγορές της Σαγκάης εξακολουθούν να 
ευνοούνται από την αύξηση του τζίρου που προκάλεσε η σύνδεση με το χρηματιστήριο του 
Χονγκ Κονγκ. Έτσι, στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite ενισχύεται κατά 2,34% στις 
4179 μονάδες και ο CSI 300 κατά 2,53% στις 4491 μονάδες. Η Citigroup εκτιμά πως οι 
τραπεζικές καταθέσεις στην Κίνα ανέρχονται στα 19,5 τρισ. δολ. ή δυόμισι φορές την 
κεφαλαιοποίηση των αγορών Σαγκάης και Χονγκ Κονγκ και εκτιμά ότι μέρος αυτής της 
ρευστότητας μπορεί να κατευθυνθεί στις συγκεκριμένες χρηματιστηριακές αγορές.
«Οι μετοχές δείχνουν ελκυστικές καθώς υπάρχουν πλεονάζουσες αποταμιεύσεις και ελάχιστες 
τοποθετήσεις με ικανοποιητικές αποδόσεις» γράφουν οι αναλυτές της. Στο χρηματιστήριο του 
Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με οριακή άνοδο 0,08% στις 19.885 μονάδες, ενώ ο κορεατικός 
Kospi με κέρδη 0,94% στις 2139 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng ενισχύεται 
κατά 0,13% στις 27.655 μονάδες. Ο αυστραλιανός ASX έκλεισε με άνοδο 0,62%, ενώ το 
δολάριο της Αυστραλίας ενισχύθηκε κατά 1,3%. Αιτία ήταν τα ισχυρά στοιχεία για την 
απασχόληση. Ο δείκτης ανεργίας μειώθηκε στο 6,1%, ενώ το Μάρτιο δημιουργήθηκαν 37.700 
νέες θέσεις εργασίας, υπερδιπλάσιες από τις προβλέψεις των αναλυτών. Στο χρηματιστήριο 
ευνοήθηκε κυρίως ο ενεργειακός κλάδος, καθώς η τιμή του πετρελαίου Brent ανέκαμψε κατά 
4%, στα 62,69 δολ. ανά βαρέλι καθώς καταγράφεται επιβράδυνση στην αμερικανική παραγωγή 
μαύρου χρυσού. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ

Ραγδαίες εξελίξεις, που θα στηρίζονται κατά πάσα πιθανότητα στο μοντέλο της bridge bank 
(μεταβατικής τράπεζας) με ταυτόχρονη πώλησή της, αναμένονται στην Πανελλήνια 
Συνεταιριστική Τράπεζα καθώς δεν κατάφερε να προσελκύσει επενδυτές και να καλύψει τις 
κεφαλαιακές της ανάγκες ύψους 170 εκατ. ευρώ και ήδη έχει εκδηλωθεί το αρχικό ενδιαφέρον 
για την απόκτηση της. Ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι το οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης έχει εξετάσει μία σειρά από λύσεις με απαράβατο κανόνα την 
προστασία των καταθέσεων της τράπεζας. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι προκρίνεται το 
σπάσιμο της τράπεζας με βάση το μοντέλο της bridge bank (μεταβατικής τράπεζας) με 
ταυτόχρονη πώληση των περιουσιακών στοιχείων που θα περάσουν στον έλεγχο της 
μεταβατικής τράπεζας, σε άλλο τραπεζικό όμιλο. Με βάση τον νόμο στην bridge bank περνούν 
οι καταθέσεις, το προσωπικό, το δίκτυο των καταστημάτων και το καλό κομμάτι του δανειακού 
χαρτοφυλακίου. Στην κακή τράπεζα περνά το επισφαλές τμήμα των χορηγήσεων.
Οι πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι η διαδικασία για την αναδιάρθρωση και 
πώληση της Πανελλήνιας Τράπεζας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αθόρυβα έχουν γίνει 
οι σχετικές επαφές με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Με βάση τις ίδιες πηγές, πρόταση για 
την απόκτηση της μεταβατικής τράπεζας έχουν καταθέσει ο όμιλος της τράπεζας Πειραιώς και 
η Eurobank. Αντίθετα, από την διαδικασία απέχει ο όμιλος της Εθνικής, ενώ δεν υπάρχουν 
δεδομένα για την στρατηγική που θα ακολουθήσει ο όμιλος της Alpha Bank ΑΛΦΑ -5,83%.
Πηγές που πρόσκειται στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι βασικό 
ζητούμενο για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας αποτελούσε εξαρχής η απόλυτη προστασία 
των καταθετών της Πανελλήνιας Τράπεζας. Με βάση τον νόμο που προβλέπει την εξυγίανση 
μίας τράπεζας με βάση το μοντέλο της bridge bank, το υγιές κομμάτι αναδιαρθρώνεται και 
πωλείται με στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων του κακού τμήματός της.

ΣΟΙΜΠΛΕ Το πρόγραμμα για την Ελλάδα έχει πάρει δυο φορές παράταση. Αν η Ελλάδα θέλει να 
επωφελεί από τα κεφάλαια που εκκρεμούν τότε πρέπει να έλθει σε μια συμφωνία έως την 30η 
Ιουνίου, δήλωσε στο Bloomberg o B. Σόιμπλε. Ερωτηθείς εάν αυτή είναι η προθεσμία για την 
Ελλάδα, ο κ. Σόιμπλε απάντησε ότι «αυτή είναι η προθεσμία του προγράμματος».
«Oτιδήποτε και να συμβεί στην χώρα, η Ελλάδα θα παραμείνει πάντα μέρος της Ευρώπης, της 
Ευρωπαικής Ενωσης», υπογράμμισε ο Γερμανός υπουργός οικονομικών. Για να μείνει η 
Ελλάδα στην Ευρωζώνη πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες για αυτό. Το αν θα διαθέτει τα 
κεφάλαια για να ανταπεξέλθει στις δεσμεύσεις της αυτό εναπόκειται στην ελληνική κυβέρνηση, 
υπογράμμισε. Αν η Ελλάδα επιθυμεί τη στήριξη εμείς θα την παρέχουμε όπως και τα 
προηγούμενα χρόνια, αλλά στο πλαίσιο αυτών που έχουμε συμφωνήσει, συμπλήρωσε ο ίδιος.
Νωρίτερα ο Γερμανός είχε εμφανιστεί «σκληρότερος» τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι σε 
εξαιρετικά δυσχερή θέση και πως κανείς πλέον δεν περιμένει συμφωνία για την Ελλάδα στο 
Eurogroup της επόμενης εβδομάδας. "Κανείς δεν γνωρίζει πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε 
μια συμφωνία με την Αθήνα". Κατηγόρησε δε την ελληνική κυβέρνηση ότι έχει καταστρέψει 
τους οικονομικούς δείκτες της χώρας που βελτιώνονταν. Πρόσθετε επίσης ότι δεν βλέπει 
κίνδυνο μετάδοσης στις αγορές των προβλημάτων στην ελληνική οικονομία. Οι αγορές έχουν 
προεξοφλήσει όλες τις πιθανότητες, υπογράμμιζε.

ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ Η νέα λίστα του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία 14 Απριλίου 2015, περιλαμβάνει 
αλλαγή στη μετοχική σύνθεση δύο εισηγμένων εταιρειών.
Ειδικότερα, στην Eurobank, η συμμετοχή της Fairfax Financial Holding αυξήθηκε στο 20,03% 
(συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου πλην αυτών του ΤΧΣ) από 15,17%, προηγουμένως. Η 
συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2015.
Παράλληλα, η συμμετοχή της Vodafone Group στην Hellas OnLine στις 6 Απριλίου 
ανήλθε στο 99,547% έναντι 97,90% προηγουμένως. Σημειώνεται ότι η εταιρία Vodafone 
Group κατέχει έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της Hellas Online από 
25.11.2014.

ΦΦΓΚΡΠ Την τιμή-στόχο των 36 ευρώ και τη σύσταση Buy διατηρεί για την μετοχή της Folli Follie η 
Wood & Company σε έκθεση με ημερομηνία 14 Απριλίου. Ο διεθνής οίκος χαρακτηρίζει 
ισχυρά τα αποτελέσματα του 2014, ενώ αυξάνει τις εκτιμήσεις για τα μεγέθη της εταιρίας για 
την περίοδο 2015-2017. Παράλληλα εκτιμά πως το κομμάτι των κοσμημάτων της εταιρίας θα 
καταγράψει διψήφια ανάπτυξη. Για φέτος τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της εταιρίας 
προβλέπεται να ανέλθουν στα 169 εκατ. και οι πωλήσεις στα 1,147 δισ. Σε ό,τι αφορά τους 
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«κινδύνους» ξεχωρίζει μια ισχυρή επιβράδυνση των μακροοικονομικών μεγεθών στην Κίνα 
αλλά και τις πολιτικές εξελ΄ξεις στην Ελλάδα.

Σε αγορές μετοχών της Folli Follie A.E. προχώρησε πρόσφατα o κ. Δημήτριος 
Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας και ειδικότερα στις 14 Απριλίου 2015 
προέβη σε αγορά 8.955  κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 226.335,35 ευρώ και 
στις 15 Απριλίου 2015 σε αγορά 5.630 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 
140.713,77ευρώ. 

S&P Η S&P υποβάθμισε την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της 
Ελλάδας σε "CCC+" από "Β-", θέτοντας αρνητικό outlook. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο 
οίκος αξιολόγησης αναφέρει πως χωρίς την εφαρμογή βαθιών μεταρρυθμίσεων ή νέας 
ελάφρυνσης, οι δανειακές και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις της Ελλάδας δεν θα είναι 
βιώσιμες, ενώ αναμένει ύφεση 1,5% το 2015.  Επιπλέον τονίζει πως οι επιχειρηματικές, 
οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί.  Το outlook είναι αρνητικό 
δεδομένου του κινδύνου για περαιτέρω επιδείνωση της ρευστότητας για το κράτος, τις τράπεζες 
και την οικονομία. 
Οι ιδιώτες πιστωτές κατέχουν περίπου το 20% του συνολικού ελληνικού χρέους. Οι λήξεις 
βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χρέους που έχει στην κατοχή του ο ιδιωτικός τομέας 
ανέρχονται σε λιγότερα από 500 εκατ. ευρώ το 2015 και 1,09 δισ. ευρώ το 2016.
Εν τω μεταξύ, η S&P διευκρινίζει πως η μη αποπληρωμή δόσης προς τον επίσημο τομέα δεν θα 
οδηγήσει σε υποβάθμιση στην κατηγορία «SD» (επιλεκτική χρεοκοπία), αλλά θα αποτελέσει 
αρνητικό παράγοντα για την αξιολόγηση.
Μόνη η μη αποπληρωμή δόσης σε ιδιώτες πιστωτές θα οδηγήσει σε υποβάθμιση σε 
καθεστώς χρεοκοπίας, υπογραμμίζει η S&P.

ETE Eιδική μονάδα για την ειδική διαχείριση μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων 
συνέστησε η Εθνική Τράπεζα. Ακολουθώντας το μοντέλο Πειραιώς η Εθνική μετέφερε στην 
ειδική μονάδα μη εξυπηρετούμενα εταιρικά δάνεια ύψους 5,7 δισ. ευρώ.

ΟΠΑΠ Έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές και ομίλους αναμένεται να εκδηλωθεί για την 
εκμετάλλευση των 18.500 παιγνιομηχανημάτων που θα λειτουργήσουν στην ελληνική αγορά, 
πέραν των 16.500 που η ίδια η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα αναπτύξει μέσω του δικού της δικτύου 
καταστημάτων VLTs (Gaming Halls).
Η «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» που δημοσίευσε ο ΟΠΑΠ στα τέλη Μαρτίου, με  
τη σχετική προθεσμία να εκπνέει στις 15 Μαΐου, αποτελεί την πρώτη φάση της διαδικασίας 
καθώς θα ακολουθήσει η πρόσκληση σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό μέσα στο καλοκαίρι για 
την υποβολή των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών από υποψήφιους παραχωρησιούχους.
O ΟΠΑΠ αυτή την περίοδο υλοποιεί μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης για το project σε 
κορυφαίες εφημερίδες στην Ευρώπη και την Αμερική, όπως οι Financial Times και η Wall 
Street Journal. Επίσης, ειδικές καταχωρήσεις έχουν γίνει σε μεγάλες εφημερίδες της Ιταλίας και 
της Ρωσίας, αλλά και σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες του κλάδου όπως το World Lottery 
Association και European Lotteries.
Το γεγονός ότι η δημοσιοποίηση της «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» 
πραγματοποιήθηκε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, προσδίδει επιπλέον δυναμική στο project 
καθώς αναμένεται να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες με ισχυρή διεθνή παρουσία, 
οι οποίες για της ανάγκες του εγχειρήματος θα υλοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις που θα 
αποτελέσουν παράλληλα και ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα.
Τα οφέλη από την ανάπτυξη των VLTs θα είναι πολλαπλά και για την ελληνική οικονομία, 
καθώς αναμένονται επιπλέον φορολογικά έσοδα για το κράτος (ήδη το 30% των μεικτών 
εσόδων θα καταλήγει στα δημόσια ταμεία συνεισφέροντας σημαντικά δημοσιονομικά έσοδα). 
Σημαντικά οφέλη θα προκύψουν και από την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, καθώς 
σύμφωνα με εκτιμήσεις τις ΕΕΕΠ και διεθνείς μελέτες, στη χώρα μας λειτουργούν 80.000-
100.000 παράνομες μηχανές διάφορων τύπων με ετήσιο τζίρο στα επίπεδα των 5,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ.  Επίσης, υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν άμεσα ή έμμεσα πάνω 
από 10.000 νέες θέσεις εργασίας, θα καταπολεμηθεί η μαύρη εργασία και παράλληλα θα 
τονωθεί η τοπική αγορά real estate και ο κατασκευαστικός κλάδος.
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ΑΣΤΗΡ Στην αναζήτηση όλων των δυνατών λύσεων εντός του επόμενου διμήνου, προκειμένου να 
προχωρήσει η επένδυση στον Αστέρα Βουλιαγμένης συμφώνησαν κατά τη χθεσινή συνάντηση 
στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) οι εκπρόσωποι της Εθνικής Τράπεζας και του 
επενδυτικού σχήματος που είχε επικρατήσει στον διαγωνισμό με προσφορά 400 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) απέρριψε το Προεδρικό Διάταγμα για 
το ειδικό χωροταξικό σχέδιο της επένδυσης (ΕΣΧΑΔΑ) μολονότι υπήρξαν διορθώσεις, 
κρίνοντας ως μη νόμιμο το σκέλος εκείνο που προβλέπει τη δημιουργία νέων μονοκατοικιών 
(καμπάνες) και την κατασκευή κτισμάτων στο αδόμητο τμήμα της χερσονήσου Μικρό 
Καβούρι. Η έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος αποτελούσε προϋπόθεση για να 
ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της «Αστήρ Παλάς». Στο επενδυτικό σχήμα (Jermyn Street Real 
Estate Fund IV LP) που επικράτησε στον διαγωνισμό συμμετέχει με 33,75% η τουρκική Dogus, 
με 25% το Abu Dhabi Investment Council, o κρατικός επενδυτικός βραχίονας του Αμπού 
Ντάμπι και με 25% το κρατικό ασφαλιστικό ταμείο του Κουβέιτ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ

Στις 28 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο roadshow της JP Morgan που αφορά τις 
αναπτυσσόμενες αγορές Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με συμμετοχή και ελληνικών 
επιχειρήσεων. Παρούσες αναμένεται να είναι και οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, 
μολονότι στην τρέχουσα αυτή περίοδο οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των ξένων θεσμικών 
επενδυτών δεν αποτελούν εύκολη υπόθεση.
Οι εκπρόσωποι των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας θα πρέπει να απαντήσουν σε μια σειρά 
ερωτημάτων που θέτουν οι ξένοι θεσμικοί σχετικά με το πρόβλημα της ρευστότητας, τη 
σφοδρή υποχώρηση των αποτιμήσεών τους, τη διασφάλιση της υγείας των ισολογισμών τους σε 
ένα εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον, τα κεφάλαιά τους, τα «κόκκινα» δάνεια αλλά και για 
την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Σαφείς προβλέψεις για το μέλλον δεν υπάρχουν και είναι άκρως ενδιαφέρον το γεγονός πως οι 
ξένοι επενδυτές -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- συμμερίζονται την άποψη των ελληνικών 
επιχειρήσεων πως δεν θα υπάρξει Grexit.
Σε αυτό που όλοι, πάντως, συμφωνούν είναι πως μετά τη συμφωνία -εφόσον αυτή επιτευχθεί- 
θα χρειασθεί να γίνει μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά των επιχειρήσεων για να ανακτηθεί 
το χαμένο έδαφος, με εμφανείς τις συνέπειες στα μεγέθη τους.
Το συγκεκριμένο roadshow είναι σημαντικό διότι θα διενεργηθεί λίγο μετά από το Eurogroup 
της 24ης Απριλίου και μολονότι δεν αναμένεται συμφωνία στο συγκεκριμένο Eurogroup, θα 
υπάρξει, σύμφωνα με τους αναλυτές, μία σαφέστερη εκτίμηση για την πορεία των 
διαπραγματεύσεων.
Τραπεζικοί παράγοντες, πάντως, εκτιμούν πως η πιο κρίσιμη παρουσίαση που θα 
πραγματοποιηθεί από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι εκείνη της 9ης και 10ης Ιουνίου, που 
οργανώνει κάθε χρονιά το ελληνικό χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη και που μέχρι στιγμής ο 
σχεδιασμός της ισχύει στο ακέραιο. Σε εκείνη τη χρονική περίοδο, σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι, 
οι διαπραγματεύσεις θα έχουν φθάσει σε προχωρημένο στάδιο και οι προσδοκίες ή η διάψευσή 
τους θα έχουν μερικώς κριθεί.

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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