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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Σε ανοδική τροχιά συνεχίζουν οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας μετά το νέο ρεκόρ που 

«έγραψε» την Παρασκευή η Wall Street και ενώ υπάρχουν τα πρώτα μηνύματα για την έξοδο 
της Ιαπωνίας από την ύφεση. Συγκεκριμένα, η ιαπωνική οικονομία αναπτύχθηκε το τρίτο 
τρίμηνο κατά 0,6%, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης αποδεικνύεται βραδύτερος των προσδοκιών.
Έτσι, το χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με άνοδο 0,51% στις 18.004 
μονάδες που είναι και το υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang 
Seng ενισχύεται κατά 0,16% στις 24.720 μονάδες. Ο κορεατικός Kospi κινήθηκε οριακά 
υψηλότερα κατά 0,04% στις 1958 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX κατέγραψε κέρδη 0,24% 
στις 5849 μονάδες. Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite ενισχύεται κατά 0,55% στις 
3221 μονάδες και ο CSI 300 κατά 0,81% στις 3497 μονάδες.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Με τα πιο μελανά χρώματα περιγράφουν οι ιδιοκτήτες των μεγάλων θεραπευτηρίων και 
κλινικών την πρόθεση του νέου υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή να στρέψει τους 
ασφαλισμένους στα δημόσια νοσοκομεία, γεγονός που θα σημάνει ουσιαστικά τον πλήρη 
διαχωρισμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα περίθαλψης, με απρόβλεπτες συνέπειες όπως λένε 
τόσο για τις παροχές προς τους ασθενείς, όσο και για τη βιωσιμότητα κυρίως των μικρών 
μονάδων. Όπως δηλώνουν στο Capital.gr επιχειρηματίες από το χώρο των μεγάλων ιδιωτικών 
νοσοκομείων και κλινικών, υπάρχει εκ μέρους της νέας ηγεσίας “σαφής προτίμηση” στη 
δημόσια περίθαλψη έναντι των ιδιωτικών δομών. Ακόμη όμως δεν τους έχει παρουσιαστεί 
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ολοκληρωμένη πρόταση, ούτε και  σχέδιο, για το πως θα λειτουργήσει το καινούργιο μοντέλο 
Υγείας που προωθεί το υπουργείο. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου 
Ελληνικών Κλινικών Βασίλη Μπαρδή, ο οποίος συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με 
την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και άκουσε πρώτος την πρόταση να πληρώνονται από τον 
ΕΟΠΥΥ μόνο οι πράξεις εκείνες που δεν μπορούν να πραγματοποιούνται από τα δημόσια 
νοσοκομεία, είναι σχεδόν βέβαιο πως πολλές από τις 100 περίπου κλινικές που βρίσκονται 
σήμερα σε λειτουργία σε όλη τη χώρα θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο, ενώ συνέπειες θα 
υπάρχουν και για τους 30 χιλ. άμεσα και τους 25 χιλ, έμμεσα εργαζόμενους στον κλάδο της 
ιδιωτικής περίθαλψης. Η αγορά δείχνει να παρακολουθεί με αμηχανία τις εξελίξεις, κρατώντας 
ωστόσο προς το παρόν στάση αναμονής μέχρι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το 
ποιες ιατρικές πράξεις θα πραγματοποιούνται μόνο στα δημόσια νοσοκομεία και ποιες και υπό 
ποιες προϋποθέσεις και από τα ιδιωτικά. Ακόμη πρέπει να διευκρινιστεί πως θα είναι οι νέες 
συμβάσεις, με τι τιμές θα αποζημιώνονται οι ιατρικές πράξεις και πιο θα είναι το πλαίσιο 
συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ από εδώ και στο εξής. Σύμφωνα πάντως με τον υπουργείο Υγείας, 
οι  συμβάσεις με τον ιδιωτικό τομέα θα ξεκινήσουν από μηδενική βάση, γεγονός που επιτείνει 
την ανησυχία εκ μέρους των κλινικών.

ΦΦΓΚΡΠ Σε διάθεση, μέσω δανεισμού μετοχών, 42.303 μετοχών εκδόσεως της FF Group προέβη στις 13. 
Φεβρουαρίου 2015 η εταιρεία "Redeca Wordwide Ltd" με έδρα στα British Virgin Islands 
(BVI), συμφερόντων του κ.  Γεώργιου Κουτσολιούτσου, Διευθύνοντος Συμβούλου της FF 
Group, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.

ΕΛΛΑΔΑ Η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, Μπούντσεμπανκ (Bundesbank), παροτρύνει τις 
ελληνικές τράπεζες που λαμβάνουν έκτακτη χρηματοδότηση να βελτιώσουν τη 
ρευστότητά τους και να απόσχουν από αγορές βραχυπρόθεσμου ελληνικού κρατικού 
χρέους, σε μηνιαία έκθεση που δημοσιεύει, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο 
Reuters.

ΕΤΕ Αναβλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας το 
οποίο είχε προγραμματιστεί για σήμερα και θα είχε ως αντικείμενό του (όπως έλεγαν 
τουλάχιστον τραπεζικές πηγές) τις διοικητικές αλλαγές. Υπενθυμίζεται ότι τη θέση του 
διευθύνοντος συμβούλου θα καταλάβει ο Γ. Μιχελής, παλαιό τραπεζικό στέλεχος ενώ για τη 
θέση του προέδρου είχε προταθεί η Λούκα Κατσέλη, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ.
Δεν έγιναν γνωστοί οι λόγοι της αναβολής, ωστόσο, τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι οι 
σχεδιαζόμενες διοικητικές αλλαγές θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα. Αλλες πληροφορίες 
τονίζουν ότι η αναβολή των αλλαγών δεν σχετίζεται με τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί για την 
ηγεσία της Εθνικής, αλλά για διαδικαστικούς λόγους. Δηλαδή, οποιαδήποτε διοικητική αλλαγή 
σε συστημική τράπεζα πρέπει να έχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εκεί 
όπου οι κ. Μιχελής και Κατσέλη θα πρέπει να δώσουν interview.

ΟΤΕ Η Standard & Poor΄s Ratings Services ανακοίνωσε σήμερα ότι υποβάθμισε την πιστοληπτική 
αξιολόγηση του ΟΤΕ σε ΄BB-΄ από ΄BB΄ και την τοποθέτησε υπό εξέταση (CreditWatch) με 
αρνητικές επιπτώσεις. Την ίδια στιγμή επιβεβαίωσε την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση ΄B΄ του 
ΟΤΕ. Ο οίκος σημειώνει ότι η απόφαση για την υποβάθμιση του ΟΤΕ ακολουθεί την 
υποβάθμιση της Ελλάδας κατά μια βαθμίδα στο ΄B-΄ από ΄B΄ στις 6 Φεβρουαρίου. Επισημαίνει 
παράλληλα ότι η τοποθέτηση της αξιολόγησης σε CreditWatch υποδεικνύει ότι θα μπορούσε να 
μειώσει την αξιολόγηση του ΟΤΕ σε ΄B΄ εάν εκτιμήσει ότι η πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας 
από την Ευρωζώνη έχει αυξηθεί στο 33% ή και παραπάνω.
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Την Παρασκευή, η Ελληνική αγορά προεξόφλησε μια συμφωνία στην σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup.

Μέσα στο σαββατοκύριακο διαφάνηκε ότι υπάρχει ακόμη απόσταση μεταξύ των δυο μερών, με αποτέλεσμα 
να οδηγηθούμε σε σημαντικές ρευστοποιήσεις με την συναλλακτική δραστηριότητα, όμως, να παραμένει σε 
χαμηλά επίπεδα.

Με την πτώση αυτή ο Γενικός Δείκτης έκλεισε το ανοδικό gap που δημιουργήθηκε την Παρασκευή. Το 
επίπεδο των 846-850 μονάδων αποτελεί σε αυτό το σημείο, με αυτές τις συνθήκες, ισχυρό επίπεδο στήριξης.

Βέβαια, η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων στο σημερινό Eurogroup θα καθορίσει την έκταση της διόρθωσης 
ή όχι του Γενικού Δείκτη. Στην παρούσα φάση οι διαφωνίες των δύο πλευρών εξελίσσονται σε ένα 
φυσιολογικό πλαίσιο. Σε περίπτωση, όμως που υπάρξει αγεφύρωτη διαφορά, οι ρευστοποιήσεις στην αγορά 
θα ρίξουν τον Δείκτη προς τις 786 - 810 μονάδες, με το επίπεδο των 754 μονάδων να αποτελεί ισχυρό 
επίπεδο στήριξης της μεσοπρόθεσμης τάσης.

Ειδικά, ο τραπεζικός κλάδος είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγω στις εξελίξεις. Η βελτίωση ή η 
χειροτέρευση των θέσεων ρευστότητας των τραπεζών θα επηρεάσουν την πορεία των μετοχών.

Η κατάληξη σε συμφωνία θα οδηγήσει την αγορά σε ευφορία με τα επίπεδα αντίστασης να εντοπίζονται στις 
930-970-1050 μονάδες.

Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται η λήξη των συμβολαίων παραγώγων της σειράς Φεβρουαρίου, η οποία 
ως συνήθως θα φέρει έντονη μεταβλητότητα στην spot αγορά.

Δημήτριος Σαρρής

Διευθύνων Σύμβουλος Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

sarrissecurities@yahoo.com

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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