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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Ανοδικές τάσεις στην Ασία με το βλέμμα στη Fed - Κέρδη 0,99% στο Τόκιο. Η 

Fed συνεδριάζει και πολλοί εκτιμούν ότι θα δώσει το σήμα για επικείμενη αύξηση επιτοκίων 
εγκαταλείποντας τη δέσμευση για «υπομονή» ως προς τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

ΒΙΟ Τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους για καλύτερη πορεία το 2015, αλλά και τον προβληματισμό 
τους για τις γενικότερες συνθήκες αβεβαιότητας που επικρατούν, εκφράζουν οι θυγατρικές του 
ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, (ΧΑΛΚΟΡ, ΕΛΒΑΛ ΕΛΒΑ +9,90%, ΣΙΔΕΝΟΡ) στις ετήσιες λογιστικές 
καταστάσεις που δημοσίευσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Η ΧΑΛΚΟΡ σημείωσε πέρυσι 
αύξηση στον όγκο των πωλήσεων της κατά 6,7%, βελτίωση του EBITDA προ απομειώσεων 
στα 18,2 από 6,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημίες διαμορφώθηκαν στα 51,2 εκατ. ευρώ.
Για το 2015 η διοίκηση της ΧΑΛΚΟΡ επισημαίνει μεν το ευμετάβλητο μακροοικονομικό και 
χρηματοοικονομικό περιβάλλον, ωστόσο εκτιμά πως τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική 
οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία του ομίλου, καθώς: α) το 
μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων κατευθύνεται εκτός Ελλάδας β) οι περισσότερες εγχώριες 
πωλήσεις αφορούν την εκτέλεση ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων με εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση και γ) ο όμιλος έχει πηγές χρηματοδότησης εκτός Ελλάδας. Η διοίκηση 
μάλιστα του εισηγμένου ομίλου αναφέρεται στη συγκρατημένη αισιοδοξία που δικαιολογούν η 
ισχυροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης της ΕΚΤ. Στις ΗΠΑ η ζήτηση παραμένει ανοδική και η ελληνική εταιρεία ευνοείται 
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από το «χαλαρότερο» ευρώ, ενώ θετική επίδραση αναμένεται να έχει και η περαιτέρω μείωση 
του κόστους ενέργειας που διαφαίνεται για το 2015, λόγω της σημαντικής πτώσης των τιμών 
των καυσίμων που ξεκίνησε από το 2014. Στον τομέα των καλωδίων (θυγατρική Ελληνικά 
Καλώδια) ο όμιλος εκτιμά πως θα αρχίσει να απολαμβάνει τα οφέλη των επενδύσεων της 
τελευταίας τριετίας και υπάρχει αισιοδοξία που βασίζεται τόσο στα υφιστάμενα συμβόλαια για 
καλώδια υψηλής-υπερυψηλής τάσης, όσο και για εξαγωγές σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η ΕΛΒΑΛ ΕΛΒΑ +9,90% πέρυσι αύξησε τον όγκο των πωλήσεών της κατά 6,2%, 
σημειώνοντας προ φόρων κέρδη 18,6 εκατ. ευρώ έναντι 15,5 εκατ. το 2013.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, «λόγω των συνθηκών αβεβαιότητας που επικρατούν 
στην Ελλάδα, η πρόκληση είναι η περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών του ομίλου με εξωστρεφή 
προορισμό. Για το 2015 οι προοπτικές του όγκου των πωλήσεων είναι θετικές, για την 
αξιοποίηση της δυναμικότητας των εργοστασίων του ομίλου» (το «χαλαρό» ευρώ ευνοεί τις 
εκτός Ε.Ε. πωλήσεις). Η διοίκηση επίσης αναφέρεται: α) σε επενδυτικά προγράμματα που 
γίνονται με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας όλων των παραγωγικών μονάδων, την 
παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων για εξειδικευμένες λύσεις, αλλά και τη μείωση του κόστους 
παραγωγής β) στις προσπάθειες για ενίσχυση του τομέα διέλασης (πρώην ΕΤΕΜ), ώστε να 
σταθεροποιηθεί και να ανακάμψει. Η ΣΙΔΕΝΟΡ αύξησε πέρυσι τις πωλήσεις της από τα 808 
στα 823 εκατ. ευρώ, βελτίωσε το EBITDA από τα 11,5 στα 23 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες 
υποχώρησαν από τα 74 στα 50 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το management, για το 2015, οι 
εξαγωγές της εισηγμένης ευνοούνται από την πορεία της ισοτιμίας του ευρώ και από την 
αξιοποίηση των επενδύσεων των τελευταίων ετών, όπως ο επαγωγικός φούρνος στη θυγατρική 
Sovel (μείωση κόστους, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2014), η επερχόμενη ολοκλήρωση ενός 
αντίστοιχου φούρνου στη μονάδα της Θεσσαλονίκης και άλλες παρεμβάσεις όπως πχ στη 
μονάδα της Βουλγαρίας. Η διοίκηση της ΣΙΔΕΝΟΡ βέβαια, σχολιάζει και την κατάσταση 
στην Ελλάδα, σημειώνοντας πως «η αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος αποτελεί 
βασικό παράγοντα κινδύνου, όπου τυχόν αρνητικές εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν 
αρνητικά, κατά κύριο λόγο τις εγχώριες δραστηριότητες. Η διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τον 
εξαγωγικό χαρακτήρα που ενδυναμώνεται, εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία δυνατά μέτρα για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων». Ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ 
δραστηριοποιείται επίσης και στο χώρο των ακινήτων, όπου μεταξύ των στόχων του είναι και η 
περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου River West και η ενοικίαση του ξενοδοχείου που 
διαθέτει στην Πλατεία Καραϊσκάκη στην Αθήνα.

ΕΧΑΕ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. 
Συμμετοχών (ATHEX), στη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση του 2014 (1/1/2014 έως 31/12/2014) και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2015, τη 
διανομή μερίσματος €0,21 ανά μετοχή. Επίσης, το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει 
την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,11 ανά μετοχή. Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής 
της επιστροφής κεφαλαίου θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
εταιρείας. Η εταιρεία θα ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες, μόλις αυτές αποφασιστούν.
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών 
Α.Ε. Συμμετοχών, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε €21 εκ. έναντι €32,3 εκ. το 2013, 
μειωμένα κατά 35%. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2014, μετά από φόρους, υπολογίζονται 
σε €0,32, έναντι €0,49 το 2013. Σημειώνεται ότι κατά το 2013, ο Όμιλος είχε έσοδα συνολικού 
ύψους €42,4 εκ. από εταιρικές πράξεις εισηγμένων εταιριών που μπορούν, λόγω του μεγέθους 
και του χαρακτήρα τους, να θεωρηθούν ως μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα 
(Ανακεφαλαιοποίηση συστημικών τραπεζών, δημόσια προσφορά CCHBC).
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €47,3 εκ. το 2014 έναντι €81,5 εκ. το 
2013, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά 
ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα €45,1 εκ. έναντι €79,9 εκ. Εξαιρουμένων των 
προαναφερθέντων θεωρούμενων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων, ο κύκλος εργασιών του 
Ομίλου το 2013 ανήλθε σε €39,1 εκ., και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) σε €16,7 εκ. έναντι €24 εκ. το 2014. Παρά την μείωση του 
Γενικού Δείκτη κατά 29%, η αύξηση του κύκλου εργασιών το 2014 σε σχέση με το 2013 σε 
συγκρίσιμη βάση οφείλεται στην αύξηση της αξίας και του όγκου συναλλαγών, καθώς και του 
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μέσου όρου της κεφαλαιοποίησης και ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών στις βασικές 
δραστηριότητες του Ομίλου. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €127,1 εκ. 
έναντι €86,6 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 47%, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής 
χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 34% το 2014 σε σχέση με το 2013 (€69,4 δισ. έναντι 
€51,9 δισ.). Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών παρουσίασε σημαντική άνοδο 77%, και 
ανήλθε σε 95,2 εκ. μετοχές έναντι 53,6 εκ. μετοχών το 2013 με αποτέλεσμα η ρευστότητα της 
αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα να παρουσιάσει σημαντική αύξηση (από 
55,9% το 2013 στο 63,1% το 2014). Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός 
συμβολαίων αυξήθηκε κατά 17% (48,7 χιλ. έναντι 41,6 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα 
διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν άνοδο 2% λόγω της διαφοροποίησης του 
μίγματος προϊόντων στην αγορά καθώς και των τιμολογιακών μειώσεων που ισχύουν από 
2.1.2014. Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες διατηρήθηκε 
στα ίδια επίπεδα με το 2013 (€19,38 εκ. έναντι €19,39 εκ.). Αντίστοιχα, το κόστος 
λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου επίσης διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 
2013 (€16,95 εκ. έναντι €17,07 εκ.). Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το 2014 
διαμορφώθηκαν στα €27,7 εκ. έναντι €63,1 εκ. το 2013, αναφέρει η ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ -3,29%.

ΜΟΗ Ζημίες 83,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2014 η Motor Oil ΜΟΗ +0,59%, ενώ οι πωλήσεις του 
ομίλου διαμορφώθηκαν στα 9,05 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 2,5%. Τα EBITDA της 
Motor Oil ΜΟΗ +0,59% υποχώρησαν στα 51,5 εκατ. ευρώ, από 185 εκατ. το 2013.
Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Motor Oil ΜΟΗ +0,59% διαμορφώθηκαν στα 102,5 
εκατ. ευρώ το 2014, έναντι 10,7 εκατ. το 2013. Σημειώνεται ότι η Motor Oil το 2013 είχε 
καταγράψει ζημίες 4,5 εκατ. ευρώ και πωλήσεις 9,282 δισ. Παράλληλα η εταιρία γνωστοποιεί 
το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2015, το οποίο έχει ως εξής:
-Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των 
Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014.

ΚΥΡΜ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυριακίδης κατά την συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2015 
αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού (μικτού) δέκα λεπτών ανά μετοχή (0,10 
ευρώ/μετοχή), έναντι του καταβλητέου μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2014. Σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία το ποσό του προμερίσματος (0,10¤/μετοχή) προσαυξάνεται με το ποσό 
προμερίσματος που αντιστοιχεί στις 142.002 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία και συνεπώς 
ανέρχεται σε 10,06 λεπτά ανά μετοχή (0,1006/μετοχή). Το εν λόγω ποσό προμερίσματος 
υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 9,054 
λεπτά ανά μετοχή (0,09054/μετοχή). Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Προμερίσματος 
ορίσθηκε η 19η Μαρτίου 2015. Δικαιούχοι Προμερίσματος: οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα 
είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος άυλων Τίτλων την 20η Μαρτίου 2015 (record 
date). Ημερομηνίας έναρξης Καταβολής Προμερίσματος ορίστηκε η 27η Μαρτίου 2015.
Η πληρωμή του προμερίσματος θα πραγματοποιείται είτε μέσω των χειριστών των μετόχων στο 
Σύστημα Αϋλων Τίτλων είτε μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», αναφέρει η ανακοίνωση.

ΔΕΗ H HSBC "κόβει" σύσταση overweight για την Ελλάδα σε ουδέτερη. Η κίνηση αυτή 
καθοδηγείται από την υπερβολική ρευστότητα που προκαλείται από τη μεταβλητότητα στην 
ελληνική αγορά, παράλληλα με την έλλειψη ορατότητας για τις προοπτικές. Ταυτόχρονα 
αφαιρεί και την μετοχή της ΔΕΗ ΔΕΗ -5,21% από το χαρτοφυλάκιο των 15 κορυφαίων 
επιλογών για τις παγκόσμιες αναδυόμενες αγορές.

ΤΙΤΚ Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Τιτάν ΤΙΤΚ -2,23%, στα 24 από 21 ευρώ 
προηγουμένως δίνει με σημερινή έκθεσή της η Goldman Sachs.  Ο οίκος διατηρεί τη σύσταση 
neutral για τη μετοχή της ελληνικής βιομηχανίας.

ΑΣΤΑΚ H μετοχή της Alpha Αστικά Ακίνητα αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα τίτλου χαμηλής 
εμπορευσιμότητας, όπου οι χρηματιστηριακές αποτιμήσεις στο ταμπλό του ΧΑ, μπορεί να μην 
σημαίνουν το παραμικρό.
Και εξηγούμαστε.
Η εισηγμένη ανάρτησε χθες τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση του 2014, 
σημειώνοντας καθαρά κέρδη 3,95 εκατ. ευρώ (δεν μπορεί να διανείμει μέρισμα, επειδή είναι 
θυγατρική τράπεζας που βρίσκεται «υπό την σκέπη» του ΤΧΣ).
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Το «ζουμί» ωστόσο δεν βρίσκεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, αλλά στον 
ισολογισμό της εισηγμένης.
Ενώ δηλαδή, η χρηματιστηριακή αξία της εισηγμένης ανέρχεται στα 64 εκατ. ευρώ (μετά το 
χθεσινό +15%), η εταιρεία έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και χρηματικά διαθέσιμα ύψους 
57,6 εκατ. ευρώ!
Με άλλα λόγια, αποκτώντας (θεωρητικά...) το 100% των μετοχών της ΑΣΤΑΚ έναντι 64 εκατ. 
ευρώ, ένας επενδυτής αποκτά:
Πρώτον, μετρητά αξίας 57,6 εκατ. ευρώ.
Δεύτερον, ακίνητα εύλογης αξίας άνω των 70 εκατ. ευρώ.
Και τρίτον, μια επιπλέον δραστηριότητα (σύμβουλοι ακινήτων) που είναι κερδοφόρος.

ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ Συνεχίζεται η ύφεση στην ναυλαγορά των πλοίων ξηρού φορτίου καθώς η υπερπροσφορά 
μεταφορικής δυναμικότητας και η χαμηλή σχετικά ζήτηση διατηρούν τα ημερησία έσοδα ειδικά 
για τα πολύ μεγάλα φορτηγά σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Έτσι ο δείκτης βαρόμετρο της 
αγοράς ξηρού φορτίου Baltic Dry Index κινείται 28% χαμηλότερα από εκεί που ξεκίνησε το 
2016 και 62% χαμηλότερα από ότι πριν ένα 12μηνο. Τη Δεύτερα έκλεισε στα επίπεδα των 564 
μονάδων. Όχι πολύ υψηλότερα από το χαμηλό των 509 της 18ης Φεβρουαρίου. Σημείο που 
αποτέλεσε νέο ιστορικό χαμηλό καθώς είχε να επισκεφτεί αυτή την περιοχή τιμών από το 
καλοκαίρι του 1986. Ο βασικός δείκτης της ναυλαγοράς ξηρού φορτίου χύδην BDI ξεκίνησε να 
καταγράφει τα επίπεδα των ναύλων σε αυτά τα πλοία στις 4 Ιανουαρίου του 1985 από τα 
επίπεδα των 1.000 μονάδων. Διολίσθησε στις 5 Αυγούστου του 1986 στις 554 μονάδες για να 
ακολουθήσει τις επόμενες δεκαετίες μια πορεία γεμάτη διακυμάνσεις που τον έφερε στις 20 
Μαΐου του 2008 στο ιστορικό υψηλό των 11.793 μονάδων. Τώρα από το υψηλό των 2.337 
μονάδων στα τέλη του 2013 έπεσε στις 1500 την άνοιξη του 2014, στις 760 στις αρχές του 2015 
και τώρα κινείται μεταξύ 500 και 570 μονάδων. Καθοριστικός παράγοντας για την 
παρατεταμένη αυτή ύφεση είναι το γεγονός πως ο μεγαλύτερος εμπορικός παίκτης παγκοσμίως 
έχει επιβραδύνει τη δραστηριότητα του. Η Κίνα, αναθεώρησε καθοδικά τις προβλέψεις για το 
ΑΕΠ, στο 7% για φέτος, με τον πρωθυπουργό Li Keqiang, να εστιάζει σε μία σειρά 
προκλήσεων όπως την αδύναμη ανάπτυξη των επενδύσεων, τις αποπληθωριστικές πιέσεις, την 
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και το λαϊκό αίτημα για κοινωνικές υπηρεσίες.
Χαρακτηριστικά δήλωσε πως αν η οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί με αυτό το ρυθμό για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε θα εξασφαλιστεί πιο ισχυρή βάση για εκσυγχρονισμό, 
διευκρινίζοντας πως προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η μεταρρύθμιση των γιγαντιαίων 
κρατικών επιχειρήσεων και η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος και των 
κεφαλαιαγορών. Η «συγκράτηση» του δείκτη BDI οφείλεται στην φάση αυτή αποκλειστικά 
στην αρνητική πορεία των μεγάλων φορτηγών Capes, καθώς όλοι οι υπόλοιποι υπό-δείκτες 
είχαν θετικό πρόσημο τις τελευταίες 10 μέρες. «Στην παρούσα φάση, λοιπόν η οριακή αύξηση 
του δείκτη οφείλεται στην υπό-απόδοση των Capes, που συνήθως είναι η “ατμομηχανή” στη 
πορεία του BDI, αλλά κρίνουμε θετικό το γεγονός ότι οι υπόλοιποι δείκτες και κυρίως των 
Supramax και των Handysize είναι σε θετικό πρόσημο, καθώς είναι και οι κλάδοι οι οποίοι 
έχουν την μικρότερη μεταβλητότητα συγκριτικά με τα Capes και τα Panamax» σημειώνει ο 
Γιώργος Λογοθέτης της George Moundreas & Company S.A.

ΕΛΛΑΔΑ Παραμονές της Συνόδου Κορυφής (αύριο) και ενώ η κυβέρνηση δε φείσθηκε αντιδράσεων για 
την κλιμακούμενη ασφυκτική πίεση που δέχεται η χώρα, η γερμανίδα καγκελάριος 
επικοινώνησε με τον έλληνα Πρωθυπουργό, απευθύνοντάς του πρόσκληση για το Βερολίνο.
Η συνομιλία των δύο, πραγματοποιήθηκε κατά πληροφορίες, σε πολύ καλό κλίμα, διήρκεσε 
είκοσι λεπτά και το ραντεβού ορίστηκε για την προσεχή Δευτέρα.
Το Μαξίμου, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αιφνιδιάστηκε από την πρόσκληση της A. Merkel 
στον Α. Τσίπρα. Και τούτο, διότι οι σχέσεις Αθήνας-Βερολίνου, κινούνται -εσχάτως- διαρκώς 
στα άκρα με εκατέρωθεν αντεγκλήσεις που – από ελληνικής πλευράς τουλάχιστον- 
φωτογράφιζαν τη Γερμανία ως «αντιδραστική δύναμη» που επιθυμεί την άνευ όρων παράδοση 
της Ελλάδας σε μνημονιακές πολιτικές.
Με τον «κρατικό» κορβανά να βρίσκεται στο όριο των αντοχών του και τις ελπίδες της 
κυβέρνησης για χορήγηση χρηματοδότησης να εξανεμίζονται, το Μαξίμου μέχρι χθες το 
απόγευμα, βασίστηκε στο αφήγημα:
1. Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις διότι καταστρατηγείται η συμφωνία του Eurogroup άρα ο 
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πρωθυπουργός θα πάρει επάνω του πλέον τη διαπραγμάτευση θέτοντας το ελληνικό ζήτημα στη 
Σύνοδο Κορυφής της Τετάρτης. 
2. «Κύκλοι» ευρωπαικοί ( προεξάρχοντος του Βερολίνου) επιχειρούν να ρίξουν την κυβέρνηση 
δια της οικονομικής ασφυξίας. ( Αυτό άλλωστε υποστήριξαν σε συνεντεύξεις τους ευθαρσώς 
τόσο ο Υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης όσο και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και 
αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δ. Παπαδημούλης.

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

Έπειτα από μάχη αγοραστών-πωλητών στα κρίσιμα επίπεδα των 750-760 μονάδων οι πρώτοι βγήκαν 
κερδισμένοι προσωρινά και μένει να δούμε τις επόμενες ημέρες αν τα επίπεδα αυτά αποτελούν σημείο 
τοποθετήσεων. Η απαξίωση του τραπεζικού κλάδου δεν έχει προηγούμενο και υπό άλλες συνθήκες θα 
μιλούσαμε για μεγάλη επενδυτική ευκαιρία. Με το κράτος, όμως, σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας και τα 
δραχμοσενάρια σε πλήρη έξαρση λογικό είναι να υπάρχει μεγάλος δισταγμός αγορών ακόμα και από το 
λεγόμενο έξυπνο χρήμα.

Η τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται ιδιαιτέρως νευρική καθώς ο εκρηκτικός συνδυασμός του προβλήματος της 
ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας και της τετραπλής λήξης των παραγώγων προϊόντων την προσεχή 
Παρασκευή, αναμένεται να διοχετεύσει αρκετή μεταβλητότητα στο σύστημα. Από σήμερα έως την 
Παρασκευή, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ο ΟΔΔΗΧ καλούνται να διαχειριστούν υποχρεώσεις 
ύψους 2,5 δισ. ευρώ για αποπληρωμή δανείων προς το ΔΝΤ και ρολάρισμα εντόκων και ενώ οι αξιωματούχοι 
προβαίνουν σε καθησυχαστικές δηλώσεις οι επενδυτές φοβούνται το ατύχημα.

Επίσης αυτήν την εβδομάδα αυξάνεται ο ρυθμός ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων τα οποία, όμως, 
φαίνεται να διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο σε αυτή την φάση και να επισκιάζονται από τις 
διαπραγματεύσεις που ξαναρχίζουν σήμερα μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων των δανειστών της χώρας και 
των υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Οικονομικών. Η επερχόμενη σύνοδος κορυφής αποτελεί ίσως 
την τελευταία σανίδα σωτηρίας της κυβέρνησης στην προσπάθεια της για αποδέσμευση κεφαλαίων από 
πλευράς Ευρωζώνης, με σκοπό η χώρα και το τραπεζικό σύστημα να πάρουν ανάσα ρευστότητας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΑΡΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ
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.

5  /   5     17/3/2015     11:40:09 A3/P3


