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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Μικτή εικόνα καταγράφουν οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές να προβληματίζονται από το 

μπαράζ δηλώσεων αξιωματούχων της Fed αλλά και τις εξελίξεις στην ευρωζώνη, ενώ από την 
άλλη πλευρά, συνεχίζεται η φρενήρης αύξηση του τζίρου στο χρηματιστήριο της Σαγκάης.
Έτσι, στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με απώλειες 1,17% στις 19.652 
μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng ενισχύεται κατά 0,25% στις 27.809 μονάδες. 
Ο κορεατικός Kospi έκλεισε με άνοδο 0,17% στις 2143 μονάδες, αλλά ο αυστραλιανός ASX με 
πτώση 1,12%.

ΠΕΙΡ Ραγδαίες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο καθώς η Πανελλήνια Τράπεζα περνά, όπως όλα 
δείχνουν στον όμιλο της Πειραιώς. Προηγουμένως δεν κατάφερε να προσελκύσει επενδυτές και 
να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες ύψους 170 εκατ. ευρώ. Ασφαλείς πληροφορίες του 
Euro2day.gr αναφέρουν ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξέτασε μια σειρά λύσεις 
με απαράβατο κανόνα την προστασία των καταθέσεων της τράπεζας. Η διαδικασία για την 
αναδιάρθρωση και την πώληση της Πανελλήνιας Τράπεζας έγινε αθόρυβα και αφού 
προηγήθηκαν οι σχετικές επαφές με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Πηγές που πρόσκεινται 
στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι βασικό ζητούμενο για την ομαλή 
εξέλιξη της διαδικασίας ήταν εξαρχής η απόλυτη προστασία των καταθετών της. Η Πανελλήνια 
Τράπεζα διαθέτει μετόχους το σύνολο των συνεταιριστικών τραπεζών και τη γερμανική, επίσης 
συνεταιριστική, D2 Bank. Η τράπεζα, μετά από δέκα και πλέον μήνες και μετά από παρατάσεις 
όσον αφορά τη διορία εύρεσης ιδιωτικών κεφαλαίων, δεν κατάφερε να προσελκύσει τα 
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απαραίτητα κεφάλαια και να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες, όπως αυτές έχουν 
προσδιοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, ύψους 170 εκατ. ευρώ. Η Πανελλήνια 
Συνεταιριστική Τράπεζα διαθέτει δίκτυο 26 καταστημάτων και περίπου 160 εργαζόμενους.

ΠΛΑΘ Η εταιρία Πλαστικά Θράκης ανακοινώνει ότι στις 15 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε η 
ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, η οποία μεταξύ άλλων αποφάσισε τη 
διανομή μερίσματος 0,020282 ευρώ ανά μετοχή, την εκλογή νέου 10μελούς διοικητικού 
συμβουλίου, αλλά και την κάλυψη ποσοστού 65% της συνολικής δαπάνης επενδυτικού σχεδίου 
της εταιρίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης ο πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος 
Χαλιορής ανακοίνωσε στους μετόχους τους στόχους του ομίλου για την επόμενη πενταετία, 
ενώ αναφέρθηκε στις επενδύσεις που έχει προγραμματίσει για το 2015 ο όμιλος και οι οποίες 
αφορούν κυρίως νέες γραμμές παραγωγής στον κλάδο των μη υφαντών υφασμάτων 
(Nonwovens) καθώς επίσης και στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της Συσκευασίας στη 
ΝΑ. Ευρώπη. Σύμφωνα με τον κ. Χαλιόρη οι προγραμματισμένες επενδύσεις για το 2015 
ανέρχονται στο ύψος των 25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 18 εκατ. ευρώ αφορούν σε επενδύσεις 
που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα.

ΣΙΔΕ Στα 0,60 ευρώ από 0,80 πριν μειώνει την τιμή-στόχο για την μετοχή της Σιδενόρ ΣΙΔΕ -3,53% 
η Eurobank Equities σε έκθεση στην οποία διατηρεί την σύσταση hold.
Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει ικανοποιητικά τα λειτουργικά αποτελέσματα της εισηγμένης 
τονίζει ωστόσο πως δεν έχει σημειωθεί ένα πειστικό turnaround των εργασιών.
Η ανάκαμψη της ζήτησης ενισχύεται χαμηλότερα από τις προσδοκίες, ενώ η πολιτική 
κατάσταση στην Ελλάδα βαραίνει αρνητικά, σημειώνει η Eurobank Equities.
H μετοχή της Σιδενόρ ΣΙΔΕ -3,53% ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 15ης Απριλίου στα 0,539 
ευρώ.

ΕΤΕ Ράλι σημειώνεται στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης για τη μετοχή της Finansbank το 
τελευταίο τριήμερο ενώ χθες διεκόπη προσωρινά, σύμφωνα με τον κανονισμό του 
συγκεκριμένου χρηματιστηρίου η διαπραγμάτευση της μετοχής λόγω των υψηλών της 
διακυμάνσεων. Η διαπραγμάτευση ξεκίνησε εκ νέου λίγο μετά της 2.00 το μεσημέρι. Αξίζει να 
σημειωθεί η πολύ μικρή διασπορά των μετοχών της Finans στο Χρηματιστήριο της 
Κωνσταντινούπολης, η οποία ανέρχεται μόλις σε 0,2%. Η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας 
ενισχύθηκε σημαντικά και η σεναριολογία εντάθηκε για τις επικείμενες εξελίξεις που αφορούν 
τη διαδικασία πώλησής της, η οποία είναι θυγατρική της ΕΤΕ κατά 90%. Η Εθνική επρόκειτο 
να προχωρήσει σε πώληση του 27% μέσω αύξησης κεφαλαίου άμεσα, διαδικασία που 
«πάγωσε» λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών που δεν επέτρεψαν στη μητρική να αποκτήσει 
το τίμημα που επιθυμούσε. Τα σενάρια που ενισχύουν το ράλι, όπως σημείωναν κάποιες 
χρηματιστηριακές πηγές, είναι μία πιθανή αλλαγή σχεδίων από την πλευρά της ΕΤΕ και το 
ενδεχόμενο πώλησης του συνόλου της τράπεζας. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν φαίνεται να 
συμβαίνει. Πηγές της Εθνικής Τράπεζας απέδιδαν χθες κατ' αρχήν τη διακοπή της 
διαπραγμάτευσης σε απολύτως τεχνικό θέμα που άπτεται του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί 
το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Αλλωστε παρόμοιους «κόφτες» σε αντίστοιχες 
διακυμάνσεις διαθέτουν τα περισσότερα διεθνή χρηματιστήρια όπως και το ελληνικό.
Σύμφωνα με τους προγραμματισμούς της ΕΤΕ και το εγκεκριμένο από τη DG Comp σχέδιο το 
οποίο δεν μεταβάλλεται -όπως αναφέρουν πηγές της τράπεζας- η ΕΤΕ θα προχωρήσει στην 
πώληση του 26,9% της Finansbank. Εξάλλου η Εθνική αναμένεται να ξεκινήσει πάλι τη 
διαδικασία για τη διάθεση του ποσοστού αυτού, αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ 
κυβέρνησης και εταίρων. Με βάση το αρχικό πλάνο η διάθεση του παραπάνω ποσοστού έπρεπε 
να έχει διενεργηθεί μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες της χρονιάς. Οι προσφορές, όμως, που 
πρόσφερε το σχήμα των αναδόχων ήταν ιδιαίτερα χαμηλές, με αποτέλεσμα το εγχείρημα να 
μετατεθεί για τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Με βάση το πλάνο αναδιάρθρωσης, η Εθνική δεσμεύεται 
να διαθέσει το 40% του ελεγχόμενου από την ίδια μετοχικού κεφαλαίου της τουρκικής 
θυγατρικής της ως το τέλος της χρονιάς. Αυτό πάντως που πρέπει να σημειωθεί είναι πως στις 
συνεδριάσεις που προηγήθηκαν η Finansbank «πέτυχε» σημαντική άνοδο της 
χρηματιστηριακής της αξίας, στοιχείο το οποίο ενδέχεται να φέρει νωρίτερα από τον Ιούλιο την 
πώληση του παραπάνω ποσοστού της συγκεκριμένης τράπεζας. Η Finansbank θεωρείται το πιο 
σημαντικό περιουσιακό στοιχείο -από απόψεως θυγατρικών- της ΕΤΕ, γι΄αυτό και η τράπεζα 
θέλει να προχωρήσει στην πώληση αποκομίζοντας το σημαντικότερο δυνατό όφελος.
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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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