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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΣΙΑ Συνεχίζεται η πτωτική πορεία των ασιατικών αγορών, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα ο 
χρόνος αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων ενώ οι επενδυτές προετοιμάζονται για την 
επίπτωση των ενδείξεων από την πλευρά του ΔΝΤ ότι δεν θα προσθέσει το γουάν στο καλάθι 
των RDS της για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμα. Η αγορά της Κίνας κατέγραφε νωρίτερα 
απώλειες μεγαλύτερες του 1%, καθώς οι επενδυτές δείχνουν να αδιαφορούν για την χθεσινή 
παρέμβαση της κυβέρνησης για στήριξη του χρηματιστηρίου, ενώ σε χαμηλό τριών εβδομάδων 
κινείται το Τόκιο. Ο δείκτης Nikkei υποχωρεί κατά 0,75%, ο δείκτης Hang Seng κατά 1,36%, ο 
δείκτης ASX κατά 1,57%, ο δείκτης Kospi κατά 0,95%, ενώ πτώση γύρω στο 1% καταγράφουν 
οι δείκτες Shanghai Composite και CSI.

ΜΟΗ Νέο υψηλό δωδεκαμήνου έγραψε χθες η Motor Oil, σημειώνοντας κέρδη της τάξεως του 14% 
από τον περυσινό Αύγουστο (στο -38% ο Γενικός Δείκτης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα).
Για την 27η Αυγούστου είναι προγραμματισμένη η δημοσίευση των εξαμηνιαίων 
αποτελεσμάτων του εισηγμένου Ομίλου.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Για αργότερα μετατίθεται η κατάθεση των recovery plans από τις τράπεζες στην ΕΚΤ καθώς θα 
πρέπει να συνδυαστούν με τα σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης. Με βάση το αρχικό 
χρονοδιάγραμμα τα recovery plans έπρεπε να κατατεθούν στο τέλος του τρέχοντος μήνα.
Με το νέο χρονοδιάγραμμα η κατάθεσή τους πάει πίσω. Άλλωστε, οι τράπεζες τρέχουν αυτή τη 
στιγμή για την παροχή στοιχείων για την αξιολόγηση στοιχείων ενεργητικού και την άσκηση 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
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ΕΤΕ / ΕΥΡΩΒ Σε αναβάθμιση κατά μια βαθμίδα της αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων τίτλων με κρατική 
εγγύηση της Eurobank και της Εθνικής, σε CCC από CC προχώρησε ο οίκος Fitch.
Η κίνηση της Fitch έπεται της χθεσινής αναβάθμισης του αξιόχρεου της Ελλάδας σε CCC λόγω 
της συμφωνίας για το νέο τριετές πρόγραμμα. Ο οίκος επιβεβαίωσε επίσης την αξιολόγηση των 
βραχυπρόθεσμων τίτλων με κρατική εγγύηση της Eurobank σε "C". 

ΟΛΥΜΠ Η Τεχνική Ολυμπιακή ανακοίνωσε ότι, μετά από αίτηση της θυγατρικής της εταιρείας Πόρτο 
Καρράς Α.Ε., ιδιοκτήτριας του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς στην Σιθωνία Χαλκιδικής, 
εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 59/2015 οικοδομική άδεια τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 138/2010 
οικοδομικής άδειας ξενοδοχείου 5* μικτής μορφής με προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος 
και εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ Την τελική έγκριση για το τρίτο πακέτο στήριξης της Ελλάδας έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (European Stability Mechanism - ESM) το οποίο 
συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης. Όπως γνωστοποίησε μέσω twitter ο αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο Valdis Dombrovskis, η ευρωζώνη ενέκρινε 
τη στήριξη σταθερότητας της Ελλάδας. "Μόλις υπέγραψα το νέο Μνημόνιο Κατανόησης 
(ΜοU) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Jean Claude Juncker" συμπληρώνει. 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Στην  μάχη για την απόκτηση των ελληνικών σιδηροδρόμων, ρίχνονται Κινέζοι, Ρώσοι, 
Αμερικανοί αλλά και Αυστριακοί, επενδυτές η ιδιωτικοποίηση των οποίων έχει 
προγραμματιστεί για τον προσεχή φθινόπωρο. 
Ετσι την στιγμή που οι Κινέζοι (Cosco) και οι Ρώσοι (RDZ) έχουν κάνει γνωστή την πρόθεση 
τους και αναζητούν τρόπους για να διεκδικήσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο, μία εταιρία 
αμερικανικών συμφερόντων μπαίνει σφήνα στα σχέδια τους. 
Πρόκειται για την εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών Watco Companies, μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες μικρών αποστάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με 32 
θυγατρικές εταιρείες σιδηροδρόμων σε ΗΠΑ και Καναδά και δύο τερματικούς λιμενικούς 
σταθμούς στον κόλπο του Μεξικού και έναν στην Αυστραλία.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αμερικανοί έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή 
τους στον διαγωνισμό προχωρώντας σε συμφωνία με τη ρουμανική ιδιωτική εταιρεία Grup 
Fevoriar Roman, το ενδιαφέρον της οποία το τελευταίο διάστημα είχε ατονήσει.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Watco προτίθεται να κατέβει από κοινού με την ρουμανική Grup 
Fevoriar Roman κατέχοντας το πλειοψηφικό πακέτο του σχήματος (67%). 
Ζωηρό παραμένει και το ενδιαφέρον των ρωσικών σιδηροδρόμων RDZ που συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό με τη ΓΕΚ Τέρνα, παρά τα σενάρια που τους ήθελαν να υπαναχωρούν από την 
διεκδίκηση.  
Επίσης και οι Αυστριακοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (ÖBB) ενδιαφέρονται να αναλάβουν 
τους ελληνικούς σιδηρόδρομους... δωρεάν.
Όπως δήλωσε προσφάτως ο πρόεδρος τους Κρίστιαν Κερν, σε συνέντευξή του στο αυστριακό 
οικονομικό περιοδικό Trend αποκλείει ήδη εκ των προτέρων την καταβολή ενός αντιτίμου.
«Θα εξετάσουμε την περίπτωση. Όμως γνωρίζω πολύ καλά τους ελληνικούς σιδηρόδρομους 
και εξεπλάγην από τα ποσά που επιδιώκονται από την ιδιωτικοποίηση. Σε περίπτωση που 
εξετάσουμε σοβαρά την περίπτωση  ΤΡΑΙΝΟΣΕ,  τότε αποκλείω κατηγορηματικά την 
καταβολή αντιτίμου», κατέστησε σαφές ο επικεφαλής των αυστριακών σιδηροδρόμων.
Την ίδια στιγμή η προσπάθεια «συμμαζέματος» των οικονομικών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το τελευταίο 
διάστημα φαίνεται να αποδίδει καρπούς. 
Η χρήση του 2014 έκλεισε με άνοδο κύκλου εργασιών της τάξης του 10% και διαμορφώθηκε 
στα 150 εκατ ευρώ, ενώ η κερδοφορία σημείωσε αύξηση της τάξης του 30% και ανήλθε στα 3 
εκατ ευρώ.

ΔΕΗ Την πώληση του πακέτου 17% των μετοχών της ΔΕΗ πιθανώς εντός του 2016, καθώς και τις 
διαδικασίες για τη διάθεση των μετοχών που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στα ΕΛΠΕ και τον ΔΕΣΦΑ 
μαζί με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ προβλέπει αναλυτικά το Asset Development Plan 
-Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσίας-, το οποίο συνοδεύει το τρίτο μνημόνιο.
Πρόκειται για τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα ενέργειας, τα οποία περιλαμβάνονται στη 
λίστα του ΤΑΙΠΕΔ στις 31/12/2014, και όπως ορίζει ρητά η συμφωνία που έκλεισε στη Σύνοδο 
Κορυφής της Ε.Ε. τον Ιούλιο πρέπει να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.
Για τη ΔΕΗ το Asset Deveolopment Plan προβλέπει την πώληση του 17% των μετοχών της 
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εταιρείας πιθανόν μέσα στο 2016. Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να προσληφθούν σύμβουλοι και 
να χαραχθεί η στρατηγική για την πώληση του πακέτου από το διοικητικό συμβούλιο του 
ΤΑΙΠΕΔ έως το τέλος του 2016. Το ίδιο χρονοδιάγραμμα προέβλεπε και το σχέδιο που είχε 
καταρτίσει η προηγούμενη κυβέρνηση για την περαιτέρω αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. Σήμερα 
το Δημόσιο μαζί με το μερίδιο του ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει το 51,5% των μετοχών της ΔΕΗ.

ΕΛΠΕ Τα ΕΛΠΕ πρέπει μέχρι τον Νοέμβριο να έχει προσδιοριστεί το μοντέλο διάθεσης του μεριδίου 
35% των μετοχών που το Δημόσιο έχει μεταφέρει στο ΤΑΙΠΕΔ. Θα εξεταστούν με τη 
συνδρομή συμβούλων οι εναλλακτικές επιλογές κυρίως ανάμεσα στην αναζήτηση στρατηγικού 
επενδυτή ή πώληση των μετοχών μέσω βιβλίου προσφορών ταχείας διαδικασίας. Νέα 
διαδικασία πρόκειται να επανεκκινηθεί για τη ΔΕΠΑ, της οποίας η ιδιωτικοποίηση είχε 
παγώσει μετά το ναυάγιο με την Gazprom. Θα πρέπει να εκτιμηθούν οι εναλλακτικές, 
προκειμένου να ξεκινήσει η νέα φάση. Τέλος, όσον αφορά στον ΔΕΣΦΑ, το ADP προβλέπει, 
για πρώτη φορά επίσημα, ως εναλλακτική λύση την πώληση του 49% των μετοχών στην 
κρατική εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν Socar, μέσω της αποεπένδυσης από τους Αζέρους του 17% 
είτε προς το ελληνικό δημόσιο είτε προς τρίτη εταιρεία. Πρόκειται για τη συμβιβαστική 
φόρμουλα που έχει τεθεί στο τραπέζι προκειμένου να παρακαμφθούν οι αντιρρήσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία ουσιαστικά έχει θέσει βέτο στην πώληση του 
66% των μετοχών στους Αζέρους, με βάση τους όρους του διαγωνισμού. Αναφέρει, μάλιστα, το 
Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσίας ότι η Socar θα πρέπει να παράσχει πρόσθετες διαβεβαιώσεις 
ότι η απόκτηση του 66% της εταιρείας δεν θα οδηγήσει σε μονοπώληση της ελληνικής αγοράς.

ΟΤΕ Σε επανεκκίνηση της διαδικασίας περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του ΟΤΕ προχωρεί το οικονομικό 
επιτελείο, με τη σχετική απόφαση μεταβίβασης του 10% του Οργανισμού που κατέχει το 
Δημόσιο να αναμένεται τον Οκτώβριο.

ΕΥΑΠΣ/ΕΥΔΑΠ Στο κείμενο της συμφωνίας με τους δανειστές περιλαμβάνεται ακόμα πώληση του 23% της 
ΕΥΑΘ και του 11% της ΕΥΔΑΠ, επανεκκίνηση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών πώλησης 
ακινήτων από τις 24 Νοεμβρίου, με υποβολή προσφορών για οικόπεδα και κτίρια σε Αργος, 
Ναύπλιο, Ρόδο κ.λπ. αλλά και πάγωμα στο σχέδιο πώλησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων 
(ΕΛΤΑ) μέχρι να επιστρέψουν σε κερδοφορία και να υπολογιστούν οι κεφαλαιακές ανάγκες 
αναδιάρθρωσης.

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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