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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Κρατούν τα υψηλά οι αγορές της Ασίας - Άνοδος 0,43% στο Τόκιο και 0,79% στη Σαγκάη

ΕΤΕ Η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ -1,92% και η Finasbank συμφώνησαν να αναβάλουν τη διάθεση 
μετοχών της τουρκικής θυγατρικής, μεταδίδει το Reuters. Αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες η 
διάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο α΄ εξάμηνο του 2015 ανέφερε η τουρκική τράπεζα.

ΑΛΦΑ Την προσδοκία τους να ολοκληρωθεί άμεσα και με θετικό τρόπο η διαπραγμάτευση μεταξύ της 
κυβέρνησης και των πιστωτών εξέφρασε η διοίκηση της Alpha Bank ΑΛΦΑ +0,72% κατά τη 
διάρκεια της ενημέρωσης των επενδυτών. Επισήμαναν ότι οι νέες επισφάλειες που 
δημιουργήθηκαν το τελευταίο δίμηνο αφορούν κυρίως στεγαστικά δάνεια και προέρχονται 
από δανειολήπτες οι οποίοι δεν προχώρησαν σε ρύθμιση χρεών και μεγάλο ποσοστό εξ αυτών 
ανήκουν στην κατηγορία των στρατηγικά κακοπληρωτών. Εκτίμησαν ότι ο ρυθμός αύξησης 
των επισφαλειών, υπό τα νέα δεδομένα της οικονομίας, θα γνωρίσει… το ταβάνι στα τέλη του 
2015. Για τις καταθέσεις τόνισαν ότι το 75% των καταθέσεων που έφυγαν από το σύστημα το 
τελευταίο τρίμηνο βρίσκονται εντός Ελλάδος (στα στρώματα) και σε βραχυπρόθεσμα 
επενδυτικά προϊόντα. Εκτίμησαν ότι η επιστροφή των εν λόγω καταθέσεων αναμένεται το 2ο 
εξάμηνο του 2015. Απάντησαν ότι δεν αναμένονται αλλαγές στον αναβαλλόμενο φόρο και 
δεν έχουν καμία ενημέρωση για κάτι τέτοιο. Η επιστροφή στην κερδοφορία παραμένει, όπως 
είπαν, βασική προτεραιότητα της τράπεζας ωστόσο οι δυσμενείς συνθήκες στην ελληνική 
οικονομία καθυστερούν σχέδια και στρατηγικές. «Η επιστροφή στην κερδοφορία θα γίνει όταν 
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οι συνθήκες το επιτρέψουν», ανάφεραν. Για την πιθανότητα λήψης από την κυβέρνηση μέτρων 
με στόχο την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, τα στελέχη της Alpha Bank ΑΛΦΑ +0,72% 
απάντησαν ότι «οποιαδήποτε παρέμβαση γίνει πρέπει να έχει την έγκριση των θεσμών, οι 
οποίοι έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν πρέπει να επηρεασθεί αρνητικά η κεφαλαιακή επάρκεια των 
τραπεζών». Τα έντοκα γραμμάτια που κατέχει ο όμιλος ανέρχονται σε 2 δισ. ευρώ και δεν 
αναμένεται η αύξησή τους καθώς κάτι τέτοιο έχει αποκλεισθεί από τον SSM. Σε ό,τι αφορά την 
επιστροφή στην απευθείας χρηματοδότηση από την ΕΚΤ τόνισαν ότι αυτό θα γίνει όταν 
επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ Αθήνας και πιστωτών καθώς αποτελεί μέρος της 
διαπραγμάτευσης. 

ΕΥΡΩΒ Η Eurobank ανακοίνωσε ότι με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβε στις 17 Μαρτίου 2015 από 
την εταιρεία «The Capital Group Companies, Inc.» στις 16 Μαρτίου 2015 επήλθε μείωση του 
ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα 
η Capital, σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωσή της, μεγαλύτερη από 3% επί του 
συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων 
ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων 
ψήφου της Capital διαμορφώθηκε σε 11,525%. Το ανωτέρω ποσοστό αφορά σε 1.094.820.982 
(11,525%) δικαιώματα ψήφου της «Capital Research and Management Company»*, 
ελεγχόμενης εταιρείας της Capital, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το 
ΤΧΣ.

ΚΛΕΜ Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «KLEEMANN HELLAS 
A.B.E.E.» (ISIN: GRS324253004) με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,35 και αποκοπή 
του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ποσού € 0,17 ανά μετοχή, κατόπιν της ισόποσης 
αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. H ημερομηνία 
καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη, 1η Απριλίου 
2015.

ΠΕΙΡ Αναβαλλόμενος Φόρος: Πρόσθετο αναβαλλόμενο φόρο περίπου 200 εκατ. ευρώ αναγνώρισε η 
Τράπεζα Πειραιώς κατά τη διάρκεια του δ τριμήνου της χρήσης 2014.
Η πρόσθετη αναγνώριση δικαιολογείται ως αποτέλεσμα της απορρόφησης της Γενικής 
Τράπεζας, κίνηση που βελτιώνει τις προοπτικές κερδοφορίας.
Όλα αυτά βέβαια πριν την παράταση της αβεβαιότητας.
 Εκροή καταθέσεων: Μείωση καταθέσεων κατά 6,9 δισ. ευρώ εμφάνισε στο πρώτο δίμηνο της 
φετινής χρονιάς η Πειραιώς, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο είχε χάσει περίπου 500 εκατ. ευρώ.
Οι εκροές, όπως αναφέρει η τράπεζα, ελαχιστοποιήθηκαν, μετά τη συμφωνία στο Eurogroup 
της 20ης Φεβρουαρίου 2015. Η ανησυχία επανήλθε, βέβαια, από την περασμένη Τετάρτη για 
όλο το τραπεζικό σύστημα.
 Κατακρήμνιση επιτοκίων για προθεσμιακές: Η εκροή καταθέσεων δεν επηρέασε την 
πτωτική τάση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία συνεχίζεται και τους 
πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.
Παρά την πολιτική αβεβαιότητα, το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων στο τέλος 
Φεβρουαρίου 2015 διαμορφώθηκε στο 1,73% από 1,93% τον Δεκέμβριο και 2,25% τον 
Σεπτέμβριο του 2014.
 Περιορισμός Δικτύου Καταστημάτων: Το δίκτυο του oμίλου μειώθηκε κατά 274 
καταστήματα στη διάρκεια του 2014, εκ των οποίων 234 στην Ελλάδα.
Έτσι η Πειραιώς πέτυχε τρία χρόνια νωρίτερα τον στόχο του σχεδίου αναδιάρθρωσης για 870 
καταστήματα το 2017.

ΜΠΕΛΑ Στο στόχαστρο ισχυρών πωλητών βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η μετοχή της Jumbo, 
φθάνοντας να καταγράφει απώλειες της τάξης του -21% μέσα σε πέντε μόλις συνεδριάσεις.
 Η μετοχή ολοκλήρωσε χθες τις συναλλαγές έχοντας κατέλθει από τα 9,56 ευρώ σε μια 
εβδομάδα. Η συνεδρίαση για τη Jumbo συνοδεύτηκε από έντονη δραστηριότητα σε επίπεδο 
προσυμφωνημένων πράξεων, καθώς πραγματοποιήθηκαν οκτώ “πακέτα” σε τιμές από 7,78 έως 
7,95 ευρώ. Συνολικά άλλαξαν χέρια 630 χιλιάδες τεμάχια, που αντιστοιχούν περίπου στο 0,5% 
του μετοχικού κεφαλαίου, με την αξία των συναλλαγών να αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ.
 Η jumbo αποτελεί μια από τις μετοχές-σηματωρούς για την πορεία της αγοράς καθώς αποτελεί 
μια από τις ελάχιστες με σταθερή παρουσία στο μετοχικό της κεφάλαιο ορισμένων από τα 
σημαντικότερα ξένα επενδυτικά κεφάλαια που διαχρονικά δηλώνουν παρόντα στην ελληνική 
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κεφαλαιαγορά. Για το λόγο αυτό, η ένταση και το μέγεθος των πωλήσεων σχολιάστηκαν από 
την αγορά, με ορισμένους αναλυτές να δείχνουν προς την κατεύθυνση της Capital, η οποία 
συμμετέχει με ποσοστό 5,01% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με την 
τελευταία ενημέρωση της ΕΧΑΕ. Τα funds της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας εδώ και  
αρκετό διάστημα προχωρούν σταθερά σε μείωση θέσεων σε ελληνικές μετοχές, με επίκεντρο 
την Eurobank όπου ρευστοποίησε το 7,84% της θέσης που κατείχε. Σύμφωνα με το επίσημο 
μετοχολόγιο της ΕΧΑΕ (στις 2/3/15), στην τράπεζα κατέχει πλέον το 11,53% (με βάση το 
συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου πλην αυτών του ΤΧΣ) του μετοχικού κεφαλαίου, όταν 
στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, το ποσοστό της ανερχόταν στο 19,37%. Εκτός της 
Capital, στο μετοχικό κεφάλαιο της Jumbo συμμετέχει με 13,18% η Fidelity. Στη χθεσινή 
συνεδρίαση, η μετοχή της Jumbo έκλεισε στο χαμηλό ημέρας στις δημοπρασίες (7,51 ευρώ), με 
χαμηλό 52 εβδομάδων τα 7,06 ευρώ.

ΠΛΑΘ Αύξηση πωλήσεων και σημαντική ενίσχυση κερδών ανακοίνωσε ο όμιλος της Πλαστικά 
Θράκης για το 2014. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 
€278,2 εκατ. το 2014 σε σχέση με € 251,2 εκατ. το 2013, εμφανίζοντας αύξηση 10,7%. Τα 
ενοποιημένα EBITDA σημείωσαν άνοδο +32,7% και ανήλθαν σε 23,5 εκατ. σε σχέση με €17,7 
εκατ. το 2013, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 
διαμορφώθηκαν σε €6,5 εκατ. σε σχέση με €2,5 εκατ. το 2013, σημειώνοντας άλμα 161,5%, 
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης. Όπως αναφέρει η εισηγμένη, ο βασικός 
λόγος ο οποίος συνετέλεσσε στη θετική πορεία των αποτελεσμάτων ήταν η αυξημένη ζήτηση 
κυρίως για τα προϊόντα του κλάδου των Τεχικών Υφασμάτων αλλά και του Κλάδου της 
Συσκευασίας σε μικρότερο βαθμό. Η βελτίωση του προϊοντικού μίγματος σε συνδυασμό με την 
αύξηση του όγκου πωλήσεων, η οποία  είχε ως απόρροια τη συγκράτηση των σταθερών 
δαπανών, οδήγησαν σε αύξηση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους και στους δύο κλάδους 
δραστηριοποίησης.

ΑΛΦΑ Συνεχιζόμενη ανάκαμψη σημείωσε η λειτουργική κερδοφορία της Alpha Bank, η οποία το 2014 
ανήλθε  σε 1.051 εκατ. ευρώ,  αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, γεγονός που αποδίδεται 
στη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεων, της σταδιακής επίτευξης των στόχων των 
συνεργειών και του εξορθολογισμού των λειτουργικών εξόδων. 
Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ενισχύθηκε περαιτέρω σε 62% στο τέλος του 2014 
έναντι 54% κατά το προηγούμενο έτος, καλύπτοντας πλήρως το αποτέλεσμα του Ελέγχου της 
Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). 
Παράλληλα, ο όμιλος κατέγραψε ζημίες μετά Φόρων 329,7 εκατ. ευρώ για το 2014. 
Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού: 
Μείωση των υπολοίπων δανείων κατά 4,1% ετησίως σε 49,6 δισ. ευρώ , περιλαμβανομένης 
της επιπτώσεως από την εξαγορά του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής της Citi. 
Μείωση των υπολοίπων καταθέσεων κατά 1,5% το δ΄ τρίμηνο σε 42,9 δισ. ευρώ Τα υπόλοιπα 
καταθέσεων Ιδιωτών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2% το δ΄ τρίμηνο έναντι μειώσεως κατά 
περίπου 3% στην αγορά. 
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 116% στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 
έναντι 122% το προηγούμενο έτος. 
Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανήλθε σε 14,8 δισεκ. 
ευρώ , στο τέλος Δεκεμβρίου 2014. 
Η αύξηση των καθυστερήσεων ανήλθε σε 260 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο έναντι 116 εκατ. 
ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Δείκτης Καθυστερήσεων στο 33,0% στο τέλος Δεκεμβρίου 
2014 μετά από διαγραφές ύψους 0,8 δισ. ευρώ κατά το δ΄ τρίμηνο. 
Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 12,8 δισ. ευρώ μετά από διαγραφές και 
αντιστοιχούν στο 21% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Το δ΄ τρίμηνο ο Δείκτης Καλύψεως 
Καθυστερήσεων ενισχύθηκε κατά 200 μονάδες βάσεως σε 62% μετά από διαγραφές. 
Η ρευστότητα της Τραπέζας μετά τον Δεκέμβριο 2014 επηρεάσθηκε αρνητικά από 
επιπρόσθετες εκροές καταθέσεων που οδήγησαν σε αύξηση της εξαρτήσεώς μας από το 
Ευρωσύστημα. Η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης 
της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 17,6 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2015. 
O διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης σε δηλώσεις του 
αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το 2015, οι προσπάθειές της Alpha Bank θα επικεντρωθούν στη 

3  /   4     20/3/2015     10:47:11 A3/P3

http://www.reporter.gr/search?searchword=alpha
http://www.reporter.gr/search?searchword=%CE%95%CE%9A%CE%A4


διασφάλιση των κεφαλαίων της μέσω της περαιτέρω ενισχύσεως της οργανικής κερδοφορίας 
και της ενεργού διαχειρίσεως της ποιότητος του χαρτοφυλακίου, στη διατήρηση επαρκούς 
ρευστότητος και στην υποστήριξη των πελατών της. 
"Η απομάκρυνση της αβεβαιότητος που επικρατεί στην αγορά αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας  
για το τραπεζικό σύστημα και για την Ελληνική Οικονομία και εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από  
την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στους Ευρωπαίους  
εταίρους της. Μετά την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, η χώρα μας θα είναι σε θέση να  
επωφεληθεί από τις προοπτικές ανάκαμψης της", επισήμανε μεταξύ άλλων. 

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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