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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΣΙΑ Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δυο εβδομάδων κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια, 
μετά το χθεσινό ράλι της Wall Street, με περιορισμένη όμως ρευστότητα λόγω και της 
απουσίας της αγοράς του Τόκιο, που σήμερα παραμένει κλειστή στο πλαίσιο του εορτασμού 
της ημέρας των γενεθλίων του Αυτοκράτορα. Σημειώνεται ότι αύριο, παραμονή 
Χριστουγέννων, αρκετές θα είναι οι αγορές παγκοσμίως που είτε δεν θα ανοίξουν, ή θα 
κλείσουν νωρίτερα. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ενισχύονταν κατά 0,6% 
,ο δείκτης ASX κατά 0,5% στις 5.193 μονάδες, κατά 1,01% ο δείκτης Hang Seng στις 22.049 
μονάδες, κατά 0,33% ο δείκτης Kospi στις 1.999 μονάδες, ο δείκτης Shanghai Composite κατά 
0,58% στις 3.672 μονάδες και κατά 0,94% ο δείκτης CSI στις 3.913 μονάδες.

ΜΙΓ Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 2.263.325 νέες (ΚΟ) μετοχές 
της εταιρίας «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που προέκυψαν 
από την μετατροπή 914.871 ομολογιών της 1ης σειράς και 563.431 ομολογιών της 2ης σειράς 
του υφιστάμενου Μ.Ο.Δ. της εταιρίας, με τιμές μετατροπής € 0,54 και € 0,99 ανά μετοχή, 
αντίστοιχα. Από την ίδια ημερομηνία, α) το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών (GRS314003005) 
της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 939.385.586 
(ΚΟ) μετοχές, β) το σύνολο εισηγμένων ομολογιών της 1ης σειράς του Μ.Ο.Δ. 
(GRC3141137C6) της εταιρίας, με ημερομηνίες έκδοσης 29/7/2013 & 13/6/2014 στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώνεται σε 163.076.727 ομολογίες, μετατρέψιμες σε  (ΚΟ) 
μετοχές και γ) το σύνολο εισηγμένων ομολογιών της 2ης σειράς του Μ.Ο.Δ. (GRC3141137D4) 

1  /   4     23/12/2015     10:05:02 A12/P12



της εταιρίας, με ημερομηνία έκδοσης 29/7/2013, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διαμορφώνεται 
σε 212.237.880 ομολογίες, μετατρέψιμες σε  (ΚΟ) μετοχές.

ΜΙΓΡΕ Παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των 14.074.000 (ΚO) μετοχών της εταιρίας «MIG REAL 
ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.» (GRS509003000) και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να 
αντικατασταθούν από 254.446 (ΚO) μετοχές, στα πλαίσια της συγχώνευσης με απορρόφηση 
της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.». Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης 
του συνόλου των νέων μετοχών της εταιρίας, με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής € 
3,55 ορίζεται η 30/12/2015.

ΔΕΙΚΤΕΣ Ο συντελεστής στάθμισης (free float) των μετοχών της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.» αλλάζει σε 60% στη σύνθεση όλων των δεικτών της Αγοράς Μετοχών στους 
οποίους η εταιρεία συμμετέχει.
Νέοι συντελεστές στάθμισης (capping factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση του 
Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α για τις ακόλουθες εταιρίες: 

ΕΥΔΑΠ Η εταιρία ΕΥΔΑΠ συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση την 15η Ιανουαρίου 2016, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00, στην έδρα της, Ωρωπού 156 στο Γαλάτσι, για την επικύρωση, 
μεταξύ άλλων, της απόφασης του Δ.Σ. με θέμα τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου της Attica Bank.
Αναλυτικότερα, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Επικύρωση εκλογής Μελών Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων 
Μελών.
2. Εκλογή νέου Μέλους Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από το Μέτοχο της πλειοψηφίας- Ελληνικό 
Δημόσιο.
3. Επικύρωση εκλογής Μέλους Επιτροπής Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
4. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
5. Επικύρωση της υπ' αριθ. 18770 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 
της 18.12.2015 με θέμα τη συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της Attica Bank ΑΤΤ 0,00% ΑΤΕ.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι 
μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική 
έκτακτη γενική συνέλευση, στην έδρα της εταιρίας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, στις 26 Ιανουαρίου 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΕΤΕ Στο 0,60% από 0,45% αύξησε η MSCI τον συντελεστή στάθμισης του τίτλου της Εθνικής 
Τράπεζας στους δείκτες της, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της 
παρεπόμενης βελτίωσης στην κεφαλαιοποίηση και στο free float της μετοχής.
Οι αλλαγές θα ισχύσουν από το άνοιγμα της συνεδρίασης της 31ης Δεκεμβρίου και σύμφωνα 
με εκτιμήσεις χρηματιστηριακών εταιριών θα προκαλέσουν εισροές κεφαλαίων της τάξης των 
50 εκατ. ευρώ στον τίτλο της Εθνικής.

FAIRFAX Απέκτησαν την Grivalia ποντάροντας ότι σε βάθος μερικών ετών η κρίση της αγοράς ακινήτων 
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θα έχει ξεπερασθεί. Πήραν το Praktiker σε χαμηλή τιμή καθώς οι Γερμανοί πιεζόταν να 
αποχωρήσουν και επανεπένδυσαν κεφάλαια στην Eurobank ποντάροντας στο γύρισμα της 
ελληνικής οικονομίας. Οι μέχρι τώρα επενδύσεις της Fairfax στην Ελλάδα ξεπερνούν το 1 δισ. 
ευρώ, αν συνυπολογισθούν και τα κεφάλαια που έριξαν στις αρχές του 2015 αγοράζοντες 
μετοχές Eurobank και όχι μόνο. Από αυτή την άποψη τα περίπου 360 εκατ. ευρώ που θα 
πληρώσουν για την εξαγορά του 80% συν μια μετοχή της Eurolife δεν αποτελεί σπουδαία 
είδηση. Το γεγονός, όμως, ότι η Fairfax αποφάσισε να επενδύσει στον κλάδο που ξέρει 
καλύτερα από όλους έχει τη σημασία του. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων του private 
equity fund αφορά σε ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ έχει ήδη ισχυρή θέση στην Ευρώπη.
Υπό το παραπάνω πρίσμα η επένδυσή στην Eurolife αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης με ιδιαίτερη 
βαρύτητα για την ελληνική οικονομία. Η Fairfax ξέρει τον κλάδο, ξέρει το management της 
εταιρείας και έχει σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη. Ποντάρει στην περαιτέρω ανάπτυξη των 
ασφαλίσεων ζωής και στην ανάδειξη της Eurolife σε έναν περιφερειακό παίκτη στην Ν. Α 
Ευρώπη.

ΗΡΑΚ Αύξησε την έμμεση συμμετοχή της στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚ η LAFARGE HOLCIM LTD και 
έφτασε να κατέχει συνολικά κατά την 16.12.2015, μέσω της LAFARGE CEMENTOS SAU, 
δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 66.468.761 μετοχές και ποσοστό 93,51% του συνόλου 
των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.

ΕΤΕ 2 Στο "SD" (selective default) διατήρησε την αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας, η Standard & 
Poor's, καθώς όπως αναφέρει δεν επηρεάζεται άμεσα από την ανακοίνωση της τράπεζας για την 
πώληση της τουρκικής θυγατρικής της,  Finansbank, στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ.
Αυτό το deal, όπως σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης είναι πιθανό να βελτιώσει τον δείκτη Tier 1 
της τράπεζας κατά περίπου 600 μονάδες βάσης, στο 19,6% σχεδόν, (χωρίς να ληφθεί υπόψη η 
επίπτωση των Cocos). Θα διευκολύνει επίσης την επιστροφή μέρος της κρατικής ενίσχυσης που 
έχει λάβει η τράπεζα για να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν στα stress test.
Η S&P εκτιμά ότι η πώληση της Finansbank θα έχει θετικό αλλά ήπιο αντίκτυπο στους δείκτες 
αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας του οίκου, με τον σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο 
δείκτη κεφαλαίου της ΕΤΕ, με βάσει τα στοιχεία της 14ης Δεκεμβρίου, να βελτιώνονται κατά 
περίπου 80 μονάδες βάσης στο 4,1%. Επιπροσθέτως, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η 
QNB θα αποπληρώσει το χρέος μειωμένης εξασφάλισης ύψους 910 εκατ. δολ. που χορήγησε η 
Εθνική Τράπεζα στην Finansbank. Από την άλλη, συμπληρώνει η Standard & Poor's, η πώληση 
θα μειώσει σημαντικά τη γεωγραφική διαφοροποίηση της ΕΤΕ και η τράπεζα θα χάσει μία 
σχετικά κερδοφόρα πηγή. Σύμφωνα με τον οίκο η συναλλαγή είναι "rating neutral" διότι η 
αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας αντανακλά την άποψη της S&P ότι η τράπεζα εξακολουθεί 
να να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
καταθέσεις σε εύθετο χρόνο, λόγω της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα. Μόλις οι 
περιορισμοί πρόσβασης στις καταθέσεις χαλαρώσουν, η S&P θα προβεί σε επαναξιολόγηση 
του αξιόχρεου της ETE λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις σχετικές πρόσφατες εξελίξεις, 
συμπεριλαμβανομένης αυτής. 

ΟΛΠ Εκτός από τη μικρή συμμετοχή στην τελική φάση, -αφού μόνο η κινέζικη Cosco φέρεται να 
έδωσε το παρών- χαμηλότερο των προσδοκιών που καλλιεργήθηκαν από το κυβερνητικό 
στρατόπεδο και το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να είναι και το τίμημα για την εξαγορά του 
πλειοψηφικού πακέτου (51%) του ΟΛΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δεσμευτική προσφορά 
που κατέθεσαν οι Κινέζοι είναι μικρότερη των 350 εκατ. ευρώ καθώς από τον Οργανισμό 
αφαιρέθηκαν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, όπως η έκταση των 100 στρεμμάτων στη 
Δραπετσώνα που παραχωρήθηκε στους δήμους της περιοχής, κάτι που απομείωσε την αξία του. 
Κάποιοι μάλιστα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το τίμημα να μην υπερβαίνει ούτε τα 200 εκατ. 
ευρώ, αλλά να αντιστοιχεί με τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία του Οργανισμού.
Πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις θεωρούν βέβαιο ότι η 
πλευρά της Cosco θα κληθεί από το ΤΑΙΠΕΔ να ανεβάσει την προσφορά της, στην προσπάθειά 
του να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία για το ελληνικό δημόσιο, ωστόσο συμπληρώνουν πως η 
διαβούλευση δεν πρόκειται να είναι εύκολη, καθώς δύσκολα οι Κινέζοι θα αυξήσουν την 
προσφορά τους στα επίπεδα που ενδεχομένως να επιθυμεί το Ταμείο. Οι ίδιες πηγές τονίζουν 
πως οι Κινέζοι στον Πειραιά συνεχίζουν να επενδύουν και να ενδιαφέρονται πρωτίστως για τη 
γεωστρατηγική θέση του λιμανιού ως πύλης εισόδου στην Ευρώπη, και δευτερευόντως για τα 
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κέρδη που βγάζουν. Την ίδια στιγμή, κύκλοι που πρόσκεινται στην Cosco επισημαίνουν ότι η 
φημολογούμενη αποστασιοποίηση των άλλων δύο υποψήφιων μνηστήρων από την 
αποκρατικοποίηση του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, δηλαδή της APM Terminals που 
ανήκει στον δανέζικο κολοσσό της Maersk αλλά και της ICTS από τις Φιλιππίνες θα πρέπει να 
αποτελέσει τροφή για προβληματισμό για τους χειρισμούς που ακολουθήθηκαν όλα αυτά τα 
χρόνια και όχι για πανηγυρισμούς. Υπογραμμίζουν δε ότι οι κυβερνητικές παλινωδίες και οι 
συνεχείς αξιώσεις του υπουργού Ναυτιλίας, Θ. Δρίτσας έφθασαν στο σημείο να δοκιμάσουν 
την υπομονή των υποψήφιων επενδυτών, ακόμη και των πιο ένθερμων, όπως η Cosco, ενώ 
αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι πολύ πιθανόν η αποχώρηση των άλλων δύο επενδυτών να 
συνδέεται με τις συνεχείς καθυστερήσεις. Παράγοντες της αγοράς πάντως, σε μια προσπάθεια 
να ερμηνεύσουν κυρίως τη φημολογούμενη αποστασιοποίηση των Δανών της Maersk, οι οποίοι 
έδειχναν ζωηρό ενδιαφέρον και δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους για την προσέγγιση της 
κυβέρνησης με τους Κινέζους στο θέμα του ΟΛΠ, αναφέρουν ότι πιθανότητα να συνδέεται με 
την πρόθεσή τους να εστιάσουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στον ΟΛΘ, η ιδιωτικοποίηση 
του οποίου είναι προγραμματισμένο να ακολουθήσει μέσα στο 2016. Κάποιοι άλλοι θεωρούν 
ότι αφορά στη σημαντική κάμψη του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ. 

ΟΜΟΛΟΓΑ Ανοδικά κινούνται οι αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (EKT), όπως έχει ήδη ανακοινώσει, διακόπτει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων κατά 
την περίοδο των εορτών. Η προσωρινή αυτή διακοπή του προγράμματος αγοράς ομολόγων, που 
αναμένεται να διαρκέσει έως τις 4 Ιανουαρίου, αίρει έναν παράγοντα στήριξης για τους 
επενδυτές σε μια περίοδο κατά την οποία η ρευστότητα είναι χαμηλή, ενώ το εκλογικό 
αποτέλεσμα στην Ισπανία έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Στα 2,1 δισ. ευρώ ανήλθε το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας στο 
δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, έναντι ελλείμματος 402,9 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί 
στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης υποχώρησης των εισαγωγών 
καυσίμων. Αντίστοιχη είναι η τάση που κυριάρχησε και τον Οκτώβριο του 2015, μήνας πάντως 
κατά τον οποίο οι εισπράξεις στο μέτωπο του τουρισμού, σημείωσαν, μείωση 4%. Στο 
δεκάμηνο η άνοδος στις εισπράξεις από τουριστικές υπηρεσίες ανήλθε περίπου στο 4%.

ΑΕΠ Στα επίπεδα του 1% θα μπορούσε να διαμορφωθεί η ύφεση το 2016 σε μέσα επίπεδα, εκτιμά, η 
διεύθυνση οικονομικών μελετών της Eurobank, αφού οι αναμενόμενες υφεσιακές πιέσεις στην 
στην εγχώρια ζήτηση, και ιδίως στην κατανάλωση εξαιτίας της επίπτωσης των δημοσιονομικών 
μέτρων στα διαθέσιμα εισοδήματα, αντισταθμίζονται μόνο εν μέρει από μία θετική συνεισφορά 
στο ΑΕΠ του εξωτερικού τομέα, συνολικά. Για φέτος αναμένουν συνέχιση της ύφεσης στο 
τέταρτο τρίμηνο, ενώ για το σύνολο του τρέχοντος έτους, αναμένουν μείωση του ΑΕΠ κατά 
0,3% με 0,15%. Οι συντάκτες της μελέτης σημειώνουν πως η εκτίμηση για το 2016 πρέπει να 
θεωρηθεί προκαταρκτική δεδομένου ότι η εξειδίκευση των δημοσιονομικών μέτρων δεν έχει 
οριστικοποιηθεί ακόμα και βασίζεται στην υπόθεση ότι δεν θα απαιτηθούν μέτρα πλέον των 
ήδη συμφωνηθέντων για την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου του 2016, ενώ υπάρχει 
σειρά άλλων αβεβαιοτήτων.

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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