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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Πράσινα τα ασιατικά ταμπλό - Κέρδη 1,05% στο Τόκιο και 1,1% στο Χονγκ Κονγκ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε μείωση των τιμών-στόχων για τις μετοχές των Alpha Bank ΑΛΦΑ +5,78%, Eurobank, 

Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε η JP Morgan. Ο οίκος «κόβει» την τιμή 
της Alpha Bank ΑΛΦΑ +5,78% στα 0,59 ευρώ από 1,01 ευρώ, με σύσταση overweight, της 
Eurobank στα 0,19 ευρώ από 0,40 ευρώ με σύσταση neutral, της Εθνικής στα 1,98 ευρώ από 
3,59 ευρώ με σύσταση overweight και της Πειραιώς στα 1,23 ευρώ από 2,45 ευρώ με σύσταση 
overweight. 

ΚΑΘΗ Η Καθημερινή ΑΕ ανακοίνωσε ότι η «TILEFOS LTD», η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο της 
Καθημερινής κο Τρύφωνα Αλευρίτη, γνωστοποίησε ότι πριν τις 19-1-2015 κατείχε συνολικά 
1.517.789 ονομαστικές μετοχές και ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 4,96% ενώ μετά τις 
19.1.2015 κατείχε πλέον άμεσα 1.538.87 μετοχές με ποσοστό δικαιωμάτων ψηφου 5,029%.
Επομένως το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η ελεγχόμενη από τον μέτοχο κο 
Τρύφωνα Αλευρίτη εταιρία «TILEFOS LTD» στην Καθημερινή στις 19.1.2015 ξεπέρασε το 
5% και ανήλθε στο 5,029%.

ΜΠΕΛΑ / ΦΦΓΚΡΠ Σε έναρξη κάλυψης για τις μετοχές των Folli Follie και Jumbo ΜΠΕΛΑ +1,28% προχωρά η 
Bank of America/Merrill Lynch σε ξεχωριστές εκθέσεις με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου.
Ο διεθνής οίκος θέτει τιμή-στόχο τα 37,5 ευρώ και σύσταση Buy για την μετοχή της Folli 
Follie. Προβλέπει ότι τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρίας θα καταγράψουν μέση ετήσια αύξηση 
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13% την περίοδο 2014 – 2016. Τονίζει την επιθετική επέκταση της εταιρίας και εκτιμά πως η 
υψηλή έκθεση στην Ασία μπορεί να «αντισταθμίσει» τον αντίκτυπο από την βραχυπρόθεσμη 
αβεβαιότητα στην Ελλάδα. Για το 2014 τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμώνται στα 2,11 ευρώ και στα 
2,40 για το τρέχον έτος. Σε ό,τι αφορά την Jumbo ΜΠΕΛΑ +1,28% η Bank Of America θέτει 
τιμή-στόχο τα 12,5 ευρώ και σύσταση Buy, τονίζοντας ότι η εταιρία αποτελεί ένα «attractive 
story». Σύμφωνα με την Bank of America οι αυξημένες ταμειακές ροές αφήνουν περιθώρια για 
αύξηση του διανεμόμενου μερίσματος. Ο διεθνής οίκος προβλέπει ότι τα κέρδη ανά μετοχή 
της εταιρίας θα ανέλθουν στα 0,74 ευρώ πέρυσι και στα 0,79 ευρώ φέτος. Σημειώνει ότι η 
μετοχή της εταιρίας διαπραγματεύεται με discount αλλά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο υψηλής 
μεταβλητότητας για την τιμή, λόγω του πολιτικού ρίσκου. Η μετοχή της Folli ολοκλήρωσε τη 
συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου στα 26,5 ευρώ και της Jumbo ΜΠΕΛΑ +1,28% στα 8,5 ευρώ.

GOLDMAN SACHS Μιλώντας στο Νταβός, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ο πρόεδρος και 
Chief Operating Officer της Goldman Sachs, είπε ανοιχτά ότι ο πλανήτης βρίσκεται ήδη σε 
πόλεμο νομισμάτων.  "Είμαστε σε πόλεμο νομισμάτων" δήλωσε ο Gary Cohn και 
συμπλήρωσε: "Η κρατούσα άποψη είναι πως ο εύκολος τρόπος για να δοθεί ώθηση στην 
οικονομική ανάπτυξη είναι το αδύναμο νόμισμα". 
Η δήλωση αυτή διατυπώνεται λίγο πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, από την οποία αναμένεται απόφαση για πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης μεγάλης κλίμακας και ενώ κεντρικές τράπεζες από όλες τις γωνιές του πλανήτη 
προχωρούν σε κινήσεις χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Η κεντρική τράπεζα της 
Κίνας ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, νέα ένεση ρευστότητας ύψους 50 δισ. γουάν (8 δισ. δολ.) 
μέσω repo. Επίσης, η κεντρική τράπεζα του Καναδά αιφνιδίασε άπαντες προχωρώντας σε 
μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 0,75%, για να αντιμετωπίσει τις 
αποπληθωριστικές πιέσεις. Το δολάριο του Καναδά υποχώρησε χθες 2% έναντι του 
αμερικανικού νομίσματος. Το ενιαίο νόμισμα βρίσκεται κοντά σε χαμηλό 11 ετών, καθώς τελεί 
υπό διαπραγμάτευση στην περιοχή του 1,157 δολ. Ο Ιταλός πρωθυπουργός πάντως, σε 
συνέντευξή του στη Wall Street Journal, δεν επικρότησε απλώς την πτωτική πορεία του ενιαίου 
νομίσματος, αλλά δήλωσε απερίφραστα: "Το όνειρό μου είναι ισοτιμία ένα προς ένα".  Και άλλες κεντρικές 
τράπεζες αναζητούν τρόπους για να αντιμετωπίσουν τα επόμενα βήματα του Μάριο Ντράγκι. Η 
Τράπεζα της Ιαπωνίας προσπαθεί ακόμη να πείσει τους επενδυτές ότι θα πετύχει τον στόχο 
της για τον πληθωρισμό – ενώ οι καλύτεροι πελάτες των ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών 
είναι οι Γερμανοί. Η Τράπεζα της Αγγλίας, ενώ εξέταζε το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων, 
αποφάσισε να μην κινηθεί. Την προηγούμενη εβδομάδα, η Δανία και η Ινδία προχώρησαν σε 
μείωση επιτοκίων. Οι κινήσεις στην αγορά ομολόγων παράλληλα δείχνουν πως οι επενδυτές 
προεξοφλούν περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Οι αποδόσεις των ομολόγων 
της Ιαπωνίας, της Γερμανίας και πολλών ακόμη ευρωπαϊκών χωρών  -συμπεριλαμβανομένων 
της Ισπανίας και της Ιταλίας- βρέθηκαν σε ιστορικά χαμηλά. Ενώ όμως το κόστος του 
χρήματος υποχωρεί στο ναδίρ, η εμπιστοσύνη των επενδυτών δεν ανακάμπτει. Τουναντίον, "το 
ιστορικό χαμηλό κόστος δανεισμού εγείρει ερωτήματα για το εάν οι κεντρικές τράπεζες χάνουν 
τον έλεγχο και μήπως υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη στρέβλωση στις αγορές" σχολιάζουν οι 
Financial Times. Αυτό που φαίνεται πως θα καθορίσει την πορεία των γεγονότων είναι η 
αντίδραση των ΗΠΑ και σε ποιο βαθμό θα ανεχθούν την ανοδική πορεία του δολαρίου. Το 
ράλι του αμερικανικού νομίσματος που ξεκίνησε στα μέσα του 2014 αγγίζει πλέον το 10% 
έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων. Πολλοί εκτιμούν ότι υπό αυτές τις συνθήκες, με τις τιμές 
του πετρελαίου να υποχωρούν και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, 
η Τζάνετ Γέλεν – η επικεφαλής της Fed – θα αναβάλει τα σχέδιά της για αύξηση επιτοκίων.
Μένει να αποδειχθεί πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Στο παρελθόν πάντως, οι 
καταστροφικές νομισματικές εντάσεις οδήγησαν σε διεθνείς συμφωνίες. Στις αρχές της 
δεκαετίας του 1980, η μεγάλη άνοδος του δολαρίου οδήγησε στο Plaza Accord. Μία δεκαετία 
αργότερα, με την ασιατική χρηματοοικονομική κρίση, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ 
Ρόμπερτ Ρούμπιν κατέληξε σε συμφωνία για την ανάκαμψη του γεν, εγκαταλείποντας τη 
ρητορική του ισχυρού δολαρίου. «Αυτή τη φορά όμως, το πρόβλημα σε Ιαπωνία και Ευρώπη 
είναι η απειλή του αποπληθωρισμού και το υψηλό δημόσιο χρέος δεν αφήνει περιθώρια για 
αναπτυξιακά κίνητρα από τη δημοσιονομική πολιτική. Μόνο οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν 
μπαζούκας και τα συμφέροντά τους είναι αντικρουόμενα» καταλήγουν οι Financial Times. 

2  /   3     23/1/2015     10:49:23 A1/P1

http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=265
http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=265


EKT Περιθώριο έως τον Ιούλιο έχει η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές για να 
καταστεί «επιλέξιμη» - έστω και ετεροχρονισμένα -  για τα πακέτα Draghi των 1,14 τρισ. ευρώ 
(60 δισ. ευρώ ανά μήνα), που ξεκινούν για τα υπόλοιπα κράτη πολύ νωρίτερα, από τον Μάρτιο. 
Όπως προβλέπεται στο τεχνικό παράρτημα των χθεσινών αποφάσεων, για να μετέχει ένα 
κράτος όπως η Ελλάδα με χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, πρώτη προϋπόθεση είναι να 
υπάρχει πρόγραμμα. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος όρος: να μην υπάρχει  καθυστέρηση. Να μην 
εκκρεμεί δηλαδή η επικαιροποίηση του προγράμματος, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην 
Ελλάδα που έχει αιτηθεί και λάβει παράταση με στόχο συμφωνία έως τις 28 Φεβρουαρίου, 
ημερομηνία κατα την οποία το ελληνικό πρόγραμμα λήγει. Αν υπάρχει καθυστέρηση, τότε 
«παγώνει» το δικαίωμα της Ελλάδας να μετέχει στο πρόγραμμα Draghi. Αρμόδια κοινοτικά 
στελέχη εξηγούν ότι όταν η ΕΚΤ αναφέρεται σε πρόγραμμα, εννοεί μία «σχέση» με τους 
εταίρους. Ως "σχεση" εξηγούν νοείται και η προληπτική πιστοληπτική γραμμή (ECCL) που έχει 
ήδη ζητήσει η υφιστάμενη κυβέρνηση αν και τελευταία πυκνώνουν τα "μηνύματα" της ΕΕ για 
το ενδεχόμενο 3ου δανείου (σημ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά προεκλογικά για πρόγραμμα που ο ίδιος θα 
προτείνει ζητώντας εν τω μεταξύ χρόνο).

ΟΛΠ Επί των εσόδων που θα προκύψουν συνολικά από τη λειτουργία των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του 
Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων υπό τη διαχείριση της ΣΕΠ Α.Ε., ο ΟΛΠ θα εισπράττει το 
24,5%, ήτοι το 2021 βάσει των προϋπολογισθέντων μεγεθών ποσό 109.314.280 ευρώ, όσο 
δηλαδή ο σημερινός του κύκλος εργασιών. Αυτό σημειώνει το υπουργείο ναυτιλίας και Αιγαίου 
με ανακοίνωσή του στον απόηχο της τελετής εγκαινίων της νέας επένδυσης της Cosco στον 
Πειραιά.

 

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.

3  /   3     23/1/2015     10:49:23 A1/P1

http://www.capital.gr/News.asp?id=2208275

