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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΣΙΑ Η αρχική προσπάθεια ανάκαμψης των ασιατικών αγορών δεν κράτησε για πολύ. Τα 
χρηματιστήρια –με εξαίρεση την Κορέα και την Αυστραλία- γύρισαν και πάλι σε αρνητικό 
έδαφος, ενώ στη Σαγκάη συνεχίζεται το «ξεπούλημα» με τον δείκτη μάλιστα να υποχωρεί κάτω 
και από το ψυχολογικό όριο των 3.000 μονάδων. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού καταγράφει 
απώλειες 4,3%, ο δείκτης Nikkei του Τόκιο –που νωρίτερα κατέγραφε κέρδη περίπου 1%- 
έκλεισε τελικά με πτώση 3,69% στις 17.806,7 μονάδες, ενώ ο δείκτης Shanghai Composite 
κάνει νέα «βουτιά» 7% στις 2.985 μονάδες και ο δείκτης CSI 6,75% στις 3.054 μονάδες.
Σε αρνητικό έδαφος «γύρισε» και ο δείκτης Hang Seng, που υποχωρεί κατά 1,37% στις 20.9612 
μονάδες, ενώ αντιθέτως κέρδη 2,59% καταγράφει ο δείκτης ASX του Σύνδεϋ στις 5.143 
μονάδες και 0,92% ο κορεατικός Kospi στις 1.846 μονάδες. Στην αρχή των συνεδριάσεων οι 
κυνηγοί ευκαιριών φάνηκε να «βάζουν πλάτη», με αποτέλεσμα οι αγορές να απομακρύνονται 
από τα χαμηλά τριετίας, όμως η νευρικότητα ήταν έκδηλη, καθώς οι αρμόδιες αρχές της Κίνας 
δεν φαίνεται να προχωρούν σε κάποια ουσιαστική παρέμβαση. «Φαίνεται να υπάρχει 
επαναγορά καθώς πολλές αγορές φαίνονται υπερπουλημένες μετά τις πωλήσεις πανικού των 
τελευταίων ημερών», σχολίασε στο Reuters ο Yukino Yamada, στρατηγικός αναλυτής της 
Daiwa Securities. Από την πλευρά του, ο αναλυτής της Huatai Securities, Zhou Lin, εκτιμά πως 
«οι παγκόσμιοι επενδυτές κανιβαλίζονται. Το να το χαρακτηρίζεις καταστροφή δεν είναι 
υπερβολική δήλωση». Κατά τον ίδιο, «το κλίμα πανικού κυριαρχεί στην αγορά... και δεν βλέπω 
ενδείξεις ουσιαστικής παρέμβασης από την κυβέρνηση». Υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες για 
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την Κίνα, ο Ιάπωνας υπουργός Οικονομικών Taro Aso δήλωε πως ελπίζει η Κίνα να ενεργήσει 
ώστε να σταθεροποιηθεί η οικονομία της χώρας, συμπληρώνοντας πως το Τόκιο δεν σχεδιάζει 
προς το παρόν να αποκαλύψει το δικό της νέο πακέτο μέτρων τόνωσης της οικονομίας.
Οι παγκόσμιες χρηματαγορές έχουν υποστεί πλήγμα από τις ανησυχίες ότι η κινεζική 
οικονομία, που θεωρείται ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας, θα εμφανίσει ρυθμό 
ανάπτυξης πολύ χαμηλότερο από το 7% που προβλέπει για φέτος το Πεκίνο. Το κλίμα 
επιβαρύνεται και από την αβεβαιότητα για την αμερικανική νομισματική πολιτική, καθώς η Fed 
έχει δηλώσει πως σχεδιάζει να αυξήσει φέτος τα επιτόκιά της, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 
μια δεκαετία. Σημειώνεται ότι χθες ο πρόεδρος της Fed της Ατλάντα, Dennis Lockhart, δήλωσε 
πως η Fed πιθανότατα θα αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκιά της «κάποια στιγμή φέτος». 

ΕΛΒΑΛ Η μετοχή της ΕΛΒΑΛ διαπραγματεύεται γύρω στο 27% της λογιστικής της αξίας (166 εκατ. 
κεφαλαιοποίηση, 607 εκατ. τα ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου του 2015). Όταν μάλιστα τα 
καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 31 εκατ. ευρώ, είναι προφανές ότι το 
P/E του Ομίλου είναι εντονότατα μονοψήφιο.
Ένα ερώτημα βέβαια που θα μπορούσε να τεθεί είναι το κατά πόσο ο Όμιλος θα μπορούσε να 
επηρεαστεί κατά το δεύτερο μισό του 2015 από τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Την απάντηση στο ζήτημα δίνει η ίδια η διοίκηση της EΛΒΑΛ, σημειώνοντας:
«Σχετικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ο Όμιλος έχει εκτιμήσει τους 
πιθανούς κινδύνους και προσαρμόζει έγκαιρα τη στρατηγική του ώστε να προστατευθεί από 
αυτούς με στόχο να διασφαλίσει τα υψηλά επίπεδα λειτουργίας του. Από τις αρχές του έτους η 
ζήτηση από τις διεθνείς αγορές είναι πολύ ισχυρή και τα εργοστάσια λειτουργούν στα όρια της 
δυναμικότητάς τους, που αναμένεται να συνεχιστεί και για το υπόλοιπο του έτους.
Η εσωτερική αγορά είναι πολύ μικρή για τα μεγέθη του Ομίλου και οποιαδήποτε περαιτέρω 
επιδείνωσή της δεν αποτελεί κίνδυνο. Τέλος, συνεχίζεται η αναδιάρθρωση του Ομίλου, και 
αναμένεται στο τελευταίο τρίμηνο να έχει ολοκληρωθεί η απόσχιση του κλάδου έλασης και η 
εισφορά της στην, κατά 100%, θυγατρική ΣΥΜΕΤΑΛ». ΥΓ: Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 
από την επαναλειτουργία του ΧΑ (3/8) η μετοχή της EΛΒΑΛ έχει καταγράψει άνοδο, πλην 
όμως σε δωδεκάμηνη βάση καταγράφει απώλειες 19%.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ Σε απόκτηση 51.150 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,4119 ευρώ ανά μετοχή και 
συνολική αξία συναλλαγής 72.220,84 ευρώ, απέκτησε στις 24/8 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω της 
θυγατρικής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΕ η οποία ενήργησε στο όνομά της αλλά για λογαριασμό 
της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ AE. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αγορά πραγματοποιήθηκε 
μέσω του μέλους του Χ.Α. Βeta ΑΧΕΠΕΥ, σε εκτέλεση της από 26/6/2014 απόφασης της 
τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και της από 26/6/2014 απόφασης του 
Δ.Σ.

ΦΦΓΚΡΠ Στην αγορά 15.300 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας  Folli Follie, συνολικής αξίας 
Ευρώ 283.736,50, προέβη ο κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της FF Group.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε την 21η 
Αυγούστου 2015.

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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