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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Σε ανοδική τροχιά κινούνται οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας πλησιάζοντας σε υψηλό 5 

μηνών, ενώ το δολάριο σταθεροποιείται μετά τις νέες δηλώσει της Τζάνετ Γέλεν που 
υποδεικνύουν πως η Fed δεν βιάζεται να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων.
Στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με άνοδο 1,08% και πλέον βρίσκεται 
στο υψηλότερο επίπεδο 15 ετών, καθώς έγινε γνωστό πως το ασφαλιστικό ταμείο του δημοσίου 
τομέα θα αυξήσει τις τοποθετήσεις του σε εγχώριες μετοχές. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι θα 
αλλάξει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του ώστε οι εγχώριες μετοχές να αντιστοιχούν στο 
25% των συνολικών κεφαλαίων έναντι 8% μέχρι πρότινος. «Αυτή η δραστική αλλαγή 
επενδυτικής στρατηγικής, η οποία ανακοινώθηκε επισήμως, δημιούργησε ενθουσιασμό στην 
αγορά» δήλωσε ο Σιγκεμίτσου Τσουρούτα, της SMBC Friend Securities. «Συνολικά, στις 
διεθνείς αγορές φαίνεται πως επικρατεί διάθεση ανάληψης ρίσκου. Οι αποτιμήσεις δεν είναι 
τόσο ακριβές, εκτός από τις αμερικανικές αγορές» δήλωσε και ο Χιροκάζου Καμπέγια της 
Daiwa Securities. Ο δείκτης FTSE All World, μετά από 11 διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, 
βρέθηκε χθες σε νέο ρεκόρ, αγγίζοντας τις 285,94 μονάδες. 

ΕΚΤ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα επαναφέρει την εξαίρεση (waiver) για την χρήση των 
ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρων για την παροχή ρευστότητας όταν το Διοικητικό Συμβούλιο 
κρίνει πως έχουν αποκατασταθεί οι συνθήκες για επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, 
δήλωσε την Τετάρτη ο Μάριο Ντράγκι. «Το ζήτημα της εξαίρεσης (waiver) είναι ένα ζήτημα 
κανόνων. Η ΕΚΤ δεν είχε άλλη επιλογή από το να ακυρώσει την εξαίρεση. Ωστόσο, είμαστε 
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έτοιμοι να την επαναφέρουμε μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι οι συνθήκες για μια 
επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος έχουν αποκαταστηθεί» ανέφερε ο κ. Ντράγκι σε 
ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την επιστροφή των κερδών από τα 
ελληνικά ομόλογα που έχει αγοράσει η ΕΚΤ υπό το πρόγραμμα SMP o κ. Ντράγκι απάντησε:
«Τα κέρδη από το SMP, όπως και όλα τα άλλα κέρδη, έχουν διανεμηθεί σε όλες τις κεντρικές 
τράπεζες που είναι μέλη της ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες έχουν μεταφέρει τα κέρδη τους 
στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Και οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν μεταφέρει τα κέρδη 
τους στην Ελλάδα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Η

Αδυναμία να τα καταφέρει η χώρα μας χωρίς χρηματοδότηση, μέσα στο τετράμηνο, να 
ανταπεξέλθει στην κάλυψη των υποχρεώσεών της εξέφρασε σήμερα κορυφαία πηγή του 
υπουργείου Οικονομίας. Το χρηματοδοτικό κενό απασχολεί την κυβέρνηση όπως δήλωσε και ο 
υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης εξερχόμενος της συντονιστικής σύσκεψης του 
οικονομικού επιτελείου υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη. Τόνισε ότι 
διαπραγματευόμαστε με τους εταίρους και το επόμενο διάστημα θα γίνει συζήτηση για να 
καλυφθεί ομαλά και ασφαλώς η χρηματοδότηση. Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους 
για την υστέρηση των εσόδων σχολίασε ότι θα πρέπει να έχουμε υπομονή δύο με τρεις μήνες 
και δεν θα υπάρχει κενό. Σύμφωνα με κάποιες πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ υψηλόβαθμο 
στέλεχος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι υπάρχει και το δημοσιονομικό κενό 5-7 δισ. ευρώ για 
τη διετία 2015-2016, κάτι που ωστόσο διαψεύδεται αρμοδίως. Η κυβέρνηση έχει ως πρώτους 
στόχους να πετύχει την αύξηση του ορίου έκδοσης εντόκων γραμματίων και την εξόφληση της 
δόσης του ΔΝΤ μέσω της απευθείας πληρωμής του Ταμείου από τα κέρδη των κεντρικών 
τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Ωστόσο αυτό απαιτεί την έγκριση 
των εταίρων σε μια στιγμή που ο Σόιμπλε διαμηνύει ότι δεν θα δοθεί ούτε ένα σεντς 
προκαταβολικά. Να σημειωθεί ότι στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Οικονομικών, Γ. 
Βαρουφάκης, η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη, ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών, Δ. Μάρδας και ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γ. 
Σταθάκης.
Βαρουφάκης: Δεδομένο το πρόβλημα
Το δημόσιο δεν αντιμετωπίζει άμεσα προβλήματα ρευστότητας αλλά θα έχει πρόβλημα να 
αποπληρώσει δάνεια του ΔΝΤ και ομόλογα της ΕΚΤ τώρα και τον Ιούνιο, είπε ο υπουργός 
οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Alpha. "Νομίζω ότι 
δεν θα έχουμε πρόβλημα ρευστότητας του δημοσίου. Σε αυτό που θα έχουμε πρόβλημα και 
είναι δεδομένο, είναι στην αποπληρωμή των δόσεων του ΔΝΤ βασικά τώρα και της πληρωμής 
της ΕΚΤ τον Ιούλιο, είπε ο κ. Βαρουφάκης. Η Ελλάδα πρέπει να αποπληρώσει περίπου 1,5 δισ. 
ευρώ στο ΔΝΤ το Μάρτιο και 7,5 δισ. ευρώ στην ΕΚΤ για ομόλογα που λήγουν τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο. Ο κ. Βαρουφάκης είπε ακόμα πως το θέμα της χρηματοδότησης της χώρας 
για την περίοδο των τεσσάρων μηνών που θα διαπραγματεύεται με τους εταίρους δεν έχει 
εξετασθεί ακόμα.

FITCH – ΕΛΛΑΔΑ Η συμφωνία για παράταση του ελληνικού προγράμματος είναι θετική για την Ελλάδα, εκτιμά η 
Fitch, αλλά τονίζει πως η χρηματοδότηση συνεχίζει να είναι ανεπαρκής και πως παραμένουν τα 
ρίσκα για την χώρα αλλά και την χρηματοδότηση, μεταδίδει το Reuters. «Η βραχυπρόθεσμη 
χρηματοδότηση παραμένει η βασική πηγή κινδύνου για το ελληνικό κράτος και τις τράπεζες» 
υπογραμμίζει η Fitch.  Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η συμφωνία μειώνει τον 
βραχυπρόθεσμο κίνδυνο κατάρρευσης των σχέσεων μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των 
δανειστών. Οι τελευταίες εξελίξεις μειώνουν αλλά δεν εξαλείφουν τις βραχυπρόθεσμες 
πιέσεις στην πιστοληπτική αξιοπιστία της Ελλάδας.  Η Fitch υποστηρίζει πως η συμφωνία είναι 
θετική για το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας, αλλά δεν αντιμετωπίζει τις αβεβαιότητες για την 
χρηματοδότηση του κράτους και των τραπεζών.  Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι ισχυρές 
δεσμεύσεις για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς από την ελληνική 
κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσουν περιθώρια για συμβιβασμό σε άλλους τομείς. 
Την ίδια ώρα θεωρεί εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές πριν το 
καλοκαίρι. 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Τις προτάσεις τους για πλειστηριασμούς, «κόκκινα» δάνεια και δάνεια σε ελβετικό φράγκο 
ετοιμάζουν πυρετωδώς οι τράπεζες, εκτιμώντας ότι τα θέματα της συνολικής διαχείρισης των 
μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων βρίσκονται σε φάση «επώασης» που θα επιφέρει σημαντικές 
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αλλαγές στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, ετοιμάζουν και νέα προϊόντα που δεν διαθέτουν 
σήμερα στο οπλοστάσιό τους για τη ρύθμιση δανείων, όπως π.χ. το split balance, αλλά και 
λύσεις μονιμότερου χαρακτήρα για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Στους τελευταίους, 
δόθηκε προσωρινά η δυνατότητα να «παγώσουν» τις δόσεις τους στα επίπεδα του Δεκεμβρίου 
2014, ωστόσο, αναζητούνται ριζικότερες λύσεις για τους περίπου 75.000 δανειολήπτες που 
βρίσκονται «όμηροι» στο ελβετικό νόμισμα.   Για τις τράπεζες, το «ξεκαθάρισμα» των 
δανειακών χαρτοφυλακίων τους είναι παραπάνω από επείγον, καθώς το τελευταίο δίμηνο είδαν 
να δημιουργούνται νέες επισφάλειες, της τάξεως των 2 δισ. ευρώ, οι οποίες είναι αποτέλεσμα 
της παρατεταμένης «ασφυξίας» στην αγορά, αλλά ενθαρρύνθηκαν επίσης από τις εξαγγελίες 
της κυβέρνησης για την ελάφρυνση του χρέους των ιδιωτών. Πρόκειται για εξαγγελίες τις 
οποίες οι τραπεζίτες χαρακτηρίζουν πρώιμες και οι οποίες συνεχίζουν να γίνονται χωρίς να έχει 
υπάρξει καμία διαβούλευση με τις τράπεζες, όπως είναι και το σύνηθες. Όπως αναφέρουν 
τραπεζίτες στο Capital.gr, παραδοσιακά πριν βγει κάποιο νομοσχέδιο που αφορά στις τράπεζες, 
αποστέλλεται στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, αυτή το παρουσιάζει στις τράπεζες – μέλη της 
που καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους και ακολουθεί διαβούλευση τραπεζών και 
αρμόδιου υπουργείου.

ΠΕΙΡ Αποδεκτή έγινε η παραίτηση του κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη από τη θέση του Αντιπροέδρου και 
Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, όπως γνωστοποιείται με 
σχετική ανακοίνωση. 

ΦΡΛΚ Με πέντε καταστήματα ξεκινά η Fourlis να αναπτύσσει την αλυσίδα Athlete΄s Foot. Η 
εισηγμένη που έχει αναλάβει τα δικαιώματα franchise σε Ελλάδα και Τουρκία, σχεδιάζει τη 
λειτουργία τριών καταστημάτων μέσα στον ερχόμενο Μάρτιο και τα υπόλοιπα δύο εντός του 
Σεπτεμβρίου. Στόχος της διοίκησης είναι σε βάθος οκταετίας θα δημιουργηθεί δίκτυο πενήντα 
καταστημάτων και στις δύο χώρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των σημείων πώλησης του δικτύου 
που έχει αναπτυχθεί σε 26 χώρες, με κυριότερη αγορά αυτή των ΗΠΑ.

ΚΥΠΡ Ένα παγκόσμιο ρεκόρ έχει καταρρίψει η τράπεζα Κύπρου καθώς με βάση την δομή των 
δανειακών της χαρτοφυλακίων το 63% των δανείων αυτών είναι προβληματικά μη 
εξυπηρετούμενα στην χρήση 2014.  Τα μη υγιή δάνεια είναι πολύ περισσότερα από τα υγιή 
δάνεια για να το θέσουμε απλά. Τα προβληματικά δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή 
τραπεζών διαμορφώνονται στα 15 δισεκ. σε σύνολο δανείων 23,8 δισεκ. Το ακόμη πιο 
προβληματικό στοιχείο του ισολογισμού είναι ότι το χάσμα δανείων προς καταθέσεις δηλαδή 
χάσμα ρευστότητας διαμορφώνεται στα 10,6 δισεκ. με τα δάνεια στα 23,8 δισεκ. και 
καταθέσεις 13,2 δισεκ. ευρώ.  Η εικόνα της τράπεζας Κύπρου σε σχέση π.χ.  με το 6μηνο του 
2014, βαίνει επιδεινούμενη και η αύξηση των NPLs αυτό αποδεικνύει. Το 63% των δανείων 
είναι προβληματικά εξέλιξη που αποτελεί παγκόσμιο αρνητικό ρεκόρ και ταυτόχρονα έχει 
μετατρέψει την τράπεζα Κύπρου σε bad bank.  Η Bad bank με την ορθή της ερμηνεία 
δημιουργείται μετά από εκκαθαρίσεις για να διαχειριστεί προβληματικά δάνεια.
Όταν όμως μια τράπεζα εμφανίζει το 63% μη εξυπηρετούμενο σημαίνει ότι 2 στα 3 δάνεια της 
τράπεζας δεν αποπληρώνονται άρα το μεγαλύτερο μέρος του ισολογισμού είναι κατά μια 
άποψη bad bank. Ξεπερνάει κάθε τραπεζικό κανόνα και κάθε κοινή τραπεζική λογική η 
αρνητική επίδοση της τράπεζας Κύπρου το 63% των δανείων να είναι μη εξυπηρετούμενο. 
Το ακόμη χειρότερο στοιχείο είναι ότι ο δείκτης κάλυψης δανείων με προβλέψεις φθάνει το 
40% όταν π.χ. οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες εμφανίζουν ανάλογο δείκτη στο 55% με 57%.
Η τράπεζα αναφέρει ότι αν ληφθούν και οι εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία τότε 
καλύπτεται πλήρως αλλά αυτή η μεθοδολογία δεν μπορεί να είναι ρεαλιστική σε αυτή την 
συγκυρία. Ως προς τα αποτελέσματα της Κύπρου αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι τα προ 
προβλέψεων κέρδη σημειώνουν κάμψη σε σχέση με το β΄ τρίμηνο. Οι ζημίες μπορεί να 
περιορίστηκαν στα -256 εκατ της Τράπεζας Κύπρου στην χρήση 2014 σε σχέση με τα -2,056 
δισεκ. το 2013 αλλά η πολιτική προβλέψεων δείχνει ότι το πρόβλημα στον ισολογισμό 
παραμένει, δεν έχει επιλυθεί.  Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Κύπρου πουλάει την θυγατρική 
στην Ρωσία που προκάλεσε ζημίες 309 εκατ. Ουσιαστικά μπορεί να ειπωθεί ότι η επένδυση της 
Κύπρου στην Ρωσία με την εξαγορά της Uniastrum bank ήταν μια αποτυχημένη επένδυση. 
Η τράπεζα Κύπρου διαθέτει 3,4 δισεκ. ίδια κεφάλαια ή 13,4% core tier 1, ELA από την 
Κεντρική Τράπεζα  7,4 δισεκ.  Η τράπεζα Κύπρου είναι επιθετικά συρρικνούμενη τράπεζα, με 
χείριστη ποιότητα δανείων, μεγάλο χάσμα ρευστότητας και με γενικά στοιχεία ισολογισμού που 
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τον καθιστούν υψηλού ρίσκου. Η τράπεζα πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια ιστορικών 
διαστάσεων και προφανώς αυτή ήταν η αιτία της μεγάλης κρίσης αλλά το γεγονός είναι ότι ο 
ισολογισμός της Τράπεζας Κύπρου είναι απλά πολύ αρνητικός.

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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