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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Διστακτικές κινήσεις στην Ασία - Άνοδος 0,06% στο Τόκιο και 0,25% στη Σαγκάη

ΕΛΛ Η 82η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, 
που πραγµατοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2015, αποφάσισε µεταξύ άλλων, τη διανοµή 
µικτού µερίσµατος 0,6720 ευρώ ανά µετοχή για τη χρήση 2014. Όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, επί του µικτού µερίσµατος επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων 
µε συντελεστή 26% καθώς και παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10%. Το καθαρό µέρισµα 
που θα εισπράξουν οι µέτοχοι διαµορφώνεται σε ευρώ 0,447552 ανά µετοχή. Ως ηµεροµηνία 
αποκοπής του δικαιώµατος συµµετοχής στην ως άνω καταβολή µερίσµατος ορίζεται η 5η 
Μαρτίου 2015. Από την ίδια ηµεροµηνία οι µετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι 
διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής 
στην καταβολή του µερίσµατος. ∆ικαιούχοι στην καταβολή µερίσµατος είναι οι µέτοχοι που θα 
είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 6 Μαρτίου 2015 
[record date]. Ως ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής του µερίσµατος ορίζεται η 12η Μαρτίου 
2015.

ΕΛΠΕ Το Δ’ Τρίμηνο 2014, ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ -3,04% δημοσίευσε την υψηλότερη 
λειτουργική κερδοφορία όλων των εποχών για Δ’ τρίμηνο, διαμορφώνοντας έτσι τα ετήσια 
Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA 2014 σε €417 εκατ.  (2013: €178 εκατ.) και οδηγώντας σε θετικά 
Συγκρίσιμα Καθαρά Αποτελέσματα. Όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου βελτίωσαν τις 
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επιδόσεις τους, με ορισμένους κλάδους να επιτυγχάνουν ρεκόρ συνεισφοράς. Στα 
αποτελέσματα του κλάδου διύλισης συνετέλεσαν το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον διύλισης κατά 
το δεύτερο εξάμηνο και οι καλύτερες επιδόσεις των διυλιστηρίων του Ομίλου, μετά και τα έργα 
βελτίωσης στο διυλιστήριο Ελευσίνας στις αρχές του 2014. Τα παραπάνω ενισχύθηκαν 
περαιτέρω από τις προσπάθειες ελέγχου των εξόδων και την αύξηση των εξαγωγών, που 
ανήλθαν στο 50% των συνολικών πωλήσεων. Αύξηση σημείωσε και η συνεισφορά του κλάδου 
Εμπορίας: στην Ελλάδα, οι επιτυχημένες προσπάθειες αναδιοργάνωσης των τελευταίων δύο 
ετών οδήγησαν τη λειτουργική κερδοφορία σε υψηλό τετραετίας ενώ και οι θυγατρικές 
εξωτερικού κατέγραψαν την υψηλότερη συνεισφορά όλων των εποχών, παρά το δυσμενές 
εξωτερικό περιβάλλον στις τοπικές αγορές τους. Ο κλάδος Πετροχημικών βελτίωσε επίσης τις 
επιδόσεις του, επιτυγχάνοντας ιστορικό υψηλό κερδοφορίας. Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα 
επηρεάστηκαν σημαντικά από την πτώση των τιμών αργού πετρελαίου, με αντίκτυπο στην 
αποτίμηση αποθεμάτων. Λόγω των υψηλών αποθεμάτων ασφαλείας που τηρούν τα 
διυλιστήρια, η συνολική ζημία λόγω πτώσης τιμών ανήλθε στα €484 εκατ., μετατρέποντας τα 
θετικά λειτουργικά αποτελέσματα 2014 σε δημοσιευμένα, σύμφωνα με ΔΠΧΠ, Καθαρά 
Αποτελέσματα -€365 εκατ.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Κατά το ένατο ετήσιο road Greek Roadshow του περασμένου Σεπτεμβρίου στο City του 
Λονδίνου, τα στελέχη του ομίλου Ελλάκτωρ είχαν δεχτεί βροχή ερωτήσεων από ξένους 
επενδυτές σχετικά με το εάν και κατά πόσο ο κατασκευαστικός όμιλος θα μπορούσε να 
επηρεαστεί από την επερχόμενη -τότε- αστάθεια στο πολιτικό πεδίο (λόγω και των προεδρικών 
εκλογών). Οι εξελίξεις των τελευταίων τεσσάρων μηνών επιβεβαιώνουν τη βασιμότητα της 
ανησυχίας που είχαν εκδηλώσει τότε οι επενδυτές, με τον μεγαλύτερο τεχνικό όμιλο της χώρας 
να «δοκιμάζεται» από την επιστροφή στην αβεβαιότητα της ελληνικής οικονομίας και κατ’ 
επέκταση του κατασκευαστικού κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, το τμήμα ανάλυσης της 
Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδας (IBG), με πρόσφατη έκθεσή του, αναφέρει ότι λόγω της 
μακροοικονομικής αβεβαιότητας και των καθυστερήσεων ως προς την υλοποίηση των μεγάλων 
έργων το 2015 είναι χρονιά προκλήσεων. Η IBG υποβάθμισε την τιμή-στόχο της Ελλάκτωρ σε 
3,30 ευρώ από 5,20 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση «Buy».  Πριν από μερικές ημέρες ο 
αμερικανικός οίκος Standard & Poor’s έθεσε την αξιολόγηση B+/B της εισηγμένης σε αρνητικό 
credit watch.Κοινός παρονομαστής των δύο αυτών κινήσεων των αναλυτών; Οι επιπτώσεις 
στην ελληνική οικονομία πριν και μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου που βύθισαν σε θολά 
νερά και τις ελληνικές κατασκευές και συγκεκριμένα :
-         η αύξηση των αποδόσεων των ελληνικών ομόλογων που ενίσχυσε το κόστος κεφαλαίου
-         η καθυστέρηση ως προς την υλοποίηση των έργων στις κατασκευές και στη διαχείριση 
απορριμμάτων που χαμηλώνει τις προσδοκίες για έσοδα και
-         η ενδεχόμενη αρνητική επίδραση στους κυκλοφοριακούς όγκους και στα κέρδη από τις 
παραχωρήσεις λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας
Ανησυχία λόγω και χρηματοδοτικού κενού
Κατά την IBG ο Ελλάκτωρ παραμένει μία από τις καλύτερες επιλογές με στόχο την 
μεγιστοποίηση της έκθεσης στην ελληνική ανάκαμψη. Ωστόσο,  προβληματισμό στους 
αναλυτές δημιουργεί σειρά παραγόντων που σχετίζεται με :
-τις κατασκευές. Εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί η διαδικασία δημοπράτησης νέων δημόσιων 
έργων, δεδομένης της αδυναμίας εξεύρεσης χρηματοδότησης, κάτι που γίνεται κατανοητό εάν 
ληφθεί υπόψη το χρηματοδοτικό κενό και τα «χτυπήματα» που έχει δεχτεί τις τελευταίες 
εβδομάδες η ρευστότητα των τραπεζών. Ως αντίβαρο στην εσωτερική κρίση, θα μπορούσε να 
λειτουργήσει το γεγονός ότι το 50% του ανεκτέλεστου της εισηγμένης βρίσκεται στο 
εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, η IBG μείωσε το στόχο για έσοδα από κατασκευές κατά 12%, 
ενώ προβλέπει αύξηση των κεφαλαιακών αναγκών και γι’ αυτό εκτιμάται ότι το cash flow θα 
είναι αρνητικό. -τη διαχείριση απορριμμάτων. Ο κλάδος έργων περιβάλλοντος του ομίλου 
αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά εξαιτίας της ακύρωσης των τεσσάρων διαγωνισμών για την 
κατασκευή ισάριθμων μονάδων επεξεργασίας αλλά και των καθυστερήσεων ως προς τη 
συμβασιοποίηση των έργων ΣΔΙΤ για τα οποία έχουν υπάρξει πλειοδότες. Έτσι, οι αναλυτές 
αποτιμούν το ποσοστό 95% που ο Ελλάκτωρ κατέχει στην θυγατρική Ηλέκτωρ προς 172 εκατ. 
ευρώ από 208 εκατ. ευρώ.
-την Αττική Οδό. Ο κυκλοφοριακός όγκος που υποχώρησε σε ποσοστό 35% από το 2009, 
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υποχώρησε το 2014 περίπου κατά 2%, τροφοδοτώντας τις προβλέψεις για επιστροφή σε θετικό 
πρόσημο κατά τη φετινή χρονιά. Βάσει των δεδομένων αυτών, η IBG τοποθετεί το προς 
διανομή μέρισμα στο 1,4 δισ. ευρώ έως το 2024 και αποτιμά τη συμμετοχή (59%) της 
Ελλάκτωρ στην εταιρεία λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου σε 450 εκατ. ευρώ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Στη δυσκολότερη εξίσωση έχει εξελιχθεί για τις τράπεζες η παραδοσιακή δουλειά τους που δεν 
είναι άλλη από τη χορήγηση δανείων. Με τις πολιτικές εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις με 
τους εταίρους που θα κρίνονται συνεχώς στην πράξη μέχρι το τέλος του α΄ εξαμήνου του 
τρέχοντος έτους, οι χορηγήσεις προς την πραγματική οικονομία δύσκολα θα ξεφύγουν από τον 
«πάγο», αναγκάζοντας τράπεζες και επιχειρήσεις να βαδίζουν σε «ισορροπίες τρόμου».
Οι τραπεζίτες περιγράφουν το «τρίγωνο της… αγωνίας» που έχει διαμορφωθεί πίσω από τις 
πολιτικοοικονομικές εξελίξεις με τρεις λέξεις: καταθέσεις – επισφάλειες – χορηγήσεις. 
Πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο που έχει δημιουργηθεί ξεκινώντας από τις εκροές καταθέσεων 
που μειώνουν τη βάση ρευστότητας των τραπεζών, τη δέσμευση χρηματοδοτικών πόρων από 
ιδιώτες και επιχειρήσεις που δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους και την τελική αδυναμία να 
δοθούν νέα δάνεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ για τις εκροές του 
Ιανουαρίου 2015 αναμένεται να δείξουν αιμορραγία καταθέσεων, ύψους 12 δισ. ευρώ, η οποία 
έρχεται μετά τις εκροές των 4 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου 2014. Μεγάλες θα είναι και οι εκροές 
Φεβρουαρίου αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο την εβδομάδα 16 – 20/2 (κορύφωση των 
διαπραγματεύσεων με το Eurogroup) σημειώθηκαν εκροές περίπου αντίστοιχες όλου του 
Δεκεμβρίου, ενώ η ΕΚΤ είχε ήδη αυξήσει το όριο άντλησης ρευστότητας από τον ELA κατά 
3,3 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξελίξεις αυτές έρχονται ύστερα από μία χρονιά 
(2014) υποχώρησης των καταθέσεων. Διαβάζοντας την Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ που 
δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, διαπιστώνεται ότι επί έξι μήνες (οι οποίοι ωστόσο δεν ήταν 
συνεχείς) στη διάρκεια του 2014 καταγράφηκαν καθαρές εισροές στις τραπεζικές καταθέσεις 
και επί έξι μήνες καταγράφηκαν καθαρές εκροές. Ωστόσο, το συνολικό μέγεθος των μηνιαίων 
καθαρών εκροών καταθέσεων υπερέβη αυτό των καθαρών μηνιαίων εισροών κατά περίπου 2,8 
δισ. ευρώ. Τη στιγμή που οι τράπεζες εξασφαλίζουν ρευστότητα από τον ELA με κόστος που 
τις επιβαρύνει με επιπλέον τόκους 900 εκατ. ευρώ και παράλληλα έχουν χάσει σημαντικό μέρος 
των καταθέσεών τους, μοναδική διέξοδος για εξοικονόμηση πόρων θα ήταν η είσπραξη 
δανείων που τώρα δεν εξυπηρετούνται. Στο σημείο αυτό έρχεται το δεύτερο αδιέξοδο, καθώς 
όχι μόνο δεν εισπράττονται τα οφειλόμενα, είτε λόγω πραγματικής αδυναμίας των 
δανειοληπτών είτε λόγω (με επιεική ορολογία) ανυπαρξίας κουλτούρας πληρωμών, αλλά 
αντιθέτως αυξάνονται οι καθυστερήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες, μιλώντας στη γενική 
συνέλευση των μετόχων της ΤτΕ, ο διοικητής κ. Γ. Στουρνάρας χαρακτήρισε ως τη 
σημαντικότερη πρόκληση για τις τράπεζες την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων.
Στην Έκθεση του διοικητή της ΤτΕ για το έτος 2014 αναφέρεται ότι η ποιότητα των δανειακών 
χαρτοφυλακίων των τραπεζών χειροτερεύει τα τελευταία έξι χρόνια. Τα τελευταία επίσημα 
στοιχεία της ΤτΕ (Σεπτέμβριος 2014) ανεβάζουν τον δείκτη επισφαλειών στο 34,2% (από 
31,9% τον Δεκέμβριο 2013). Εκτιμήσεις τραπεζιτών κάνουν λόγο για αύξηση του εν λόγω 
δείκτη στο 37,4% για τον Δεκέμβριο του 2014, με επιμέρους δείκτες επισφαλειών 38% στα 
επιχειρηματικά δάνεια, 30% στα στεγαστικά και 55% στα καταναλωτικά. Εκφράζονται, 
μάλιστα, φόβοι ότι ο δείκτης επισφαλειών θα μπορούσε να εκτιναχθεί άνω του 40% αν δεν 
ανακοπεί το κύμα νέων επισφαλειών που για το πρώτο δίμηνο του 2015 φημολογείται πως 
αγγίζουν τα 2 δις. ευρώ. Κατόπιν των παραπάνω, δεν είναι τυχαίο ότι ο ρυθμός 
χρηματοδότησης προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά παραμένει αρνητικός (-3,1% για 
επιχειρήσεις και –2,9% για ιδιώτες), αλλά πλέον - ύστερα από έξι χρόνια βαθιάς οικονομικής 
κρίσης που αποτιμώνται σε σωρευτική υποχώρηση του ΑΕΠ άνω του 25% -, καθίσταται 
ιδιαίτερα ανησυχητικό και δύσκολο να ξαναμπεί σε μία θετική τροχιά.

ΔΝΤ Συζήτηση στο διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με την Ελλάδα στο 
επίκεντρο έλαβε χώρα χθες με πολλά μέλη του ΔΣ να ζητούν ενημέρωση για τις τελευταίες 
εξελίξεις, σύμφωνα με το MEGA, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά στο τι συζητήθηκε. 
Πάντως σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ ο κ. Τόμσεν φέρεται να είπε ότι «εμείς είμαστε ανοικτοί 
να το ονομάσουμε αυτό το πράγμα ό,τι θέλει η Αθήνα», αλλά το ΜOU, δηλαδή το μνημόνιο 
πρέπει να υπάρχει. Ο λόγος για αυτό, όπως εξήγησε ο κ. Τόμσεν είναι ότι «η Ευρώπη μας 
ζητάει να ελέγχουμε τα μέτρα άρα και να θέλαμε να μην υπάρχει μνημόνιο δεν γίνεται. Πρέπει 
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να υπάρχει το πλαίσιο, πρέπει να είναι όλα γραπτά και υπογεγραμμένα». Σε ερώτηση του 
ανταποκριτή του MEGA στην Ουάσιγκτον Μιχάλη Ιγνατίου για το τι θα κάνει το ΔΝΤ εάν η 
Αθήνα δεν πληρώσει τη δόση του δανείου η απάντηση ήταν «ουδέν σχόλιο».  Κατά τις 
εκτιμήσεις του κ. Ιγνατίου, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από το Ταμείο ότι διεξάγονται 
διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση για την αναβολή πληρωμής της επόμενης δόσης 
εκ μέρους της Ελλάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ρεπορτάζ, αν η αναβολή 
δεν γίνει σε συνεννόηση με το ΔΝΤ και όλους τους δανειστές θα θεωρηθεί πιστωτικό γεγονός. 
Επίσης, όπως αναφέρει ο κ. Ιγνατίου, ακόμη κι αν γίνει σχετική πρόταση από την Christine 
Lagarde υπάρχει περίπτωση να μην περάσει από το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου. 
Παράλληλα το ρεπορτάζ κάνει λόγο για «μία δόση καχυποψίας» αναφορικά με τα όσα 
ανακοινώνονται από την Αθήνα.

ΕΕ Αυξάνονται οι ελπίδες ότι η οικονομία της Ευρωζώνης επιτέλους «γυρίζει σελίδα» και 
εισέρχεται σε τροχιά βιώσιμης ανάκαμψης, καθώς τα τελευταία στοιχεία παραπέμπουν σε 
βελτίωση της κατάστασης και προσδοκάται ότι η θετική τάση θα μπορούσε να εδραιωθεί μετά 
την έναρξη του προγράμματος εκτύπωσης χρήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον 
Μάρτιο. Συγκεκριμένα, ενθαρρυντικά μηνύματα για βελτίωση των συνθηκών δανεισμού 
έστειλαν τα στοιχεία της ΕΚΤ που έδειξαν ότι η πιστωτική επέκταση στον ιδιωτικό τομέα της 
Ευρωζώνης μειώθηκε μόνο κατά 0,1% τον Ιανουάριο του 2015 σε ετήσια βάση (έναντι μείωσης 
0,5% τον Δεκέμβριο). Εάν μάλιστα υπολογιστούν οι πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων τότε 
το πρόσημο καθίσταται θετικό (+0,2%), υποδεικνύοντας ότι η πιστωτική ασφυξία βαθμιαία 
αμβλύνεται, καθώς και οι τράπεζες εμφανίζονται πιο πρόθυμες να ανοίξουν τις στρόφιγγες και 
να χαλαρώσουν τους όρους για την εκταμίευση δανείων. Την ίδια στιγμή, έγινε γνωστό ότι ο 
δείκτης προσφοράς χρήματος M1 (που υπολογίζει το χρήμα σε κυκλοφορία και τις overnight 
καταθέσεις) αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, με τους ταχύτερους ρυθμούς 
από το τέλος του 2011. «Ιστορικά, ο εν λόγω δείκτης αποτελεί προπομπό ταχύτερης 
οικονομικής ανάπτυξης», σημειώνει χαρακτηριστικά η Wall Street Journal.

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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