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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Σε νέο υψηλό 7 ετών ενισχύονται τα ασιατικά χρηματιστήρια με πρωταγωνιστή τις κινεζικές 

αγορές. Οι θετικές εκπλήξεις από το μέτωπο των αποτελεσμάτων στη Wall Street, κυρίως στον 
κλάδο της υψηλής τεχνολογίας, αλλά και οι προσδοκίες για τις επόμενες κινήσεις των 
κεντρικών τραπεζών είναι οι βασικές αιτίες ανόδου. Οι αναλυτές ωστόσο τονίζουν ότι υπάρχει 
μία επιφυλακτικότητα αναφορικά με το παρατεταμένο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις της 
Ελλάδας με τους πιστωτές. Έτσι, στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με 
απώλειες 0,18% στις 19.983 μονάδες και κορεατικός Kospi χαμηλότερα κατά 0,1% στις 2157 
μονάδες. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ όμως,ο δείκτης Hang Seng ενισχύεται κατά 
1,51% στις 28.484 μονάδες, ενώ ο αυστραλιανός ASX έκλεισε με κέρδη 0,81% στις 5954 
μονάδες. Η κινεζική αγορά βρίσκεται σε νέο υψηλό 7 ετών με τον Shanghai Composite να 
ενισχύεται κατά 2,65% στις 4510 μονάδες και το CSI 300 κατά 1,89% στις 4791 μονάδες. 
Σημειώνεται πως το χρηματιστήριο της Σαγκάης καταγράφει στο 12μηνο κέρδη μεγαλύτερα 
του 100%, ενώ ο Shanghai Composite ενισχύεται το 2015 κατά 36%, καθώς η σύνδεση των 
χρηματιστηρίων Σαγκάης και Χονγκ Κονγκ έχει οδηγήσει σε επενδυτική φρενίτιδα με 
αλματώδη αύξηση του όγκου συναλλαγών.

ΟΠΑΠ Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης αμοιβαίου 
ιπποδρομιακού στοιχήματος με την Ιπποδρομίες Α.Ε. (100% θυγατρική της ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ 
-0,64% Investments Ltd) για 20 χρόνια. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ταμείου 
Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), με τη υπογραφή της σύμβασης «ολοκληρώνεται με επιτυχία μια 
απαιτητική διεθνής διαγωνιστική διαδικασία που διεξήχθη με τις πλέον αυστηρές δικλείδες 
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ασφαλείας για το Ελληνικό Δημόσιο και σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας». H ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ 
-0,64% Investments Ltd ανακηρύχθηκε το Σεπτέμβριο 2014 προτιμητέος επιτυχών πλειοδότης 
μετά την υποβολή της υψηλότερης προσφοράς ύψους 40.500.000 ευρώ, για τη χορήγηση 
του δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος.
Ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Στέργιος Πιτσιόρλας δήλωσε σχετικά: «Ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
μια δύσκολη αποκρατικοποίηση, ενώ καταφέραμε να μεγιστοποιήσουμε το τελικό τίμημα προς 
όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Στόχος του ΤΑΙΠΕΔ ήταν πάντα η απρόσκοπτη συνέχιση 
της ελληνικής ιπποδρομιακής δραστηριότητας στο Μαρκόπουλο Αττικής, με τους καλύτερους 
δυνατούς όρους που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξή της.»

ΕΤΕ Σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της όσον αφορά στις ζημιές στα χαρτοφυλάκια δανείων 
προχώρησε στο δ' τρίμηνο της περασμένης χρονιάς η Εθνική. Η απόφαση λήφθηκε λόγω της 
αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας και των χειρότερων από το αναμενόμενο τάσεων στην 
οικονομία (ονομαστικό ΑΕΠ, ανεργία, παράταση αναστολής πλειστηριασμών). Αποτέλεσμα 
ήταν οι σωρευμένες προβλέψεις για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια να φθάσουν στα 5,5 
δισ. ευρώ στις 31/12/2014, αυξημένες κατά 1,28 δισ. σε σχέση με το τέλος του 2013. 
Αντίστοιχα, οι σωρευμένες προβλέψεις για επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε 3,1 δισ., 
υψηλότερες κατά 717 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2013.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Με haircut 25% κάνει αποδεκτά τα ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ) η Τράπεζα της 
Ελλάδος για χορήγηση ρευστότητας μέσω ELA. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία των 
παρουσιάσεων των τραπεζών για τα αποτελέσματα δ' τριμήνου. 
Σε περίπτωση που η ΕΚΤ αποφασίσει να αυξήσει το κούρεμα στα επίπεδα του 35% με 40% το 
πλήγμα για τις τράπεζες θα ήταν σημαντικό, πλην όμως ανεκτό, καθώς, όπως έγραψε το 
Euro2day.gr, έχουν δυνατότητα νέων εκδόσεων ύψους 30 με 40 δισ. ευρώ.
Το ενδεχόμενο να σταματήσει η ΤτΕ να κάνει αποδεκτούς τους παραπάνω τίτλους αποτελεί 
στον αντίποδα καταστροφική εξέλιξη για τις τράπεζες και ως εκ τούτου προς το παρόν δεν 
εξετάζεται.

EUROGROUP H κυβέρνηση  συνεχίζει να παλεύει για έκτακτο Eurogroup πριν αλλάξει ο μήνας με 
τηλεδιάσκεψη Brussels Group σήμερα και με πολυεπίπεδες πολιτικές κινήσεις «λείανσης» όσων 
συνέβησαν στο δυσμενές Eurogroup της προηγούμενης Παρασκευής. Ωστόσο, η πρόθεση των 
υπoυργών Οικονομικών της ευρωζώνης είναι πλέον στοιχημένη και σαφής: πρώτα θα υπάρξει 
συμφωνία σε επίπεδο «θεσμών» και μετά θα έρθει το θέμα στο πολιτικό επίπεδο των υπουργών.
Η agenda  του τακτικού Eurogroup της 11/5 είναι ήδη διαμορφωμένη από τον πρόεδρο Jeroen 
Dijsselbloem (σ.σ. συνομίλησε χθες τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα). Είναι 
ξεκάθαρο το μήνυμά της, παραπέμποντας στις αποφάσεις της συνόδου της προηγούμενης 
Παρασκευής. Όπως αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη ο κατάλογος των ελληνικών μέτρων θα 
παρουσιαστεί στο Eurogroup της 11/5 «μόνο όταν έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της 
ελληνικής κυβέρνησης και των τριών θεσμικών οργάνων». Οι υπόλοιπες δόσεις «θα 
καταβληθούν μόνο μετά από θετική αξιολόγηση από τα θεσμικά όργανα για την εφαρμογή των 
απαιτούμενων μέτρων και μετά την οριστική συμφωνία του Eurogroup»

ΟΛΠ Ο γενικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ναυτικού Δικαίου (European Maritime 
Law Organisation ή EMLO) κάλεσε τα λιμάνια της βορείου Ευρώπης και ειδικά αυτά του 
Αμβούργου, της Αμβέρσας και του Ρότερνταμ, εμμέσως πλην σαφώς, να στραφούν νομικά 
εναντίον της αξιοποίησης του Πειραιά εφόσον η Cosco επικρατήσει στον σχετικό διαγωνισμό 
αξιοποίησής του ΟΛΠ. Μιλώντας επί ελληνικού εδάφους και στα πλαίσια του ετήσιου εαρινού 
συνέδριου της EMLO, ο κύριος Guus Braakman, ολλανδός και δικηγόρος στο επάγγελμα, 
μίλησε ανοιχτά για την απειλή που συνιστά για τα μεγάλα βορειοευρωπαϊκά λιμάνια η 
μεγέθυνση της παρουσίας της Cosco στον Πειραιά και δεν δίστασε μάλιστα να καλέσει τα 
λιμάνια αυτά να προβούν σε νομικές προσφυγές κατά της Cosco εάν το deal προχωρήσει.
Στην πιο σαφή μέχρι τώρα δημόσια παραδοχή βόρειο-ευρωπαίου παράγοντα, πως ο Πειραιάς 
απειλεί συμφέροντα των βορείων εταίρων μας, συνέστησε μάλιστα η προσφυγή να εστιαστεί 
στην κρατική τραπεζική στήριξη που ισχυρίστηκε πως απολαμβάνει η Cosco από το Πεκίνο.
Προσέξτε: Δεν ισχυρίστηκε πως θα διαμορφώσει μονοπώλιο, όπως πολλοί στην Ελλάδα κατά 
καιρούς εκτιμούν. Αντιθέτως, επεσήμανε πως η Cosco είναι μέλος μιας συμμαχίας ναυτιλιακών 
τακτικών δρομολογίων, της CKYHE Alliance (απαρτίζεται από την κινεζική COSCO, την 
Ιαπωνική K-Line, την ταϊβανέζικη Yang Ming, την νοτιοκορεάτικη Hanjin Shipping Company 
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και την ταϊβανέζικη Evergreen και ελέγχει μερίδιο της τάξης του 25% στα δρομολόγια Ασίας-
Β. Ευρώπης κατά δήλωση του γ.γ. της EMLO ) και η εδραίωση της στον Πειραιά μπορεί να 
φέρει περεταίρω φορτία από το εκ της Ασίας εισερχόμενο στην Ευρώπη εμπόριο. Φορτία που 
μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν τα λιμάνια του Αμβούργου, της Αμβέρσας, του Ρότερνταμ και 
άλλα. Και κατά λογική συνέπεια η Cosco με τους εταίρους της θα πλήξουν τα συμφέροντα των 
άλλων αυτών λιμανιών. Η όλη ανάλυση βέβαια δεν επισήλθε στο κατά πόσον το ταχύτερο 
ταξίδι των ασιατικών εξαγωγών προς την καρδία της Ευρώπης (δια τραίνου από τον Πειραιά) 
θα ωφελήσει με χαμηλότερες τιμές μεταφορικών τις εισαγωγικές επιχειρήσεις και εν τέλει τους 
καταναλωτές.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Χωρίς τέλος είναι το θρίλερ ρευστότητας για τις τράπεζες, όσο κυλά χωρίς αποτέλεσμα ο 
χρόνος της κλεψύδρας για μια συμφωνία με τους δανειστές.  Με τις επόμενες ημέρες να 
θεωρούνται από τους τραπεζίτες οι πλέον κρίσιμες, καθώς ποσά της τάξεως του 1,3 – 1,7 δισ. 
ευρώ αναμένεται να φύγουν από το τραπεζικό σύστημα για πληρωμές υποχρεώσεων του 
Δημοσίου, εντείνεται η ανησυχία και για τις κινήσεις στο μέτωπο των καταθέσεων ιδιωτών. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα των επικείμενων εκροών καταθέσεων του Δημοσίου, σε 
συνδυασμό με τη συμπεριφορά των ιδιωτών καταθετών, συζητήθηκε και σε επίπεδο Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών.

ΚΟΜΙΣΙΟΝ Σημαντική υποβάθμιση των προβλέψεών της για την ανάπτυξη της Ελλάδας φέτος σχεδιάζει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως δήλωσε στην γερμανική εφημερίδα Handelsblatt ο αντιπρόεδρος 
της Κομισιόν, Βλαντις Ντομπρόβσκις. «Τον χειμώνα περιμέναμε ανάπτυξη 2,5% στην Ελλάδα 
για το τρέχον έτος. Οι εαρινές προβλέψεις μας για την Ελλάδα θα είναι πιο απαισιόδοξες», 
δήλωσε στην εφημερίδα, όπως μεταδίδει το Reuters. Ο ίδιος, μιλώντας στην γερμανική 
εφημερίδα εξέφρασε την ανησυχία του για την οικονομική κατάσταση της χώρας. «Βεβαίως 
γνωρίζουμε πως η κατάσταση της ρευστότητας στην Ελλάδα γίνεται όλο και πιο δύσκολη», 
ανέφερε

GOLDMAN SACHS Κίνδυνος για αθέτηση πληρωμών προς την ΕΚΤ 
Την πρόσφατη θέση της HSBC, ότι η 20η Ιουλίου είναι η κρίσιμη ημερομηνία για την 
Ελλάδα, υιοθετεί και η Goldman Sachs, δεδομένου ότι τότε η ελληνική κυβέρνηση έχει να 
καταβάλει 3,6 δισ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
Η Goldman Sachs, πιστεύει ότι η κατάσταση είναι πιθανό να παραμείνει εξαιρετικά αβέβαιη 
μέχρις ότου η Ελλάδα και η Ευρωζώνη φτάσουν σε μια πιο μακροπρόθεσμη συμφωνία 
χρηματοδότησης που να επιτρέπει στη χώρα να κάνει τις μεγάλες πληρωμές ύψους 6,5 δισ. 
ευρώ προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 
Η Ελλάδα έχει ήδη χρησιμοποιήσει μια ποικιλία μη συμβατικών μέτρων για να καλύψει τις 
τρέχουσες πληρωμές του χρέους της, αλλά φαίνεται οι επιλογές της εξαντλούνται. 
Υπάρχει ήδη μια προγραμματισμένη συνεδρίαση του Eurogroup στις 11 Μαΐου, η οποία είναι 
πιθανό να κεντρίσει σύντομα την προσοχή των αγορών.
Μέχρι τώρα δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι μια συμφωνία σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που θα 
οδηγήσει σε μια πρόωρη εκταμίευση από τους πιστωτές, θα επιτρέψει στην Ελλάδα να 
ανταποκριθεί στις πληρωμές του ΔΝΤ. 
Πράγματι, η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου ορίζει ότι η πλήρης εκταμίευση της δόσης των 
7,2 δισ. ευρώ θα γίνει όταν η αναθεώρηση του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Αυτή θα μπορούσε να γίνει μέχρι το τέλος του Ιουνίου. 
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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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