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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΣΙΑ Χαμηλότερα κινούνται τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς τα ισχυρά στοιχεία 
που ανακοινώθηκαν χθες για την αγορά κατοικιών στις ΗΠΑ, αυξάνουν τις πιθανότητες 
αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων τους επόμενους μήνες, ωθώντας ορισμένους επενδυτές 
να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους. Ωστόσο, το Τόκιο κινείται ανοδικά, καθώς το γεν υποχωρεί 
έναντι του δολαρίου. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχωρεί κατά 
0,4%, ενώ υψηλότερα κατά 0,57% κινείται ο δείκτης Nikkei του Τόκιο στις 16.591 μονάδες. 
Οριακά υψηλότερα ο δείκτης ASX στις 5.650 μονάδες, ενώ αντιθέτως πτώση 0,83% 
καταγράφει ο δείκτης Hang Seng στις 22.8085 μονάδες, κατά 0,32% υποχωρεί ο Kospi στις 
2.043 μονάδες, κατά 0,25% ο CSI στις 3.332 μονάδες και κατά 0,1% ο Shanghai Composite 
στις 3.086 μονάδες. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Αύξηση 0,4% σε τριμηνιαία εμφάνισε το β' τρίμηνο η γερμανική οικονομία, σύμφωνα με τα 



στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, ενώ σε ετήσια βάση ο ρυθμός 
ανάπτυξης ανήλθε το β' τρίμηνο στο 3,1%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις. Η εγχώρια 
κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση (κατά 0,2% η ιδιωτική κατανάλωση 
και κατά 0,6% η κρατικές δαπάνες), ενώ οι επενδύσεις κεφαλαίων μειώθηκαν κατά 2,1% σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,2% σε τριμηνιαία βάση 
και οι εισαγωγές κατά 0,1%. 

ΙΟΝΑ H «Ιονική Ξενοδοχειακή A.E.» ανακοίνωσε ότι στις 23 Αυγούστου 2016, έλαβε 
γνωστοποίηση από την Alpha Bank ΑΛΦΑ +0,62%, σύμφωνα με την οποία, στις 22.8.2016, 
η Τράπεζα απέκτησε άμεσο ποσοστό 97,27% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Ιονική 
Ξενοδοχειακή A.E. που αντιστοιχεί σε 13.039.063 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου 
μετοχές επί συνόλου 13.404.440 μετοχών της εκδότριας εταιρίας, λόγω αγοράς τους από τις 
συνδεδεμένες της εταιρίες Alpha Group Investments Ltd, Ionian Equity Participations Ltd, 
Ιονική Συμμετοχών Α.Ε., Ωκεανός Α.Τ.Ο.Ε.Ε. και Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. 
κατά ποσοστά 89,77%, 1,87%, 1,87%, 1,87% και 1,87% αντιστοίχως. Μετά τις ανωτέρω 
συναλλαγές, το έμμεσο ποσοστό της Τραπέζης επί των δικαιωμάτων ψήφου της Ιονική 
Ξενοδοχειακή A.E. κατήλθε από 97,27% σε 0%. Η συναλλαγή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 
εσωτερικής αναδιαρθρώσεως του χαρτοφυλακίου του Ομίλου Alpha Bank ΑΛΦΑ +0,62% 
προς το σκοπό εξυπηρετήσεως επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και υπό όρους σύμφωνους με 
τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται σε παρεμφερείς συναλλαγές.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – 
MORGAN 
STANLEY

Μεικτή εικόνα στο δεύτερο τρίμηνο προβλέπει για τις ελληνικές τράπεζες η Morgan Stanley, 
καθώς οι τάσεις στη ρευστότητα αναμένεται να εμφανίσουν βελτίωση, τα κέρδη από βασικές 
δραστηριότητες εκτιμάται ότι θα αποδειχθούν ανθεκτικά, αλλά τα αποτελέσματα αναμένεται 
να χαρακτηριστούν για ένα ακόμη τρίμηνο από τις αυξημένες προβλέψεις.

Τι θα παρακολουθήσει στο τρίμηνο

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα εμφανίσουν 
εισροές καταθέσεων της τάξεως του 1% κατά μέσο όρο στο τρίμηνο, μετά και τη χαλάρωση 
των capital controls για το «νέο χρήμα». Επίσης, ο οίκος αναμένει περαιτέρω απομόχλευση, 
αν και με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, με τα συνολικά δάνεια να 
καταγράφουν πτώση 1% κατά μέσο όρο. Παράλληλα, εκτιμά ότι και οι τέσσερις τράπεζες θα 
εμφανίσουν περαιτέρω μείωση της εξάρτησής τους από τον ακριβό ELA (κατά 0,7 – 5,25 
δισ. στο τρίμηνο), λόγω των εισροών καταθέσεων, των συναλλαγών repos και προτίμησης 
για τις πράξεις χρηματοδότησης της ΕΚΤ, που ενέχουν σχεδόν μηδενικό κόστος. Ως εκ 
τούτου, προβλέπει ήπια αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους. Στο μέτωπο των 
προμηθειών, προβλέπει στασιμότητα σε τριμηνιαία βάση λόγω των αδύναμων συνθηκών 
στην αγορά. Ωστόσο, σημειώνει ότι η Εθνική θα εμφανίσει καλύτερα μεγέθη λόγω της 
μείωσης των ομολόγων με εγγύηση δημοσίου και των συνδεδεμένων προμηθειών. Και οι 
τέσσερις τράπεζες αναμένεται να εγγράψουν κέρδη περί τα 50 εκατ. ευρώ έκαστη από την 
πώληση μετοχών της Visa. Επίσης, δεδομένου ότι τα ομόλογα του EFSF είναι αποδεκτά από 
την ΕΚΤ στο πλαίσιο του προγράμματος QE, ο οίκος εκτιμά ότι οι τράπεζες θα εγγράψουν 
κέρδη από συναλλαγές ύψους 5-10 εκατ. ευρώ έκαστη. Αναφορικά με τις προβλέψεις, η 
Morgan Stanley εκτιμά ότι οι υποβόσκουσες τάσεις αναφορικά με το κόστος ρίσκου 
αναμένεται να παραμείνουν σταθερές. Ωστόσο, ο οίκος επισημαίνει ότι υπάρχει ζήτημα με 
έναν/δυο φακέλους μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που χρειάστηκαν πρόσθετες 
προβλέψεις. Ως εκ τούτου το κόστος ρίσκου αναμένεται να είναι υψηλότερο σε σχέση με το 
πρώτο τρίμηνο.

Οι αποτιμήσεις
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Ο οίκος βλέπει περιθώριο ανόδου από 31% ως 95% για τις τραπεζικές μετοχές, με βάση τις 
τιμές στόχους που θέτει. Ειδικότερα, η Morgan Stanley δίνει τιμή-στόχο στα 2,01 ευρώ για 
την Alpha, στα 0,79 ευρώ για τη Eurobank, στα 0,29 ευρώ για την Εθνική και στα 0,25 ευρώ 
για την Πειραιώς. Ωστόσο, διατηρεί σύσταση equalweight και για τις τέσσερις τράπεζες 
καθώς η οικονομική ανάκαμψη είναι ακόμη εύθραυστη και δεν έχει επιτευχθεί ακόμη 
μακροοικονομική και πολιτική σταθερότητα.

Η Alpha Bank

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι η Alpha θα εμφανίσει ζημιές ύψους 16 εκατ. ευρώ το 
β΄τρίμηνο. Ο οίκος αναμένει διατήρηση των τάσεων ενώ αποδίδει τις ζημιές σε αυξημένες 
προβλέψεις λόγω συγκεκριμένων εταιριών. Ειδικότερα, σημειώνει ότι οι προβλέψεις για 
επισφάλειες αναμένεται να αυξηθούν κατά 42% σε τριμηνιαία βάση λόγω επιχειρηματικού 
φακέλου ύψους τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ, για τον οποίο πρέπει να διενεργηθούν 
προβλέψεις. Ο οίκος προβλέπει ότι η Alpha θα εμφανίσει αύξηση των καταθέσεων κατά 1% 
και μείωση των δανείων κατά 1% σε τριμηνιαία βάση. Η τράπεζα εκτιμάται ότι θα έχει 
μειώσει την εξάρτησή της από τον ELA κατά 1,6 δισ. ευρώ το β' τρίμηνο.

Η Eurobank

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι η τράπεζα θα εμφανίσει κέρδη ύψους 26 εκατ. ευρώ, 
μειωμένα κατά 61% σε τριμηνιαία βάση. Ο οίκος αποδίδει τη μείωση των κερδών στις 
αυξημένες επισφάλειες κατά 30% για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε κάποιους φακέλους 
εταιριών. Παράλληλα, προβλέπει οριακή μείωση των δανείων και σταθερές καταθέσεις, αν 
και εκτιμά ότι θα αυξηθούν το γ' τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας 
αναμένεται να εμφανίσουν άνοδο 1% στο τρίμηνο, με τα επιτοκιακά περιθώρια να 
διευρύνονται κατά 5 μονάδες βάσης.

Η Εθνική

Μηδενικά κέρδη προβλέπει ο οίκος για την Εθνική Τράπεζα, σημειώνοντας ότι υπάρχει 
ρίσκο να καταγραφούν οριακές ζημιές. Ο οίκος αναμένει βελτίωση 1% στα καθαρά έσοδα 
από τόκους, αλλά και ζημιές από συναλλαγές ύψους 30 εκατ. ευρώ. H Εθνική αναμένεται να 
εμφανίσει μείωση των χορηγήσεων κατά 0,5% και αύξηση των καταθέσεων κατά 0,8%, 
καθώς και αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1% στο τρίμηνο. Η Morgan 
Stanley αναμένει ότι η τράπεζα θα χρησιμοποιήσει τη ρευστότητα από την πώληση της 
Finansbank για τη μείωση της εξάρτησης από τον ELA κατά 5,25 δισ. ευρώ στυα 5,95 δισ. 
ευρώ το β' τρίμηνο. Παράλληλα, προβλέπει αύξηση των προμηθειών κατά 41% στα 61 εκατ. 
ευρώ αλλά και αύξηση των προβλέψεων για επισφάλειες κατά 37% στο τρίμηνο λόγω 
κάποιων φακέλων επιχειρήσεων, για τους οποίους χρειάστηκαν αυξημένες προβλέψεις.

Η Τράπεζα Πειραιώς

Η τράπεζα αναμένεται να εμφανίσει κέρδη ύψους 20 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο, με βελτίωση 
των τάσεων και ισχυρή λειτουργική κερδοφορία προ προβλέψεων, αυξημένη κατά 17% στο 
τρίμηνο, στα 308 εκατ. ευρώ, εκτιμά η MS. Η Πειραιώς εκτιμάται ότι θα εμφανίσει μείωση 
των χορηγήσεων κατά 1,5% και των καταθέσεων κατά 1% σε τριμηνιαία βάση. Παράλληλα, 
ο οίκος προβλέπει μείωση της χρηματοδότησης από ΕΕ κατά 3 δισ. ευρώ (1,5 δισ. από ELA 
και 1,5 δισ. από ΕΚΤ). Επίσης, η Morgan Stanley προβλέπει ότι η τράπεζα θα εμφανίσει 



αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1% και των προμηθειών κατά 5%. Οι 
πωλήσεις των ομολόγων του EFSF αναμένεται να οδηγήσουν σε κέρδη από συναλλαγές 
ύψους 20 εκατ. ευρώ. Ο οίκος προβλέπει μείωση στη σύσταση νέων μη εξυπηρετούμενων 
δανείων σε ευθυγράμμιση με το guidance της διοίκησης της Πειραιώς. 

MOH Πτώση σε επίπεδο EBITDA και καθαρών κερδών θα εμφανίσει η Motor Oil ΜΟΗ -1,74% το 
δεύτερο τρίμηνο, εκτιμά σε έκθεσή της η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, αποδίδοντας την 
κάμψη στις εργασίες συντήρησης των διυλιστηρίων. Ειδικότερα, όπως αναφέρει, η 
προγραμματισμένη συντήρηση της μονάδας για περίπου έναν μήνα αναμένεται να επηρεάσει 
τα αποτελέσματα β' τριμήνου, ιδίως σε σύγκριση με το πολύ ισχυρό β' τρίμηνο του 2015, 
όταν τα περιθώρια διύλισης βρίσκονταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η χρηματιστηριακή 
προβλέπει ότι η εταιρία θα εμφανίσει EBITDA ύψους 118,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 
35,5% σε ετήσια βάση, με τα "καθαρά" EBITDA να μειώνονται κατά 46% στα 91,1 εκατ. 
ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της Motor Oil ΜΟΗ -1,74% εκτιμώνται στα 52,2 εκατ. το β' 
τρίμηνο, εμφανίζοντας κάμψη 48% σε ετήσια βάση, ενώ εάν εξαιρεθούν οι επιπτώσεις από 
την αποτίμηση των αποθεμάτων, τα καθαρά κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 37,1 
εκατ. ευρώ. Η χρηματιστηριακή διατηρεί τιμή-στόχο στα 13,6 ευρώ και σύσταση "buy" για 
τη μετοχή. Η Motor Oil ΜΟΗ -1,74% ανακοινώνει αποτελέσματα στις 29 Αυγούστου, μετά 
το κλείσιμο της αγοράς. 

EKT H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ίσως οδηγηθεί σε περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής της, 
εάν οι διαρθρωτικές αλλαγές στην ευρωζώνη δεν υλοποιηθούν, τόνισε σήμερα το μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ. «Εάν τίποτα δεν υλοποιηθεί (σ.σ. 
μεταρρυθμίσεις), η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να κάνει περισσότερα, είπε ο Κερέ σε 
συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη. «Εάν δεν γίνουν αρκετά όσον αφορά στο μέτωπο των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αρκετά στο μέτωπο των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, 
τότε η ΕΚΤ θα πρέπει να κάνει περισσότερα», είπε. Ο Κερέ πρόσθεσε ότι η οικονομία της 
ευρωζώνης ανακάμπτει και θα συνεχίσει να επιταχύνεται η ανάπτυξη, αλλά η ανάκαμψη δεν 
είναι τόσο ισχυρή όσο θα ήθελε η κεντρική τράπεζα.

EUROSTOXX 600 Την αφαίρεση των μετοχών των  Alpha Bank, OTE και  Eurobank, από τον δείκτη  Euro 
Stoxx 600 ανακοίνωσε ο Stoxx, σε συνέχεια της υποβάθμισης της ελληνικής αγοράς από 
ανεπτυγμένη  σε  αναδυόμενη  στις  10  Μαΐου,  Οι  αλλαγές  που  προέκυψαν  από  την 
επανεξέταση της κατάταξης των αναδυόμενων και ανεπτυγμένων αγορών θα τεθούν σε ισχύ 
από την έναρξη της συνεδρίασης της 19ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 
Stoxx Ltd., δείκτης του ομίλου Deutsche Boerse ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση των STOXX 
Benchmarks, μεταξύ των οποίων και ο Stoxx Europe 600, ο Stoxx North America 600 Index 
και ο Stoxx Asia/Pacific 600.  Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι αλλαγές που προκύπτουν από 
την ετήσια επανεξέταση θα τεθούν σε ισχύ στο άνοιγμα της αγοράς στις 19 Σεπτεμβρίου, 
2016.  Ως εκ  τούτου  η Ελλάδα δεν  μπορεί  πλέον να  χαρακτηριστεί  ως  μια  αναπτυγμένη 
αγορά. Ως εκ τούτου, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα αποκλειστούν από τον δείκτη STOXX 
Global 1800 και όλους τους συναφείς επιμέρους δείκτες. Επιπλέον, η Ουγγαρία δεν μπορεί 
πλέον να χαρακτηριστεί ως αναδυόμενη αγορά και το Βιετνάμ θα πρέπει να χαρακτηριστεί 
ως αναδυόμενη αγορά. 

ΔΕΗ Καθώς η ωρολογιακή βόμβα των ανεξόφλητων οφειλών προς τη  ΔΕΗ ετοιμάζεται  να 
σκάσει,  υπουργείο  Ενέργειας  και  διοίκηση  της  ΔΕΚΟ εξαπολύουν  εκατέρωθεν  βέλη 
προσπαθώντας  να  αποποιηθούν  τις  ευθύνες  μπροστά  στον  επερχόμενο  κίνδυνο 
κατάρρευσης της επιχείρησης. Το μεν υπουργείο διακριτικά αλλά με σαφήνεια θεωρεί ότι 
η  διαχείριση  του  εκρηκτικού  προβλήματος  από  την  πλευρά  της  διοίκησης  της  ΔΕΗ 
υπήρξε ανεπαρκής και στο πλαίσιο αυτό αποδίδονται  ευθύνες τόσο στην κορυφή της 
διοικητικής  πυραμίδας  όσο  και  σε  συγκεκριμένα  στελέχη  της  Γενικής  Διεύθυνσης 
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Εμπορίας. Η, δε, διοίκηση της ΔΕΗ αφήνει να εννοηθεί ότι τα χέρια της είναι "δεμένα" 
από την πολιτική απόφαση του υπουργείου να μην επιτρέψει τη χρήση του μοναδικού 
μέσου που μπορεί να αποδώσει πραγματικά αποτελέσματα στο μέτωπο των ανεξόφλητων 
οφειλών, που δεν είναι άλλο από τις αποκοπές ηλεκτροδότησης. 

FED Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Federal Reserve Janet Yellen ενδέχεται να χρησιμοποιήσει 
την ομιλία της στο Jackson Hole για να δώσει το σύνθημα εκκίνησης της κούρσας για την 
άνοδο των επιτοκίων, αρχής γενομένης ακόμη και το Σεπτέμβριο.

ΕΥΡΩΖΩΝΗ Η  οικονομία της Ευρωζώνης διατήρησε το momentum της τον Αύγουστο, με την ανάπτυξη 
να δείχνει ότι δεν επηρεάστηκε από τις επιπτώσεις της απόφασης στο βρετανικό 
δημοψήφισμα για Brexit. Ο σύνθετος ΡΜΙ για την Ευρωζώνη σημείωσε άνοδο για δεύτερο 
μήνα στις 53,3 μονάδες από τις 53,2 μονάδες τον Ιούλιο. Πρόκειται για το υψηλότερο 
επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών.

πηγές ειδήσεων: 
euro2day  gr, capital.gr,reporter.gr, imerisia.gr, naftemporiki.gr, axiaplus.gr, bankingnews.gr, ase.gr

 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.


