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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Συγκρατημένη άνοδο καταγράφεται στις χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας παρά τη νέα μείωση 

επιτοκίων από την Κίνα και την ενίσχυση του δολαρίου στο υψηλότερο επίπεδο 11 ετών. Συγκεκριμένα, 
στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με άνοδο 0,15% στις 18826 μονάδες. Στο Χονγκ 
Κονγκ ο δείκτης Hang Seng ενισχύεται κατά 0,18% στις 24.867 μονάδες. Ο κορεατικός Kospi έκλεισε 
με κέρδη 0,55% στις 19966 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX υψηλότερα κατά 0,47% στις 5926 
μονάδες που είναι το υψηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο του 2008. Στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος βρέθηκαν κυρίως οι μεταλλευτικές, με τον σχετικό κλάδικό δείκτη να ενισχύεται κατά 
1,4% Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite ενισχύεται κατά 0,67% στις 3331 μονάδες και ο CSΙ 
300 κατά 0,69% στις 3597 μονάδες. Η κεντρική τράπεζα της Κίνας το Σάββατο ανακοίνωσε τη δεύτερη 
μείωση επιτοκίων μέσα σε διάστημα 3 μηνών. Συγκεκριμένα, μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά 25 
μονάδες βάσης στο 5,35% και το ετήσιο καταθετικό επιτόκιο στο 2,5%. Και ενώ η αντίδραση των 
αγορών στην προηγούμενη μείωση επιτοκίων ήταν ενθουσιώδης (το χρηματιστήριο της Σαγκάης 
εκτινάχθηκε κατά 25% τον επόμενο μήνα), τώρα οι κινήσεις είναι περιορισμένες.
«Δεν ήταν έκπληξη» δηλώνει ο Γου Καν, της Shanshan Finance και συμπληρώνει: «Τώρα βρισκόμαστε 
σε μια αργή ανοδική αγορά, δεν έχουμε τις τρελές κινήσεις που είχαμε στα τέλη του προηγούμενου 
έτους».

MOODY’S – 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η παράταση της ελληνικής διάσωσης δίνει στις τράπεζες κάποιο περιθώριο για ανάσα, την ώρα που τα 
ρίσκα ρευστότητας παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, λέει η Moody's. Όπως σημειώνει, μεταξύ των 
τραπεζών που επηρεάζονται είναι οι Εθνική Τράπεζα (η σύσταση Caa2 αναθεωρείται προς υποβάθμιση), 
Τράπεζα Πειραιώς (Caa2 η σύσταση Caa2 αναθεωρείται προς υποβάθμιση), Alpha Bank ΑΛΦΑ -6,80% 
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(η σύσταση Caa2 αναθεωρείται προς υποβάθμιση), Eurobank Ergasias (η σύσταση Caa3 αναθεωρείται 
προς υποβάθμιση) and Attica Bank (η σύσταση Caa3 αναθεωρείται προς υποβάθμιση). Η έγκριση των 
μεταρρυθμίσεων έρχεται μετά τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου μεταξύ της Ελλάδας και του 
Eurogroup, που προβλέπει παράταση του προγράμματος στήριξης μέχρι το τέλος Ιουνίου, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι επίσημοι πιστωτές (Κομισιόν, ΕΚΤ και ΔΝΤ) θα συμφωνήσουν μέχρι το τέλος 
Απριλίου τις λεπτομέρειες των μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να εφαρμόσει η Ελλάδα. Μια νέα 
συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει μέχρι το τέλος Ιουνίου ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να ανταποκριθεί 
στις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Η τετράμηνη παράταση σημαίνει πως η ΕΚΤ πιθανώς θα συνεχίσει να 
παρέχει χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα στις ελληνικές τράπεζες, είτε άμεσα ή με έγκριση του 
ELA μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο ELA είναι κρίσιμης σημασίας ώστε να μην καταρρεύσουν οι 
ελληνικές τράπεζες, διότι συνεχίζουν να βιώνουν σημαντικές εκροές καταθέσεων τους τελευταίους τρεις 
μήνες. Για τον λόγο αυτό, η ΕΚΤ ενέκρινε στις 18 Φεβρουαρίου την αύξηση του ορίου του ELA για τις 
ελληνικές τράπεζες στα 68,3 δισ. ευρώ, από 65 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στο 
σύστημα βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών, καθώς η εμπιστοσύνη των 
καταθετών έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2014 λόγω του εκτιμώμενου 
ρίσκου για πιθανή έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Η Moody's εκτιμά πως η έγκριση του 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων θα καθησυχάσει κάπως τις ανησυχίες των καταθετών αναφορικά με μια 
πιθανή επιβολή ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων. Η άμεση χρηματοδότηση που παρέχεται στις 
ελληνικές τράπεζες από την ΕΚΤ, εξαρτάται από το αν η Ελλάδα θα παραμείνει σε πρόγραμμα 
στήριξης. Η απόφαση της Τρίτης θα μπορούσε να οδηγήσει την ΕΚΤ να επανεξετάσει την απόφαση της 
4ης Φεβρουαρίου, με την οποία σταμάτησε να αποδέχεται ως collateral ελληνικά κρατικά ομόλογα και 
εγγυήσεις από ελληνικές τράπεζες. αυτό θα δώσει τη δυνατότητα περίπου 50 δισ. ευρώ να επιστρέψουν 
στην χαμηλότερου κόστους χρηματοδότηση της ΕΚΤ έναντι του ELA, που κοστίζει περίπου 150 μ.β. 
περισσότερο, μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών. Ωστόσο, τα ρίσκα 
χρηματοδότησης και ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες θα παραμείνουν έντονα, ενώ η επιστροφή 
των καταθέσεων που χάθηκαν τους περασμένους τρεις μήνες, πολύ δύσκολα θα αποκατασταθεί τους 
επόμενους 12-18 μήνες, ακόμα και αν υπάρξει νέο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας πριν τον Ιούνιο.
Ως αποτέλεσμα, οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
χρηματοδότηση του ευρωσυστήματος, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που ανέμεναν, κάτι 
που αποτελεί έναν αρνητικό «οδηγό» για την πιστοληπτική αξιολόγησή τους.
Η Moody's εκτιμά επίσης πως οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις προβλέψεις τους 
για το 2015, αφοί οι επιδόσεις στους θα επηρεαστούν αρνητικά από την διατάραξη της ελληνικής 
οικονομίας και τη σημαντική μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας από τον περασμένο Δεκέμβριο.

ΕΥΡΩΒ Η Eurobank ανακοίνωσε ότι το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου επί των κοινών µετοχών που κατείχε 
έµµεσα η Capital, κατήλθε στις 24 Φεβρουαρίου 2015 του ορίου του 15% επί του συνολικού αριθµού 
των δικαιωµάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουµένων των δικαιωµάτων ψήφου του Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς το ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου της 
Capital διαµορφώθηκε σε 14,5854%. Το ανωτέρω ποσοστό αφορά σε 1.385.587.936 (14,5854%) 
δικαιώµατα ψήφου της «Capital Research and Management Company» (εφεξής «CRMC»), 
ελεγχόµενης εταιρείας της Capital, εξαιρουµένων των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ. Στα εν 
λόγω δικαιώµατα περιλαµβάνονται 527.322.143 (5,551%) δικαιώµατα ψήφου που έχουν εκχωρηθεί 
στην CRMC προς διαχείριση από την εταιρεία «EuroPacific Growth Fund», κάτοχο 527.322.143 κοινών 
µετοχών της Eurobank.

ΛΥΚ Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Inform Λύκος ΛΥΚ -2,31% που πραγματοποιήθηκε την 27η 
Φεβρουαρίου 2015, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν πέντε μέτοχοι της εταιρείας που 
εκπροσώπησαν 17.102.342 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 83,11% του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Αναλυτικά τα θέματα και οι αποφάσεις της έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης:
Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά 
από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ευρώ 14.404.861,80 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της 
μετοχής κατά ευρώ 0,70 και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την 
επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 
μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ευρώ 14.404.861,80 με 
αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,70 και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και 
παρέσχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των 
διαδικαστικών θεμάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της εν λόγω απόφασης περί αύξησης και 
μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των 
παρισταμένων 17.102.342 μετοχών που αναλογούν στο 83,11% του καταβεβλημένου μετοχικού 
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κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή 
απείχε.

ΤΧΣ Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η επιστροφή από το ΤΧΣ στον EFSF αδιάθετων 
ομολόγων ονομαστικής αξίας 10,9 δισ. Η επιστροφή διενεργήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας "γέφυρα" 
η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων τη δέσμευση των ομολόγων από τον EFSF με την πρόνοια ότι 
παραμένουν για την ανακεφαλαιοποίηση ή εκκαθάριση εγχώριων τραπεζών κατόπιν όμως αιτήματος 
της ΕΚΤ που αποτελεί και την εποπτεύουσα αρχή των συστημικών τραπεζών. Σημειώνεται ότι η 
κυβέρνηση επιδιώκει να χρησιμοποιήσει μέρος των παραπάνω χρημάτων ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ 
για τη χρηματοδότηση κρατικής «Bad Bank» η οποία θα προχωρήσει σε πρώτη φάση στην απόκτηση 
και διαγραφή "κόκκινων" στεγαστικών δανείων.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Η Πορτογαλία θα αποπληρώσει τον Μάρτιο εκ των προτέρων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έξι 
εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν το ένα τέταρτο των δανείων που της χορηγήθηκαν από το 2011 στο 
πλαίσιο του προγράμματος στήριξης, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, το βράδυ η κυβέρνηση, μεταδίδει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συνολικά η Λισαβόνα επιθυμεί να αποπληρώσει σε μέγιστο διάστημα δυόμισι ετών 
14 δισεκ. ευρώ από τα 25,7 δισεκατομμύρια που έχει λάβει σε τρία χρόνια από το ΔΝΤ, είχε 
ανακοινώσει στις αρχές Φεβρουαρίου το υπουργείο Οικονομικών. Η απόφαση αυτή, η οποία εγκρίθηκε 
από το ΔΝΤ και την ΕΕ, θα μεταφρασθεί σε "μια πολύ σημαντική μείωση των τόκων που πληρώνει η 
χώρα μας", διαβεβαίωσε χθες η υπουργός Οικονομικών Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκι στο Βιζέου (βόρεια 
Πορτογαλία).
"Αρχίζουμε απ' αυτό το κομμάτι και αναλόγως των συνθηκών θα αποπληρώσουμε τα υπόλοιπα μόλις 
αυτό είναι δυνατόν", διευκρίνισε η υπουργός. Στην αγορά ομολόγων, η χώρα χρηματοδοτείται πλέον με 
επιτόκια γύρω στο 2% για τα δεκαετή ομόλογα, δηλαδή καλύτερο από το 3,6% που δίνει το ΔΝΤ. Η 
Πορτογαλία ακολουθεί έτσι τα ίχνη της Ιρλανδίας, η οποία στο τέλος του 2014 αποπλήρωσε εκ των 
προτέρων 9 δισεκ. ευρώ από ένα σύνολο δανείων ύψους 22,5 δισεκ. ευρώ που είχαν χορηγηθεί από το 
ΔΝΤ.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ

Την Τετάρτη ξεκινά η μακρά λίστα πληρωμών της ελληνικής κυβέρνησης, με την πρώτη ανανέωση 
εντόκων γραμματίων που πρέπει να γίνει τον Μάρτιο. Μέσα στον μήνα που διανύουμε θα πρέπει να 
βρεθούν και να πληρωθούν 2,5 δισ. ευρώ για τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Στις 6 Μαρτίου 
πρέπει να πληρωθούν 298,7 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ, ενώ στην συνέχεια, στις 13 Μαρτίου, άλλα 
336 εκατ.. Στις 16 Μαρτίου, πρέπει να πληρωθούν προς το ταμείο 560 εκατ. ευρώ, και στις 20 
Μαρτίου άλλα 336 εκατ. ευρώ. Το Μάρτιο πρέπει επίσης να πληρωθούν 79 εκατ. ευρώ για 
ομόλογα εκτός PSI, 800 εκατ. ευρώ για τόκους και 200 εκατ. για άλλες υποχρεώσεις. Κι αυτό όταν 
εκκρεμεί η αποδοχή του αιτήματος από την ΕΚΤ για αύξηση του πλαφόν έκδοσης εντόκων γραμματίων. 

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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