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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Ήπια πτωτικές κινήσεις στις ασιατικές αγορές –εντονότερες στην Κίνα και την Σαγκάη- με τους 

επενδυτές να αναμένουν με επιφύλαξη τις ανακοινώσεις πολιτικής των ανώτατων νομοθετικών 
και συμβουλευτικών αρχών της Κίνας. Παράλληλα, η αποδυνάμωση του γεν έδωσε κάποια 
στήριξη στο Τόκιο, με τον Nikkei να κλείνει οριακά στο «κόκκινο». Ο δείκτης Nikkei του 
Τόκιο έκλεισε με απώλειες 0,06% στις 18.815,16 μονάδες, με πτώση 0,4% ο δείκτης ASX στις 
5.902,8 μονάδες, ενώ χαμηλότερα κατά 0,35% κινείται ο δείκτης Hang Seng στις 24.800 
μονάδες. Ανοδικά κατά 0,23% ο δείκτης Kospi στις 2.001 μονάδες. Την ίδια ώρα, διευρύνονται 
οι απώλειες σε Κίνα και Σαγκάη, με τον δείκτη CSI να υποχωρεί κατά 2,67% στις 3.505 
μονάδες και τον Shanghai Composite κατά 2,24% στις 3.261 μονάδες.

ΗΟΛ Η HELLAS ONLINE ανακοινώνει ότι, στις 27 Φεβρουαρίου 2015 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
ενέκρινε το πληροφοριακό Δελτίο της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που η Vodafone 
υπέβαλε, την 4η Δεκεμβρίου 2014 προς τους μετόχους της πρώτης.
Την ίδια ημερομηνία, η Vodafone, υπέβαλε προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 
κοινοποίησε στην Εταιρία σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, αναφέρει η ανακοίνωση.
Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης θα αρχίσει την 3η Μαρτίου 2015 στις 8:00 και 
λήγει την 31η Μαρτίου 2015, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που 
λειτουργούν στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το ποσό των € 0,563 ανά 
μετοχή της Δημόσιας Πρότασης για κάθε προσφερόμενη μετοχή για την οποία η Δημόσια 
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Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.
Το Προσφερόμενο Τίμημα είναι δίκαιο και εύλογο, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 4 του 
Νόμου, όπως αναλύεται ειδικότερα στην ενότητα 2.15 του Πληροφοριακού Δελτίου.
Σημειώνεται ότι, από το καταβλητέο προς τους αποδεχόμενους μετόχους Προσφερόμενο 
Τίμημα, θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο 
οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής 
συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων μετοχών στον Προτείνοντα.
Η διαδικασία αποδοχής αναλύεται στην παράγραφο 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.
VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών 
από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, στην ιστοσελίδα του Χ.Α., 
και στην ιστοσελίδα του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, ήτοι μέχρι και την 
2α Απριλίου 2015.
Η μεταβίβαση των προσφερόμενων μετοχών στον Προτείνοντα και η καταβολή του 
Προσφερόμενου Τιμήματος προς τους αποδεχόμενους μετόχους θα διενεργηθεί εντός τεσσάρων 
(4) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και την 6η Απριλίου 
2015.

ΠΛΑΙΣ Η εταιρεία Πλαίσιο ανακοίνωσε το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2015.
Ειδικότερα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:
*Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων 
(Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2014 (1.1.2014-31.12.2014), που συνετάγησαν 
βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Τρίτη, 03 Μαρτίου 2015
*Ημερομηνία Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα 
χρήσεως 2014 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015
*Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη, 02 Απριλίου 
2015
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2014. Προτίθεται επίσης να προτείνει στην Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση, την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.
Σε περίπτωση λήψεως τέτοιας αποφάσεως περί επιστροφής κεφαλαίου οι ημερομηνίες 
αποκοπής , προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου και έναρξης καταβολής της 
επιστροφής κεφαλαίου, οι οποίες θα προσδιορισθούν με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, 
καθώς και το ύψος του ποσού της επιστροφής , θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση 
της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, 
εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος , σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΟΤΟΕΛ Ο ιδιαίτερα αυξημένος κύκλος εργασιών από βραχυχρόνιες μισθώσεις από τουρίστες στην 
Ελλάδα και η βελτιωμένη κερδοφορία στις πέντε χώρες του εξωτερικού, όπου 
δραστηριοποιείται η εταιρεία, ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων της 
Autohellas ΟΤΟΕΛ -4,02% για το 2014. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η 
εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας, παρά την οικονομική συγκυρία που κράτησε 
χαμηλά για άλλη μια χρονιά την αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, 
επιβεβαιώνει την ορθότητα της στρατηγικής της Autohellas ΟΤΟΕΛ -4,02% για επένδυση στην 
αναβάθμιση και επέκταση του στόλου αυτοκινήτων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε όλες τις 
τουριστικές περιοχές της χώρας. Αναλυτικότερα, το 2014, ο συνολικός κύκλος εργασιών του 
Ομίλου ήταν αυξημένος κατά 6,4%, και ανήλθε στα €161,1 εκ. έναντι €151,4 εκ. το 2013. Τα 
Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 58,8% έναντι του περσινού έτους και 
ανήλθαν στα €20,8 εκ. Τα Ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €16,1 εκ. 
από €6,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 148,1%.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιστροφή κεφαλαίου από την συμμετοχή της εταιρείας 
στην Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ συνολικού ύψους για την Autohellas ΟΤΟΕΛ -4,02% €8εκ., που 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2014, δεν συμπεριλαμβάνεται και δεν επηρέασε τα ανωτέρω 
αποτελέσματα. Η μεγάλη βελτίωση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου οφείλεται κυρίως στην 
ενίσχυση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων στην Ελλάδα, που το 2014 παρουσίασαν αύξηση 
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32%, αύξηση περίπου διπλάσια από το ρυθμό αύξησης των αεροπορικών αφίξεων τουριστών 
στη χώρα, που υποδηλώνει και σημαντική διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας.
Η εταιρεία, προκειμένου να καλύψει την αυξημένη τουριστική κίνηση, προχώρησε σε 
αυξημένες καθαρές επενδύσεις €78,2 εκ. για αγορές αυτοκινήτων έναντι €41,7 εκ. το 2013.
Η αξιοποίηση των νέων brands της Hertz International, Thrifty & Firefly, η αυξημένη 
αποτελεσματικότητα της συνεργασίας με αεροπορικές εταιρείες και η πληρότητα και ισχύς του 
δικτύου υποκαταστημάτων της εταιρείας ήταν οι βασικοί λόγοι που συνέβαλαν σε αυτή την 
επιτυχία, πέραν φυσικά της ενίσχυσης του τουρισμού. Η αύξηση των βραχυχρόνιων 
μισθώσεων, υπερκάλυψε την μικρή περαιτέρω κάμψη του κύκλου εργασιών από εταιρικές 
μακροχρόνιες μισθώσεις, που εξαρτώνται από την εσωτερική ζήτηση.
Αντίστοιχα, θετικά είναι τα αποτελέσματα του Ομίλου στο εξωτερικό. Κατά το 2014 ο Όμιλος 
ενίσχυσε περαιτέρω τη δραστηριότητα των θυγατρικών του στις 5 χώρες εκτός Ελλάδας όπου 
δραστηριοποιείται, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο, Σερβία και Μαυροβούνιο. Η δραστηριότητα 
των θυγατρικών εξωτερικού συνεισφέρει πλέον το 27,4% των κερδών μετά φόρων του Ομίλου, 
καταγράφοντας αύξηση στην κερδοφορία για το 2014 σε όλες τις χώρες. Παράλληλα, πολύ 
πρόσφατα (Ιανουάριος 2015) ο Όμιλος ξεκίνησε να δραστηριοποιείται και στην Ουκρανία, 
αναλαμβάνοντας τα δικαιώματα βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων για το brand της 
Hertz. Ο Πρόεδρος της Autohellas ΟΤΟΕΛ -4,02% κ. Θ. Βασιλάκης δήλωσε: «Η 
στρατηγική που ακολουθούμε απέφερε καρπούς. Επενδύσαμε σε 8.664 καινούρια αυτοκίνητα, 
για να στηρίξουμε την ποιότητά του προϊόντος μας κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και στις 5 χώρες 
του εξωτερικού. Πετύχαμε ιδιαίτερη ανάπτυξη σε μικρές και νέες τουριστικές περιοχές της 
Ελλάδας, αξιοποιώντας το δίκτυο και τις συνεργασίες μας. Η λειτουργία μας σε χώρες του 
εξωτερικού ωριμάζει και αποτελεί πλέον ένα δεύτερο πυλώνα κερδοφορίας. Οι προοπτικές με 
προϋπόθεση τη σταθερότητα στο περιβάλλον θα είναι και πάλι θετικές». Το Διοικητικό 
Συμβούλιο για τη χρήση 2015 (κέρδη χρήσεως 2014) προτείνει τη διανομή μερίσματος ποσού 
€0,80 ανά μετοχή στην ερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΥΠΡ Μεταβιβάστηκε εχθές το 0,5% της Τράπεζας Κύπρου ΚΥΠΡ -2,00% στην τιμή των 0,20 ευρώ.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω πακέτου 45.106.301 τεμαχίων.

ΤΗΛΕΤ Μικρή αύξηση κύκλου εργασιών (από 77,2 σε 78,3 εκατ. ευρώ), περιορισμό ζημιών προ φόρων 
από τα 23 στα 16,2 εκατ. ευρώ και θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές που μείωσαν κάπως τον 
καθαρό δανεισμό ήταν τα βασικά σημεία των περυσινών οικονομικών στοιχείων του «μεγάλου 
καναλιού». Ο ορκωτός ελεγκτής επανέλαβε για μια ακόμη φορά το «ενδεχόμενο ανεπάρκειας 
κεφαλαίων κίνησης» για το επόμενο δωδεκάμηνο, ωστόσο η διοίκηση του Mega εκτιμά πως 
το θέμα θα αντιμετωπιστεί είτε από τη λειτουργία της εταιρείας (βλέπε πολιτική πιστώσεων), 
είτε από τους βασικούς της μετόχους.

ΕΠΙΛΚ Μέσα στο πρώτο φετινό εξάμηνο αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του σταθμού βιοαερίου 
ισχύος 5,25 MW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. H χρηματοδότηση του project έχει 
εξασφαλιστεί. Η εισηγμένη δραστηριοποιείται σε δύο τομείς. Πρώτον, στην ενέργεια σημειώνει 
κερδοφόρο αποτέλεσμα μέσω του υπάρχοντος αιολικού πάρκου και προτίθεται με τα κέρδη 
αυτά να χρηματοδοτήσει την περαιτέρω διείσδυσή της στο χώρο. Δεύτερον στην 
κλωστοϋφαντουργία που περιορίζει το ύψος των ζημιών της (-1,1 εκατ. στο εξάμηνο Ιουλίου-
Δεκεμβρίου του 2014) και που ίσως στο τρέχον εξάμηνο το ποσό αυτό «μαζευτεί» περαιτέρω 
λόγω της χαμηλότερης συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ.

ΟΤΕ Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο ΟΤΕ ΟΤΕ +2,81% για το δ' τρίμηνο του έτους ήταν λίγο 
υψηλότερα του αναμενόμενου, καθώς η υποχώρηση του ανταγωνισμού στον κλάδο της κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα και η σταθεροποίηση στον κλάδο της σταθερής τηλεφωνίας, σε 
συνδυασμό με την αύξηση της συνδρομητικής βάσης στο broadband και την τηλεόραση, 
αντιστάθμισαν εν μέρει την αδυναμία της Ρουμανίας, σχολιάζει η Eurobank Equities.
Η χρηματιστηριακή, η οποία διατηρεί αμετάβλητη την τιμή –στόχο των 12,40 ευρώ ανά μετοχή 
και τη σύσταση "Buy" για τον ΟΤΕ ΟΤΕ +2,81%, εκτιμά πως το 2015 ο Οργανισμός θα 
εμφανίσει EBITDA 1,392 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2% έναντι του προηγούμενου έτους, 
καθώς η σταθεροποίηση στην Ελλάδα αντισταθμίζεται από τις πιέσεις στη Ρουμανία.
Όπως επισημαίνει, με την διοίκηση του ΟΤΕ ΟΤΕ +2,81% να έχει αποδείξει ότι είναι ικανή σε 
ότι αφορά την περικοπή του κόστους και ότι είναι επικεντρωμένη στη δημιουργία ρευστότητας, 
η χρηματιστηριακή επαναλαμβάνει την πρόβλεψή της για προσαρμοσμένες ελεύθερες 
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ταμειακές ροές ύψους 595 εκατ. ευρώ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ Δεν θα πραγματοποιηθούν νέα stress tests στις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2015 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ Κατακόρυφα έχει αυξηθεί ο ενθουσιασμός των ξένων επενδυτών για την Ευρωζώνη, 
ενόψει της έναρξης, εντός του Μαρτίου, του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων 
(QE) της ΕΚΤ. Όπως αποκαλύπτουν σε νέο δημοσίευμά τους οι Financial Times, εν αναμονή 
της έναρξης του QE οι εισροές κεφαλαίων στα ευρωπαϊκά assets έχουν ανέλθει σε ιστορικά 
υψηλά ρεκόρ.  "Υπάρχει σαφής βελτίωση του κλίματος απέναντι στην Ευρωζώνη", επισημαίνει 
ο Chris Williamson, επικεφαλής αναλυτής της Markit. Υπάρχουν ευκαιρίες στην Ευρωζώνη και 
θεωρούνται ως οι καλύτερες ευκαιρίες από το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
κρίσης", προσθέτει.  Όπως αναφέρουν στη συνέχεια οι Financial Times, οι επενδυτές έχουν 
στρέψει ξανά το ενδιαφέρον τους στην Ευρωζώνη, επιχειρώντας να δρέψουν τα οφέλη της νέας 
τάξης πραγμάτων που φέρνει η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ. "Η Ευρωζώνη επιτέλους αλλάζει 
σελίδα", αναγνωρίζει και η Karen Olney, οικονομολόγος της UBS. Όπως επισημαίνει, η 
πλειοψηφία των οικονομικών δεικτών στην Ευρωζώνη ανακάμπτει.

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015

Τέταρτη σερί αρνητική συνεδρίαση η σημερινή με την αγορά να χάνει όλα τα κέρδη της περασμένης Τρίτης 
και να σταματάει πάνω στην πολύ κρίσιμη στήριξη των 850 μονάδων.

Στην περίπτωση δε των τραπεζών οι τιμές διολίσθησαν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα τιμών, γεγονός που 
καταδεικνύει την ανασφάλεια που επικρατεί για τον κλάδο αλλά και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Μετά τον αρχικό ενθουσιασμό της επίτευξης συμφωνίας η επενδυτική κοινότητα συνειδητοποιεί ότι τα 
δύσκολα είναι μπροστά μας γιατί η κυβέρνηση καλείται να σηκώσει τα μανίκια και να εργαστεί σκληρά, 
προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος των τελευταίων 6 μηνών κατά την διάρκεια των οποίων τα έσοδα 
του κράτους παρουσίασαν σημαντική υστέρηση. Βασικό ζητούμενο και πηγή ανησυχίας αποτελούν οι 
σημαντικές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας προς ΔΝΤ και ΕΕ και ο τρόπος κάλυψής τους προκειμένου να 
αποφευχθεί το πιστωτικό γεγονός. Ο κίνδυνος για κάτι τέτοιο είναι σαφώς μειωμένος σε σχέση με το 2010 
καθώς οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν τους θεσμούς και όχι ιδιωτικά κεφάλαια. Επομένως μέσα στα πλαίσια 
μιας διακυβερνητικής συνεννόησης οι πιθανότητες εξεύρεσης λύσης είναι βάσιμες. Οι εταίροι, όμως, πιέζουν 
ασφυκτικά για εφαρμογή των συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων και έχουν αρχίσει να μιλάνε για τρίτο 
μνημόνιο προκειμένου να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό. Είναι σαφές ότι διαπραγματευτικά ο χρόνος είναι 
εναντίον της ελληνικής πλευράς καθώς η ανάγκη ρευστού γίνεται ολοένα και εντονότερη μειώνοντας 
σημαντικά τα περιθώρια κινήσεών της.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΑΡΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ

sarrissecurities@yahoo.com
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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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