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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Τα χρηματιστήρια της Ασίας πήραν την σκυτάλη της ανόδου από τη Wall Street αλλά και τον 

DAX 30 που έκλεισε χθες σε νέο ιστορικό υψηλό, με τον ενεργειακό κλάδο να καταγράφει τη 
μεγαλύτερη άνοδο ακολουθώντας κατά πόδας την ανάκαμψη που καταγράφεται στις τιμές των 
εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα, στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με 
κέρδη 1,98% στις 17.678 μονάδες. Ξεχωρίζει η μετοχή της Mitsubishi UFJ Financial Group, 
η οποία καταγράφει άλμα 6,4% καθώς ανακοίνωσε αύξηση κερδών κατά 18% για τους πρώτους 
εννέα μήνες του έτους. Η εξέλιξη αυτή συμπαρέσυρε ανοδικά ευρύτερα των 
χρηματοοικονομικό τομέα με τον σχετικό κλαδικό δείκτη να ενισχύεται κατά 2,9%.
Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng ενισχύεται κατά 0,44% στις 24.661 μονάδες. Ο 
κορεατικός Kospi έκλεισε με άνοδο 0,55% στις 1962 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX 
υψηλότερα κατά 1,19% στις 5733 μονάδες και πλέον βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το 
υψηλότερο επίπεδο 7 ετών, με στήριξη από τη μείωση των επιτοκίων σε ιστορικό χαμηλό που 
ανακοίνωσε χθες η Reserve Bank of Australia. Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite 
υποχωρεί κατά 0,93% στις 3175 μονάδες και ο CSΙ 300 κατά 1,04% στις 3401 μονάδες.
Ο δείκτης MSCI Ασίας Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ενισχύεται κατά 1,5% και βρίσκεται στο 
υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Οκτωβρίου.

ΕΚΤ Ενα δύσκολο ταμειακά δίμηνο έχει μπροστά της η νέα κυβέρνηση αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα δεν διευκολύνει σήμερα ή στις επόμενες δύο συνεδριάσεις της την κατάσταση, 
διευρύνοντας, τόσο τη δυνατότητα των τραπεζών να αγοράζουν έντοκα γραμμάτια, όσο και την 
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πρόσβαση τους στον ELA.
ΑΝΔΡΟ Η Alpha Trust- Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη 

χρήση 2014. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παρά το θετικό του ξεκίνημα, το 
ελληνικό χρηματιστήριο χαρακτηρίσθηκε κατά το 2014 από την έντονη μεταβλητότητα και την 
καταγραφή τελικά σημαντικών απωλειών. Στην αυξημένη νευρικότητα των αναδυόμενων και 
περιφερειακών αγορών που έφεραν η ολοκλήρωση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης της Fed 
και οι ραγδαίες μεταβολές σε συνάλλαγμα και πετρέλαιο, προστέθηκε η επάνοδος της πολιτικής 
αβεβαιότητας με την επίσπευση των εκλογών για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την 
αποτυχία τελικά εκλογής του. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας δεν απέφυγε τις αρνητικές 
αποδόσεις, διευρύνοντας όμως την υπεραπόδοσή του έναντι της αγοράς ως αποτέλεσμα της 
έγκαιρης μείωσης της συνολικής του έκθεσης ιδίως στον τραπεζικό κλάδο αλλά και της 
συγκριτικά καλύτερης πορείας βασικών επιλογών του. Στο τέλος της χρήσης του 2014 η 
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ σημείωσε ζημιές, μετά από φόρους, ύψους ευρώ 1,57 εκατ. έναντι κερδών, 
ύψους ευρώ 1,23 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας 
ανήλθαν συνολικά σε -1,04 εκατ. ευρώ περίπου και προέρχονται κυρίως από ζημιές από 
αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΠ και ζημιές από αγοραπωλησίες.
Η απόδοση της Εταιρείας ήταν -14,56% από την αρχή του έτους, έναντι αποδόσεων -31,18% 
που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/Χ.Α. Large Cap, -33,75% ο FTSE/Χ.Α. MID 
CAP και -28,94% ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α. Το ενεργητικό της Εταιρείας στο τέλος 
της χρήσης ανήλθε σε ευρώ 9,32 εκατ. και το χαρτοφυλάκιό της ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό 
του στην Ελλάδα, κατά περίπου 82,02% σε μετοχές, 2,52% σε ομόλογα και κατά 15,46% σε 
διαθέσιμα. Η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας στο τέλος της χρήσης ανήλθε σε ευρώ 
22,32 και η χρηματιστηριακή τιμή της σε ευρώ 17,33. Διαπραγματευόταν δηλαδή με discount 
22,36%. Στις 2/02/2015 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας ήταν 21,63 ευρώ, 
διαπραγματευόταν δηλαδή με discount 11,87%. Οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές 
της Εταιρείας, κατά τη λήξη της χρήσης, ήταν στις εταιρείες, ΤΙΤΑΝ, INFORM Π. ΛΥΚΟΣ, 
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ +14,13%, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΟΤΕ και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

ΔΕΗ Σε υποβάθμιση του outlook της αξιολόγησης της ΔΕΗ ΔΕΗ +11,13%, σε αρνητικό από 
σταθερό, προχωρά ο οίκος Standard and Poor's σε έκθεση στην οποία επιβεβαιώνει και την 
αξιολόγηση Β για την εισηγμένη.  Ο οίκος στην έκθεσή του τονίζει ότι βλέπει αύξηση της 
αβεβαιότητας στην Ελλάδα μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, όπως επισήμανε και στην 
έκθεση όπου υποβαθμίζει το outlook του ελληνικού αξιόχρεου.  Το αρνητικό οutlook 
αντανακλά την εκτίμηση της S&P ότι θα αυξηθούν τα ρίσκα πιστωτικής επιδείνωσης για τη 
ΔΕΗ ΔΕΗ +11,13% τα επόμενα τρίμηνα.Ακόμη, σημειώνει ότι πιθανές αξιοσημείωτες αλλαγές 
και καθυστερήσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα μπορούσαν να πλήξουν 
την απόδοση της ΔΕΗ ΔΕΗ +11,13%.Καταγράφει ακόμη το ρίσκο αύξησης του κόστους και 
μείωσης των τιμολογίων για την επιχείρηση, τα ρίσκα όσον αφορά στις προβλέψεις και την 
ικανότητα συλλογής των οφειλών καθώς και την ακύρωση της προγραμματισμένης 
αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ ΔΕΗ +11,13%.  

Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ ΔΕΗ +11,13%, στα 4,8 από 7,9 ευρώ 
δίνει η Goldman Sachs σε έκθεσή της στην οποία υποβαθμίζει τη σύσταση σε neutral από "buy" 
και απομακρύνει τον τίτλο από την πανευρωπαϊκή λίστα αγορών της.  Όπως εξηγεί στην 
έκθεσή της για την επιχείρηση, οι νέες προβλέψεις αντανακλούν την ακύρωση της 
ιδιωτικοποίησης και δεν περιλαμβάνουν αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού την περίοδο 2015-
2018 έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για άνοδο 1,3% το 2016.  Επίσης, ο οίκος εκτιμά ότι τα 
αρνητικά περιθώρια προμήθειας θα παραμείνουν ενώ περιλαμβάνει και υψηλότερο ρίσκο 
χώρας λόγω των αυξημένων μακροοικονομικών κινδύνων. 

CITI Τη δυναμική της ελληνικής αγοράς και τις προβλέψεις της για τις καλύτερες ευκαιρίες 
καταθέτει η Citi σε έκθεσή της με τίτλο 2015 Best of Greece. Αναλυτικά, την εβδομάδα μετά 
τις εκλογές η Citi προχώρησε σε αξιολόγηση της εγχώριας αγοράς μέσα από 3 ημέρες 
συναντήσεων με οικονομολόγους και τραπεζικά και μη στελέχη. Σύμφωνα με το report, το 
Grexit δεν αποτελεί επιλογή για την πολιτική ή την οικονομική σκηνή της χώρας, ενώ πιθανή 
είναι η προοπτική συμβιβασμού. Παράλληλα, στην έκθεση παρουσιάζεται πίνακας με τις 
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εκτιμήσεις σχετικά με το ελληνικό ρίσκο που φέρουν οι εταιρείες τις οποίες καλύπτει η Citi.
Στην έκθεση υποστηρίζεται ότι τα ρίσκα στην παρούσα φάση δείχνουν να έχουν υπερεκτιμηθεί. 
Παράλληλα, η Citi διαχωρίζει το ρίσκο με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες οι ελληνικές 
μετοχές, σε 4 κατηγορίες
· Grexit (υποτίμηση)
· Οικονομική επιβράδυνση 
· Ρευστότητα
· Κυβερνητική πολιτική.
Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, Μυτιληναίος και Μέτκα παρουσιάζουν το χαμηλότερο ρίσκο, 
μαζί με τις μετοχές των Τιτάνας, Motor Oil ΜΟΗ +14,52%, Follie Folli και Coca Cola, καθώς η 
Citi εκτιμά ότι δεν υπάρχει σημαντική έκθεση σε καμία από αυτές τις κατηγορίες.
Σε κάποιες περιπτώσεις, σημειώνει, ενδέχεται να υπάρχουν έσοδα από την ελληνική αγορά που 
προφανώς θα πληγούν από μια υποτίμηση, αλλά το πλήγμα θα αντισταθμιστεί από τα 
χαμηλότερα εγχώρια κόστη. 

ΜΠΕΛΑ Στα 8,6 ευρώ από 11,4 πριν μειώνει την τιμή-στόχο για την μετοχή της Jumbo ΜΠΕΛΑ 
+17,58% η IBG σε έκθεση με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου, στην οποία υποβαθμίζει τη σύσταση 
σε Hold από Accumulate. H χρηματιστηριακή αποδίδει την περικοπή της τιμής-στόχου στην 
ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι του ευρώ αλλά και στην πολιτική αβεβαιότητα που 
αναμένεται, σύμφωνα με την IBG, να επηρεάσει τις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας 
τουλάχιστον βραχυχρόνια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IBG τα (προσαρμοσμένα) καθαρά 
κέρδη της εταιρίας το οικονομικό έτος που λήγει τον Ιούνιο του 2014 θα ανέλθουν στα 101 
εκατ. ευρώ. Για την τρέχουσα χρήση (λήγει τον Ιούνιο του 2015) τα κέρδη της Jumbo ΜΠΕΛΑ 
+17,58% προβλέπεται να ανέλθουν στα 103 εκατ.  Σημειώνεται ότι η μετοχή της Jumbo 
ΜΠΕΛΑ +17,58% ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 2ης Φεβρουαρίου στα 8,99 ευρώ.

S&P Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του διακανονισμού ύψους $1,4 δισ. με το υπουργείο 
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ η S&P προχώρησε στην υποβάθμιση διάφορων μεγάλων ευρωπαϊκών 
τραπεζών και τοποθέτησε σε credit watch negative αυστριακές και γερμανικές τράπεζες.
Ειδικότερα, ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε την Τρίτη από μια ως και δύο βαθμίδες τις 
αξιολογήσεις των Barclays, Credit Suisse, HSBC Holdings, HSBC USA και Loyds. 
Παράλληλα, τοποθέτησε σε credit watch negative τις αξιολογήσεις των Raiffeisen Zentralbank, 
MBank, Commerzbank και Deutsche Bank. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η S&P σημειώνει 
ότι οι πράξεις αξιολόγησης αντανακλούν την εκτίμηση της πως η έκτακτη στήριξη των 
κυβερνήσεων στις τράπεζες δεν μπορεί να θεωρείται πλέον δεδομένη, μετά την εφαρμογή των 
νέων ρυθμίσεων για το bail-in που προβλέπει η νέα ευρωπαϊκή οδηγία. 

ΕΛΠΕ Νέο τοπίο στον τρόπο λειτουργίας των Ελληνικών Πετρελαίων αλλά και στους όρους 
«συγκατοίκησης» Δημοσίου και Paneuropean, σηματοδοτούν οι δηλώσεις Λαφαζάνη, που 
ακολούθησαν τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ομίλου Γ. Παπαθανασίου και το διευθύνοντα 
σύμβουλο Γ. Κωστόπουλο. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Λαφαζάνης εξειδίκευσε χθες ακόμη 
περισσότερο τις διαθέσεις της κυβέρνησης για την εταιρεία αναφέροντας μεταξύ άλλων τα 
εξής:
- Πρώτον επιστρέφει το 35,48% από το ΤΑΙΠΕΔ στο Δημόσιο
- Δεύτερον θεωρεί στρατηγικό το ρόλο της εταιρείας για την άσκηση ενεργειακής πολιτικής
- Τρίτον η επιστροφή των μετοχών συνεπάγεται άσκηση όλων των δικαιωμάτων του Δημοσίου 
ως μετόχου στη     Διοίκηση, προφανώς και σε εκτελεστικό επίπεδο
- Διαφοροποίηση της πετρελαϊκής πολιτικής με στόχο τη μείωση των τιμών
Σημειώνεται ότι η συμφωνία του 2003 για την είσοδο της Paneuropean στα ΕΛΠΕ προέβλεπε 
μετά την παρέλευση της πενταετίας, ότι η διοίκηση του ομίλου θα οριζόταν από τη Γενική 
Συνέλευση, με ποσοστό 50% συν μία μετοχή κάτι που γίνεται ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια. 
Έχει υπάρξει δηλαδή αυτό που αποκαλείται «βελούδινη μετάβαση», η οποία ξεκίνησε το 2008 
και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με ορισμό διοικήσεων κοινής αποδοχής, τόσο από την πλευρά 
του ιδιώτη μετόχου όσο και από την πλευρά του Δημοσίου. Θυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η 
Paneuropean κατέχει το 40,98%, ενώ ο πρόεδρος που αποτελεί επιλογή του Δημοσίου δεν έχει 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Ίσως η φράση κλειδί του κ. Λαφαζάνη, που αποκωδικοποιεί τις 
προθέσεις της κυβέρνησης και δίνει ένα πρώτο σαφές δείγμα για τις επόμενες κινήσεις σε ό,τι 
αφορά τα ΕΛΠΕ είναι αυτό που ειπώθηκε χθες ότι δηλαδή μετά την επιστροφή των μετοχών 
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από το ΤΑΙΠΕΔ η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει «όλα τα μέσα και τις δυνατότητες που προσφέρει 
αυτό το πακέτο, για να παίξουμε θετικό ρόλο ως Δημόσιο στα ΕΛ.ΠΕ.».

ΕΚΤ 2 Η ΕΚΤ αντιστέκεται σε ορισμένα βασικά στοιχεία του νέου σχεδίου της ελληνικής κυβέρνησης, 
ενδεχομένως αφήνοντας την Αθήνα χωρίς πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης όταν το 
υφιστάμενο πρόγραμμα λήξει στο τέλος του μήνα, αναφέρουν οι Financial Times.  Ο Έλληνας 
υπουργός Οικονομικών έχει προτείνει η Αθήνα να αντλήσει €10 δισ. μέσω έκδοσης εντόκων 
γραμματίων ως ενδιάμεση χρηματοδότηση για να πορευτεί η χώρα τους επόμενους τρεις μήνες, 
σημειώνουν οι FT. Αλλά η ΕΚΤ είναι απρόθυμη να εγκρίνει την πώληση του χρέους. Δεν θα 
αυξήσει το ανώτατο όριο των €15 δισ. στην έκδοση εντόκων κατά το αιτούμενο ποσό των €10 
δισ., σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που εμπλέκονται στις συζητήσεις.  “Το ελληνικό σχέδιο 
βασίζεται πλήρως στην ΕΚΤ”, αναφέρει ένας άλλος αξιωματούχος της Ευρωζώνης με γνώση 
των συνομιλιών.“Η ΕΚΤ θα τηρήσει σκληρή στάση”. Χωρίς χρηματοδότηση από έντοκα, η 
Αθήνα θα βγει από το υφιστάμενο πρόγραμμα χωρίς πρόσβαση σε έκτακτη χρηματοδότηση. 
Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα με βάση τις ισχύουσες συμβάσεις πρέπει να εγκριθεί  από το 
Eurogroup στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν και τα κράτη μέλη της ευρωζώνης αλλά και η 
ΕΚΤ. Το αίτημα του κ Βαρουφάκη σύμφωνα με πληροφορίες έχει μεταφερθεί και στον αρμόδιο 
κοινοτικό επίτροπο, Pierre Moscovici στην συνάντηση που είχε μαζί του το πρωί της Κυριακής 
στο Παρίσι. Παράλληλα ο κος Βαρουφάκης, για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της 
Ελλάδας έχει δηλώσει ότι έως και τον Ιούνιο ζητά το 1,9 δισ. ευρώ των επιστροφών κερδών 
ομολόγων που διακατέχουν κεντρικές τράπεζες (σημ. το σύνολο των εκκρεμών δόσεων της 
αξιολόγησης που έμεινε στην μέση είναι 7,2 δισ. ευρώ). Μαζί με τα 10 δισ. ευρώ από έντοκα 
επιχειρεί έτσι να διασφαλίσει την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της  κατά τη διάρκεια 
της «συμφωνίας-γέφυρας» που επιδιώκει την περίοδο Μάρτιος – Ιούνιος 2015 και η οποία 
προτείνεται να διαδεχτεί  ένα νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

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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