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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Πτωτικά κινούνται οι ασιατικές αγορές, ενώ και το ευρώ καταγράφει απώλειες μετά το 

τελεσίγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δήλωσε ότι δεν θα δέχεται ελληνικά 
ομόλογα ως collateral μετά την 11η Φεβρουαρίου, στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα 
προς την κυβέρνηση της Αθήνας. Συγκεκριμένα, στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης 
Nikkei έκλεισε με απώλειες 0,98% στις 17.504 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang 
Seng είναι αμετάβλητος στις 24.680 μονάδες. Ο κορεατικός Kospi έκλεισε χαμηλότερα κατά 
0,51% στις 1952 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX με άνοδο 0,55% στις 5765 μονάδες.
Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite υποχωρεί κατά 1,17% στις 3136 μονάδες και ο 
CSI 300 κατά 1,02% στις 3366 μονάδες. Η απόφαση της ΕΚΤ ανατρέπει το θετικό κλίμα των 
προηγούμενων ημερών – ο Nikkei έκλεισε την Τετάρτη με κέρδη σχεδόν 2%. Ακόμη και η νέα 
χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Κίνα δεν κατόρθωσε να οδηγήσει σε θετικό 
έδαφος τους χρηματιστηριακούς δείκτες. Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης την Τετάρτη, το 
Πεκίνο ανακοίνωσε μείωση του λόγου υποχρεωτικών τραπεζικών αποθεμάτων κατά 0,5%, 
κίνηση που πρακτικά ισοδυναμεί με μείωση επιτοκίων καθώς απελευθερώνει ρευστότητα στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και στοχεύει στην αύξηση του δανεισμού για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

ΕΚΤ Το πρώτο ηχηρό μήνυμα της δύσκολης διαπραγμάτευσης που έχει μπροστά της η ελληνική 
κυβέρνηση έστειλε χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς το Διοικητικό της Συμβούλιο 
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αποφάσισε, αιφνιδιαστικά, να μην κάνει αποδεκτά από τις 11 Φεβρουαρίου τα ελληνικά 
κρατικά ομόλογα και τα ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου. Όπως αναφέρεται σε σχετική επίσημη 
ανακοίνωση της EKT, η απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου είναι απόλυτα σύμφωνη με 
τους κανόνες, καθώς «δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί σίγουρη η επιτυχής ολοκλήρωση της 
τελευταίας αξιολόγησης στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος (σ.σ. του μνημονίου). 
Πρόκειται για την πρώτη προειδοποιητική βολή προς την νέα ελληνική κυβέρνηση η οποία έχει 
δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει το Μνημόνιο και δεν θα επιδιώξει την ολοκλήρωση της 
εκκρεμούσας αξιολόγησης. Μετά τα νέα δεδομένα οι ελληνικές τράπεζες θα αναγκαστούν να 
προσφύγουν μαζικά στον ELA από την 11η Φεβρουαρίου μια και τα μόνα assets που θα 
μπορούν να προσκομίζουν στην ΕΚΤ είναι ομόλογα του EFSF ύψους περίπου 37 με 39 δισ. 
ευρώ. Αντίθετα τόσο τα κρατικά ομόλογα όσο και τα ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου δεν θα 
γίνονται πλέον αποδεκτά από την ΕΚΤ και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ενέχυρα μόνο 
για άντληση ρευστότητας μέσω ELA. Πηγές της τράπεζας της Ελλάδος τονίζουν ότι δεν 
πρόκειται να υπάρξει καμία επίπτωση στη ρευστότητα της αγοράς καθώς η ρευστότητα που 
χάνεται θα αναπληρωθεί από τον ELA.

ΠΕΙΡ Η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ +20,80% ανακοίνωσε ότι η εταιρεία The Capital Group Companies, 
Inc. κατέχει από την 02.02.2015, 206.018.051 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 
ισάριθμες κοινές μετοχές (ήτοι ποσοστό 3,38% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της 
Τράπεζας) και Warrants, οι οποίοι, εφόσον ασκούντο πλήρως, θα αντιστοιχούσαν σε 
95.879.308 δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 1,57% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου 
της Τράπεζας). Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και Warrants και 
αφορούσαν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή ανέρχονταν σε συνολικό ποσοστό 
5,1%. Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και Warrants και αφορούν στην 
κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής: Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων 
ψήφου, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές και 
Warrants (εφ' όσον αυτά ασκούντο πλήρως) είναι 301.897.359 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 
ποσοστό 4,95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, αναφέρει η 
ανακοίνωση.

ΤΑΙΠΕΔ Σε Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας μετονομάζεται το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), ενώ ο 
πρόεδρος Μανώλης Κονδύλης και ο διευθύνων σύμβουλος Πασχάλης Μπουχώρης θα 
παραμείνουν προσωρινά, παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα η αναπληρώτρια 
υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη είχε ζητήσει τις παραιτήσεις τους.
Το κυβερνητικό σχέδιο για την τύχη του ΤΑΙΠΕΔ φαίνεται πως μεταβάλλεται κατόπιν έντονης 
παρεμβάσεως των δανειστών, αλλά και της ηπιότερης στάσης που φαίνεται να ακολουθεί η νέα 
κυβέρνηση απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις προγραμματικές 
δηλώσεις θα προβλέπεται πως το Ταμείο θα λειτουργήσει υπό μεταβατικό καθεστώς και νέα 
ονομασία. Το σχέδιο που φαίνεται να καταλήγει η νέα κυβέρνηση περιλαμβάνει και την πλήρη 
απορρόφηση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η οποία ούτως ή άλλως είναι 100% 
ελεγχόμενη από το ΤΑΙΠΕΔ. Αλλά και η Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ, που κατέχει περί τα 
20 ακίνητα στο παραλιακό μέτωπο του Λεκανοπεδίου, πρόκειται να περάσει υπό τον έλεγχο 
του Ταμείου. Επισημαίνεται, πάντως, πως η Παράκτιο Αττικό Μέτωπο είχε ιδρυθεί από την 
προηγούμενη κυβέρνηση με το επιχείρημα πως επειδή δεν ελέγχεται από το ΤΑΙΠΕΔ, τα 
μελλοντικά έσοδα από την αξιοποίηση ακινήτων δεν θα πήγαιναν για αποπληρωμή του 
δημοσίου χρέους, αλλά για επενδύσεις.

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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