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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Με θετικό πρόσημο κινούνται οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας παίρνοντας την σκυτάλη 

από τη Wall Street. Συγκεκριμένα, στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με 
άνοδο 1,25% στις 19.640 μονάδες. Ο κορεατικός Kοspi έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος με οριακή 
άνοδο 0,03% στις 2047 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX υψηλότερα κατά 0,4% στις 5893 
μονάδες. Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite ενισχύεται κατά 1,78% στις 3932 
μονάδες και ο CSI 300 κατά 1,5% στις 4233 μονάδες. Οι αγορές στο Χονγκ Κονγκ είναι 
κλειστές λόγω εθνικής αργίας. 

Χ.Α. Ραγδαίες οι εξελίξεις εκτός και εντός συνόρων με την αγορά να επιχειρεί να κάνει τον 
απολογισμό της εν μέσω Μεγάλης Εβδομάδας, που είναι πλήρης γεγονότων, ειδήσεων και 
προσδοκιών. Η συνάντηση Κρ. Λαγκάρντ- Γ. Βαρουφάκη, η επιβεβαίωση της θέσης του 
Μαξίμου πως η δόση του ΔΝΤ θα καταβληθεί κανονικά, οι χθεσινοβραδυνές εξελίξεις με τον 
Αλέξη Τσίπρα να συντηρεί τους τόνους σε υψηλό επίπεδο λίγο πριν αναχωρήσει για τη Μόσχα.
Στο ΧΑ η πλειονότητα των ενεργών επενδυτών προσβλέπει σε έναν συμβιβασμό που θα είναι 
κατ΄αρχήν επώδυνος για την ελληνική πλευρά και τόσο έντιμος όσο επιβάλλει η ισχύς του 
δανειστή, αλλά οι "αγορές" θέλουν διέξοδο. Οπως και "στεγνή" Αθήνα, η πραγματική 
οικονομία θέλει την έστω και τμηματική καταβολή ρευστότητας. Λίγο ως πολύ αναμενόμενες 
οι εξελίξεις, τουλάχιστον για τους τακτικούς αναγνώστες του Euro2day.gr, με την στήλη να 
θεωρεί εδώ και καιρό ως επικρατέστερο σενάριο αυτό του "συμβιβασμού" και όχι όσων όλο 
αυτό το διάστημα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας, για...Grexit,...Grexident,...διπλού 
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νομίσματος (!), κ.λ.π. Με αυτό το βασικό σενάριο συνεχίζουμε να πορευόμεθα και 
χρηματιστηριακά, σε μία συγκυρία όπου στις τράπεζες συντελούνται σημαντικές αλλαγές 
θέσεων "ισχυρών χεριών" και σε μία ευάριθμη ομάδα μετοχών/εισηγμένων επιχειρείται η κατά 
το δυνατόν αυτονόμηση τους.

ΑΤΤ Σε αναμονή συμφωνίας για τη χώρα παραμένει και η διοίκηση της Τράπεζας Αττικής ώστε να 
κινήσει τις διαδικασίες για την εκκρεμούσα αύξηση κεφαλαίου.Ως εκ τούτου δεν έχουν ληφθεί 
αποφάσεις για το πώς θα καλυφθεί η ΑΜΚ πέραν της άσκησης των δικαιωμάτων από το 
ΤΣΜΕΔΕ. Υπό το πρίσμα αυτό τα σενάρια για κάλυψη μέρους της ΑΜΚ από συστημική 
τράπεζα είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον πρόωρα.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕ

ΙΣ

Υψηλό παραμένει το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων 
της χώρας, παρά την παρατεταμένη αβεβαιότητα. Αυτό ανέφερε ο τέως διευθύνων σύμβουλος 
του ΤΑΙΠΕΔ, Π. Μπουχώρης, μιλώντας στο " 7th Annual Forecast Dinner" που διοργάνωσε το 
CFA Society Greece. Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια τον 
περασμένο Οκτώβριο, όταν ήταν ήδη ορατή η αύξηση του κινδύνου χώρας, είναι, σύμφωνα με 
τον κ. Μπουχώρη χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το προσφερόμενο, δε, τίμημα του 1,4 δισ. ευρώ 
από την πλειοδότρια κοινοπραξία αντιστοιχεί σε όρους καθαρής παρούσας αξίας σε 3 δισ. 
ευρώ. Την ίδια στιγμή, ισχυρό παραμένει το ενδιαφέρον για τα λιμάνια (ΟΛΠ, ΟΛΘ) παρά τις 
καθυστερήσεις ή το πάγωμα στους διαγωνισμούς πώλησης. Το αρχικό παράδοξο εξηγείται 
σύμφωνα με τον κ. Μπουχώρη από τη φύση των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς οι περισσότερες εξ 
αυτών είναι παραχωρήσεις εκμετάλλευσης υφιστάμενων υποδομών ή ακίνητα προς 
ανάπτυξη. Επομένως, προσελκύουν μακροχρόνιου ορίζοντα επενδυτές για τους οποίους δεν 
είναι καθοριστικές οι βραχυπρόθεσμες αναταράξεις.

ΤΕΝΕΡΓ Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Τέρνα Ενεργειακή ΤΕΝΕΡΓ +1,44% στις 28 
Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 
στην Αθήνα.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
*Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και 
Ενοποιημένων) για την χρήση 2014, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
*Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής 
μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014
*Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από 
κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την 
χρήση 2014
*Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθορισμός αμοιβής τους
*Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με 
ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους με αντίστοιχη μείωση της 
ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
*Διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού
*Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη 
Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία
*Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ2190/20
*Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης 
επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική 
Συνέλευση θα συνέλθει την 11η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε μείωση των τιμών στόχων για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες προχώρησε η 
Citi.  Συγκεκριμένα, "κόβει" την τιμή-στόχο για την Alpha Bank ΑΛΦΑ -4,73% στα 0,47 ευρώ 
ανά μετοχή από 0,65 ευρώ προηγουμένως, για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,61 ευρώ από 1,45 
ευρώ, για την Eurobank στα 0,16 ευρώ από 0,30 ευρώ και για την Εθνική στα 1,74 ευρώ από 
2,75 ευρώ.

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟ Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής- Ετοίμου Ενδύματος 
Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), θετική ήταν η πορεία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ένδυσης-
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ΥΡΓΙΑ κλωστοϋφαντουργίας το 2014. Ειδικότερα:
Οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση 1,9% το 2014, γεγονός ιδιαίτερα θετικό αν ληφθεί 
υπόψη ότι η κατανάλωση ήταν στάσιμη έως ελαφρά αρνητική τόσο το 2012 (-0,5%) όσο και το 
2013 (-0,1%).
Ο κύκλος εργασιών το 2014 σημείωσε αύξηση 1,9% στην ένδυση και 2,8% στην 
κλωστοϋφαντουργία. Το 2013 ο κύκλος εργασιών είχε σημειώσει πτώση 3,2% στην ένδυση και 
πτώση 0,1% στην κλωστοϋφαντουργία.
Η παραγωγή κατέγραψε αύξηση 2,6% στην κλωστοϋφαντουργία και μείωση κατά 1,7% στην 
ένδυση. Η απασχόληση συνέχισε την πτωτική πορεία η οποία όμως περιορίστηκε στα 
χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας. Η κάμψη στην ένδυση ήταν 1,8% και στην 
κλωστοϋφαντουργία 1,3%.
Όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο, αύξηση καταγράφηκε τόσο στις εξαγωγές όσο και στις  
εισαγωγές.
Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 3,5% και ανήλθαν σε 43 δις ευρώ. Οι εξαγωγές ενδυμάτων 
σημείωσαν την μεγαλύτερη αύξηση η οποία ανήλθε σε 4,7% και σε αξία οι εξαγωγές 
ενδυμάτων εκτός Ε.Ε. ανήλθαν σε 21,9 δις ευρώ. Οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών ανήλθαν 
σε 21,2 δις ευρώ σημειώνοντας άνοδο 2,2%.
Οι πέντε σημαντικότεροι πελάτες της Ε.Ε. το 2014 ήταν κατά σειρά οι Η.Π.Α. με αξία εξαγωγών  
4,9 δις ευρώ (+11,4%), η Ελβετία με 4,8 δις ευρώ (+4%), η Ρωσία με 4,1 δις ευρώ (-7,4%), η  
Κίνα με 2,9 δις ευρώ (+9,8%) και η Τουρκία με 2,6 δις ευρώ (-5,1%).
Οι εισαγωγές κατέγραψαν αύξηση 8,5% και ανήλθαν σε 99,5 δις ευρώ διευρύνοντας το 
αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο κατά 12,7% στα -56,5 δις ευρώ. Οι εισαγωγές ενδυμάτων στην 
Ε.Ε. ανήλθαν το 2014 σε 73,1 δις ευρώ (+8,8%) και οι εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών σε 
26,4 δις ευρώ (+7,6%).
Οι πέντε σημαντικότεροι προμηθευτές της Ε.Ε. το 2014 ήταν κατά σειρά η Κίνα με αξία  
εισαγωγών 36,9 δις ευρώ (+7,4%), η Τουρκία με 13,7 δις ευρώ (+5,5%), το Μπαγκλαντές με  
11,4 δις ευρώ (+12,1%), η Ινδία με 7,1 δις ευρώ (+9,3%) και το Πακιστάν με 3,9 δις ευρώ  
(+23,6%).
 Για το 2015 εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η καλή πορεία του κλάδου ένδυσης - 
κλωστοϋφαντουργίας και κυρίως της κλωστοϋφαντουργίας. Η πτώση της τιμής του πετρελαίου, 
η ισοτιμία ευρώ - δολαρίου και οι προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς των Η.Π.Α. αναμένεται να 
ενισχύσουν την πορεία του κλάδου ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας το 2015.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πόσα νέα κεφάλαια θα χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες; 
Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό θα πρέπει να δούμε ποια είναι η τρέχουσα κεφαλαιακή 
επάρκεια των ελληνικών τραπεζών και ποιες είναι οι 4 προκλήσεις που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι ελληνικές τράπεζες. 
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα με όρους Βασιλείας ΙΙΙ εμφανίζει 23 δισεκ. ευρώ κεφάλαια. 
Με βάση αρχικές εκτιμήσεις μέσα στο α΄ 6μηνο του 2016 οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν 
περίπου 5-6 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Όμως νέα δεδομένα αλλάζουν τις ισορροπίες. 
Ποια είναι τα νέα δεδομένα; 
1)Σε πολλούς επενδυτικούς κύκλους αναφέρεται ότι η ΕΚΤ από το 2016 θα ζητήσει το core tier 
1 άτυπα πανευρωπαϊκά να βρίσκεται σε όλες τις τράπεζες στο 12%. 
Από τις ελληνικές τράπεζες μόνο η Alpha bank πληρεί αυτό το κριτήριο. 
Η ΕΚΤ τον Οκτώβριο του 2016 θα διενεργήσει stress tests πανευρωπαϊκά.
2)Οι ελληνικές τράπεζες ευεργετήθηκαν από την αναβαλλόμενη φορολογία το DTA με 13,9 
δισεκ. ευρώ. 
Αν ισχύσει το σενάριο που θέλει εξομοίωση του μοντέλου αναβαλλόμενης φορολογίας μεταξύ 
Βορά και  Νότου μεταξύ βορειοευρωπαικών και νοτιοευρωπαικών τραπεζών ενδέχεται να 
προκύψει επιβάρυνση περίπου 30% επί της αναβαλλόμενης φορολογίας. 
3)Ειδικά στην Ελλάδα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα δυσμενής συγκυρία στην 
οικονομία, ο κίνδυνος σοκ, οι πιέσεις που ασκούνται στην ποιότητα των δανείων με αύξηση 
των NPLs. 
4)Οι τράπεζες Εθνική και Eurobank θα πρέπει να αποπληρώσουν και 2,55 δισεκ. ευρώ 
προνομιούχων μετοχών.
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Με βάση αυτές τις παραδοχές τα αρχικώς εκτιμώμενες κεφαλαιακές ανάγκες περίπου στα 5-6 
δισεκ. αναθεωρούνται σε 10,5 δισεκ. ευρώ. 
Με βάση τις παραδοχές που αναλύθηκαν θα μπορούσαν να προκύψουν οι εξής κεφαλαιακές 
ανάγκες για τις ελληνικές τράπεζες 
Εθνική 3+1 δισεκ. = 4 δισεκ. 
Alpha bank 800 εκατ /1 δισεκ = έως 1 δισεκ. 
Eurobank 3 + 1,2 δισεκ. = 4,2 δισεκ. 
Πειραιώς 1,5 δισεκ. = 1,5 δισεκ.

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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