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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Σε ανοδική τροχιά συνεχίζουν οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας, με το Τόκιο να αγγίζει 

νέο υψηλό 15 ετών έχοντας στήριξη από τις νέες αποφάσεις της ΒoJ, ενώ το Χονγκ Κονγκ 
πρωτοστατεί με μίνι ράλι. Στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με άνοδο 
0,76% στις 19.789 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, που άνοιξε σήμερα μετά τις διακοπές του 
Καθολικού Πάσχα, ο δείκτης Hang Seng καταγράφει ισχυρή άνοδο 2,8% στις 25.984 μονάδες. 
Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ξεχωρίζει η μετοχή της εταιρείας κατασκευής 
σιδηροδρόμων China CNR, η οποία καταγράφει άλμα 34% καθώς οι κινεζικές ρυθμιστικές 
αρχές ενέκριναν τη συγχώνευσή της με την ανταγωνιστική και κρατική CSR Corp.
Ο κορεατικός Kospi έκλεισε υψηλότερα κατά 0,6% στις 2059 μονάδες και ο αυστραλιανός 
ASX με άνοδο 0,45% στις 5919 μονάδες. Στην κινεζική αγορά, βρίσκεται πλέον στο 
υψηλότερο επίπεδο 7 ετών με το Shanghai Composite να ενισχύεται κατά 0,8% στις 3993 
μονάδες και ο CSI 300 κατά 0,83% στις 4295 μονάδες. Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας 
ολοκλήρωσε τη διήμερη συνεδρίαση της χωρίς να λάβει νέα μέτρα χαλάρωσης της 
νομισματικής πολιτικής. Χθες η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας άφησε ανοιχτό το 
ενδεχόμενο για νέα μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα, ενώ ενισχύονται τα σενάρια για νέα 
μέτρα χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής και στην Κίνα. 

Χ.Α. Κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της 07/04/2015 και 
κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές των κάτωθι εταιριών 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. (GRS381313006) 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στον ενεργειακό κλάδο καθώς η βουτιά στις τιμές του πετρελαίου 
οδηγεί στο πρώτο mega deal μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες. Ο λόγος για την Royal Dutch 
Shell η προχωρά στην εξαγορά της BG Group, σε μία συμφωνία που αγγίζει τα 47 δισ. 
στερλίνες (70 δισ. δολ.) και θα επεκτείνει την κυριαρχία του αγγλο-ολλανδικού ομίλου στην 
παγκόσμια αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Thomson 
Reuters, αυτή είναι η τέταρτη μεγαλύτερη συμφωνία στον ενεργειακό κλάδο από το 1996.

ΟΠΑΠ Στα 9,8 ευρώ από 12,9 πριν μειώνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ +1,25% η 
Wood & Company σε έκθεση με ημερομηνία 7 Απριλίου, στην οποία διατηρεί τη σύσταση 
Hold. O διεθνής οίκος τονίζει τα ισχυρά μεγέθη του ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ +1,25% το 2014, 
εμφανίζεται όμως επιφυλακτικότερος για το 2015-2016 λόγω και του μακροοικονομικού 
περιβάλλοντος. Η Wood αναπροσαρμόζει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για τα EBITDA των 
ετών 2015 έως 2017. Τονίζει ωστόσο ότι σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές του Οργανισμού 
είναι ισχυρές, καθώς εκτιμά ότι η μέση ετήσια αύξηση των EBITDA για τα έτη έως το 2017 θα 
τρέξει με ρυθμό 10%. Η μετοχή του ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ +1,25% ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 
6ης Απριλίου στα 8,82 ευρώ.

FTSE Χωρίς αλλαγές για την Ελλάδα ολοκληρώθηκε η ενδιάμεση αξιολόγηση του FTSE για τα 
χρηματιστήρια. Στην ενδιάμεση αξιολόγηση ο οίκος κρατά το ΧΑ στο ίδιο επίπεδο αλλά το 
διατηρεί σε «watch list», δηλαδή υπό εξέταση για πιθανή υποβάθμιση σε «αναδυόμενη» από 
αναπτυγμένη αγορά. Η ετήσια αξιολόγηση θα γίνει τον Σεπτέμβριο. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαια ύψους 13 δισ. ευρώ καλείται να πληρώσει η Ελλάδα τόσο προς το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο όσο και προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έως το τέλος του έτους, 
ενώ ενδιάμεσα θα πρέπει να ρολάρει σειρά εντόκων γραμματίων. Οι πληρωμές είναι 
ασφυκτικές μέχρι και τον Αύγουστο, οπότε υπάρχει μπαράζ πληρωμών:
Την Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, υπάρχει υποχρέωση πληρωμής προς το ΔΝΤ ύψους 448 
εκατ. ευρώ από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης (η κυβέρνηση δήλωσε ότι πληρώνει).
Μια ακόμη δόση, ύψους 746 εκατ. ευρώ, θα πρέπει να καταβληθεί στο ΔΝΤ στις 12 Μαϊου. 
Ξένα μέσα έθεσαν αυτή την ημερομηνία ως "ορόσημο" Οι επόμενες πληρωμές προς το ΔΝΤ 
λαμβάνουν χώρα τον Ιούνιο, οπότε η Αθήνα πρέπει να καταβάλλει κεφάλαια ύψους 298 εκατ. 
(στις 5 Ιουνίου), 336 εκατ. (στις 12 Ιουνίου), 560 εκατ. ευρώ στις 16 Ιουνίου και 336 εκατ. στις 
19 Ιουνίου. Στις 13 Ιουλίου θα πρέπει να πληρωθούν 448 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ και στη 
συνέχεια, σειρά παίρνουν οι πληρωμές προς την ΕΚΤ για τα ομόλογα που κατέχει. Στις 20 
Ιουλίου, η Αθήνα θα πρέπει να πληρώσει 2,1 δισ. ευρώ και 1,36 δισ. ευρώ από τίτλους που 
λήγουν και είναι στα χέρια της ΕΚΤ, των κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (είχαν εξαιρεθεί από το PSI). Αντίστοιχα, στις 20 Αυγούστου, η Αθήνα θα πρέπει 
να καταβάλλει στην ΕΚΤ και σε κεντρικές τράπεζες ποσό ύψους 3,19 δισ. ευρώ, λόγω λήξεως 
ομολόγων που εξαιρέθηκαν επίσης από το PSI. Το Σεπτέμβριο σειρά παίρνει το ... ΔΝΤ, με την 
Αθήνα να καλείται να αποπληρώσει 298 εκατ. στις 4 Σεπτεμβρίου, 336 εκατ. στις 14 του μηνός, 
560 εκατ. στις 16 Σεπτεμβρίου και ακόμη 336 εκατ. στις 21 Σεπτεμβρίου. Τον Οκτώβριο 
υπάρχει μόλις μία πληρωμή, ύψους 448 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ (στις 13 Οκτωβρίου).
Τέλος, το Δεκέμβριο, η Ελλάδα καλείται να αποπληρώσει 298 εκατ. στις 7 του μηνός, 560 εκατ. 
στις 16 και 336 εκατ. ευρώ στις 21 Δεκεμβρίου
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FINANCIAL TIMES Για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της Ελλάδας τον Μάιο προειδοποιεί η εφημερίδα, Financial 
Times, με σημερινό της δημοσίευμα στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία στο πακέτο 
μεταρρυθμίσεων. Στέλεχος της ελληνικής κυβέρνησης δηλώνει στους F.T διαβεβαίωσε ότι θα 
πληρωθεί η δόση των 458 εκατ. ευρώ την Πέμπτη στο ΔΝΤ, αλλά και επιπλέον 420 εκατ. ευρώ 
στους διεθνείς πιστωτές με τη λήξη του 6μηνου έντοκου γραμματίου στις 14 Απριλίου.
«Θα ανταποκριθούμε στις διεθνείς μας υποχρεώσεις, αλλά θα δυσκολευτούμε να 
συγκεντρώσουμε χρήματα για τις εγχώριες πληρωμές στο δεύτερο μισό του μήνα», εκτίμησε η 
ίδια πηγή και πρόσθεσε ότι «οι επόμενοι μήνες είναι κάτι διαφορετικό, θα ξεμείνουμε από 
ρευστό εκτός και αν γίνουν μεταρρυθμίσεις ώστε να λάβουμε χρηματοδότηση».
Times: Βρετανικά σχέδια για να περιοριστεί ο κίνδυνος από ενδεχόμενο Grexit
Eν τω μεταξύ, στις προετοιμασίες των ρυθμιστικών αρχών της Βρετανίας για το ενδεχόμενο της 
εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, αναφέρεται η εφημερίδα "Times" με σημερινό της 
δημοσίευμα. Συγκεκριμένα, η εφημερίδα επικαλούμενη τα πρακτικά της τελευταίας 
συνεδρίασης της επιτροπής για τη νομισματική πολιτική αναφέρει ότι, αξιωματούχοι της 
Τράπεζας της Αγγλίας και το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν μέτρα για να περιορίζουν τον 
κίνδυνο στο βρετανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

ΑΣΤΗΡ Μετά το Πάσχα αναμένεται να συμφωνηθεί το νέο σχέδιο αξιοποίησης του Αστέρα, μεταξύ 
της νέας διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ και του fund Jermyn Street Real Estate IV (πλειοψηφικό 
πακέτο κατέχουν κρατικές εταιρείες του Άμπου Ντάμπι και του Κουβέιτ και με μικρότερο 
ποσοστό η τουρκική Dogus). 
Πρόθεση και των δύο πλευρών είναι να προχωρήσει η επένδυση και να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο ενός νέου διαγωνισμού που θα περιπλέξει ακόμη τα πράγματα και θα προκαλέσει 
νέες καθυστερήσεις. 
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Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αναμένεται να τεθεί το ύψος 
του τιμήματος (ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ), για το οποίο δεν θα ζητηθεί η τροποποίησή του, 
καθώς και ο αριθμός των μεζονετών που θα κατασκευαστούν στην έκταση, ο οποίος δεν θα 
ξεπερνά τις 15 (και όχι τις 100 που εκ των υστέρων είχε ανακοινωθεί). 
Να σημειωθεί ότι το θέμα των κατοικιών ήταν αυτό που προκάλεσε την εμπλοκή από το 
Συμβούλιο της Επικρατείας. 
Ειδικότερα, στην απόφασή τους οι δικαστές αποφάνθηκαν πως «η προσθήκη της χρήσης 
κατοικίας στις νυν επιτρεπόμενες χρήσεις τουρισμού - αναψυχής και των συνοδευτικών τους 
χρήσεων στη ζώνη Ι του ΕΣΧΑΔΑ, η οποία περιλαμβάνεται στη χερσόνησο του Μικρού 
Καβουριού - και μάλιστα με τη δημιουργία ή την ανέγερση μεγάλου αριθμού κατοικιών ύψους 
7,5 μ. σε δομημένες αλλά και αδόμητες επιφάνειες της χερσονήσου - συνιστά επιβάρυνση των 
ήδη επιτρεπομένων χρήσεων και μετατρέπει στο διηνεκές την ευαίσθητη περιοχή της 
χερσονήσου σε οικιστική περιοχή με μικτές χρήσεις, προεχόντως κατοικίας, εν όψει και του 
συνολικού αριθμού των κατοικιών (έως 100), και δευτερευόντως, τουρισμού».

ΕΥΡΩΒ Συνεχίστηκε και αυτή την εβδομάδα το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές. Οι φόβοι ήδη 
υψηλά. Η τράπεζα Eurobank Ergasias με βάση την ενημέρωση που έλαβε στις 2 Απριλίου από 
την εταιρεία Fairfax Financial Holdings Limited, η τελευταία στο τέλος του περασμένου μήνα 
κατείχε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank μέσω 
ελεγχόμενων θυγατρικών της, υπερέβη το 20% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων 
ψήφου της τράπεζας, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax 
ανήλθε σε 20,03%, που αντιστοιχεί σε 1.902.822.580 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών 
της Eurobank. Όπως έχει γίνει γνωστό από ανακοινώσεις στο πλαίσιο των ρυθμιστικών 
υποχρεώσεων της Eurobank και των μετόχων της, η Fairfax Financial Holdings έχει αυξήσει 
σημαντικά το τελευταίο διάστημα το ποσοστό συμμετοχής της στη Eurobank. Μέχρι τις 3 
Απριλίου 2015, η Fairfax είχε αποκτήσει μέσω θυγατρικών της περισσότερες από 600 
εκατομμύρια μετοχές της τράπεζας, πέραν όσων είχε αποκτήσει κατά την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου.

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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