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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Μικτή εικόνα παρουσιάζουν σήμερα οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας με την 

προσοχή των επενδυτών να στρέφεται αφενός στις εξελίξεις στην ευρωζώνη, αφετέρου στα 
τελευταία στοιχεία για την αμερικανική οικονομία. Στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης 
Nikkei έκλεισε με άνοδο 0,36% στις 17.711 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng 
υποχωρεί κατά 0,41% στις 24.577 μονάδες. Ο κορεατικός Kospi έκλεισε χαμηλότερα κατά 
0,44% στις 1947 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX με οριακή υποχώρηση κατά 0,08% στις 
5770 μονάδες. Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite ενισχύεται κατά 0,47% στις 3090 
μονάδες και ο CSI 300 κατά 0,89% στις 3342 μονάδες.

ΗΠΑ Οι πιέσεις των ΗΠΑ λαμβάνουν χώρα τη στιγμή που αυξάνονται οι ανησυχίες σε Βρυξέλλες 
και Ουάσινγκτον για τη σκληρή στάση που έχουν υιοθετήσει κάποιες χώρες της ευρωζώνης και 
ειδικότερα η Γερμανία, ζητώντας από την Ελλάδα να προχωρήσει με τις δεσμεύσεις 
περικοπών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του πακέτου διάσωσης ύψους 172 δισ. ευρώ, παρά 
τις εκλογές του προηγούμενου μήνα, που έφεραν στην εξουσία το αντιμνημονιακό κόμμα του 
ΣΥΡΙΖΑ.  "Είναι μια συζήτηση που έχουμε", αναφέρει υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ 
που εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις. "Δεν υπάρχει κάποιο ειδικό κίνητρο. Δεν νομίζω ότι 
έχει αλλάξει η στάση μας. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι ξαφνικά η κατάσταση στην Ελλάδα 
εμφανίζεται περισσότερο προβληματική". Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναμένεται να θέσουν 
τις ανησυχίες τους στη συνάντηση των υπουργών οικονομικών της G20 αυτή την εβδομάδα 
στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε διμερείς επαφές που θα έχουν στην Ουάσινγκτον τη 
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Δευτέρα ο αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα 
Μέρκελ. Κατά τη διάρκεια της πενταετούς κρίσης της ευρωζώνης, ο Ομπάμα έχει παρέμβει 
επανειλημμένα και κάποιες φορές αποφασιστικά. Πολλοί ευρωπαίοι αξιωματούχοι θυμούνται 
την τηλεφωνική επικοινωνία έντεκα (!) ωρών του Ομπάμα με τη Μέρκελ, στην προσπάθειά 
του να την πείσει να στηρίξει την πρώτη ελληνική διάσωση το Μάιο του 2010. Ωστόσο η 
γερμανίδα καγκελάριος δεν υποκύπτει πάντοτε τις αμερικανικές πιέσεις, καθώς έχει αντισταθεί 
στις πιέσεις το 2011 και το 2012 για ένα μεγαλύτερο "μπαζούκα" με κεφάλαια διάσωσης για να 
καθησυχαστούν οι αγορές.

GOLDMAN SACHS Η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωζώνη αν και μόνο μετά από μια περίοδο πιθανότατα 
έντονων πολιτικών εντάσεων, σύμφωνα με την Goldman Sachs. Όπως επισημαίνει, ο κίνδυνος 
ενός οικονομικού και χρηματοοικονομικού ατυχήματος έχει αυξηθεί, δεδομένης της πιο 
συγκρουσιακής στάσης της νέας κυβέρνησης. Οι μετοχές των τραπεζών, σημειώνει ο οίκος, 
παραμένουν εξαιρετικά ευμετάβλητες μετά τις εκλογές, με την πολιτική και τη ρευστότητα να 
οδηγούν τις τιμές. Οι τραπεζικές μετοχές πιθανότατα θα παραμείνουν ευμετάβλητες για όσο 
είναι ρευστή η πολιτική κατάσταση, λέει, σημειώνοντας πως τηρεί επιφυλακτική στάση και 
υποβαθμίζει την Alpha Bank ΑΛΦΑ -11,76% και την Εθνική Τράπεζα σε "neutral" από "buy".
Σε ότι αφορά τις καταθέσεις, αναφέρει πως οι εκροές έρχονται να προστεθούν στα ρίσκα 
χρηματοδότησης. Όπως σημειώνει, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν πως οι 
εκροές ελληνικών καταθέσεων άγγιξαν τα 4 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο (2% επί του συνόλου). 
Δημοσιεύματα σε ξένα μέσα ενημέρωσης δείχνουν πως οι εκροές αυξήθηκαν έως και στα 11 
δισ. ευρώ, ποσό που πιθανότατα είναι η μεγαλύτερη μηνιαία εκροή που έχει καταγραφεί ποτέ. 
Δεδομένης της χρονικής καθυστέρησης στην δημοσιοποίηση επίσημων στοιχείων, είναι 
απίθανο να σταματήσουν οι ανησυχίες αναφορικά με τις ροές των καταθέσεων σε ημερήσια 
βάση. Ο οίκος αναφέρει πως οι ελληνικές τράπεζες χρησιμοποίησαν 56 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ 
τον Δεκέμβριο, από 45 δισ. τον Νοέμβριο, ποσό που όμως παραμένει πολύ χαμηλότερο από τα 
158 δισ. ευρώ. Η ιστορική εμπειρία από την Ελλάδα και αλλού δείχνει πως η ΕΚΤ ίσως 
τηρήσει μια σχετικά γενναιόδωρη στάση σε ότι αφορά την παροχή ρευστότητας μέσω του 
ELA. Η Goldman Sachs βλέπει πρόβλημα μόνο εάν σταματήσει η ευρύτερη στήριξη προς την 
Ελλάδα. Έτσι, θεωρεί πως οποιοδήποτε σενάριο θέτει εν αμφιβόλω τη στήριξη της ΕΚΤ θα 
μπορούσε να έχει σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις για τις ελληνικές τράπεζες.
Ο οίκος εκτιμά πως η αναδιάρθρωση των ελληνικών τραπεζών έχει γερά θεμέλια και πως οι 
ελλείψεις στη ρευστότητα θα μπορούσαν να περιοριστούν από την ΕΚΤ αν η Ελλάδα 
παραμείνει στην ευρωζώνη. Εάν συμβεί αυτό, η Goldman Sachs βλέπει περιθώριο ανόδου για 
τις τρέχουσες αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών. Ωστόσο, εάν τεθεί εν αμφιβόλω η στήριξη 
της ΕΚΤ ή/και επιβληθούν έλεγχοι στη διακίνηση κεφαλαίων, ο οίκος εκτιμά πως οι κάτοχοι 
μετοχών θα δουν περαιτέρω απώλειες.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Η Γερμανία ανακοίνωσε για το Δεκέμβριο αύξηση των εξαγωγών κατά 3,4% σε μηνιαία βάση 
το Δεκέμβριο. Οι αναλυτές προέβλεπαν – σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters – αύξηση των 
εξαγωγών μόλις κατά 1%. Πτωτικά ωστόσο, κινήθηκαν οι εισαγωγές. Συγκεκριμένα μειώθηκαν 
σε μηνιαία βάση το Δεκέμβριο κατά 0,8%. Το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας κατά 
συνέπεια, εκτινάχθηκε στα 21,8 δις. ευρώ από 17,9 δις. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΚΥΠΡΟΣ «Με δεδομένη την περαιτέρω αναστολή της αποτελεσματικής εφαρμογής του πλαισίου των 
εκποιήσεων, η επίτευξη συμφωνίας για αξιολόγηση δεν ήταν δυνατή κατά τη διάρκεια αυτής 
της επίσκεψης» τονίζεται σε σημερινή κοινή ανακοίνωση για την Κύπρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ), στην οποία υπογραμμίζεται επίσης ότι «η εφαρμογή του πλαισίου των 
εκποιήσεων και η υιοθέτηση μιας σύγχρονης νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας είναι βασικές 
δεσμεύσεις του προγράμματος». Όπως επισημαίνεται, «ομάδες προσωπικού (σε τεχνικό 
επίπεδο) της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ επισκέφθηκαν τη Λευκωσία από τις 27 Ιανουαρίου έως 
τις 6 Φεβρουαρίου και συζήτησαν με τις κυπριακές Αρχές, την πρόοδο στο πλαίσιο του 
προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης, τις προτεραιότητες και τα ορόσημα για το 
επόμενο διάστημα, καθώς και τη σημασία μιας ισχυρής και βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης».
Στη συνέχεια, στην ανακοίνωση της τρόικας αναφέρεται ότι «οι ομάδες σημείωσαν την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και τις προκλήσεις για την προσεχή περίοδο. Η εφαρμογή του 
πλαισίου των εκποιήσεων και η υιοθέτηση μιας σύγχρονης νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας 
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είναι βασικές δεσμεύσεις του προγράμματος. Τα βήματα αυτά στοχεύουν στη μείωση του 
υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία είναι απαραίτητη για την 
αποκατάσταση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Κύπρο.
Με δεδομένη την περαιτέρω αναστολή της αποτελεσματικής εφαρμογής του πλαισίου των 
εκποιήσεων, η επίτευξη συμφωνίας για αξιολόγηση δεν ήταν δυνατή κατά τη διάρκεια αυτής 
της επίσκεψης. Οι ομάδες (της τρόικας) προσβλέπουν σε μια έγκαιρη ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης, μόλις υπάρξουν οι συνθήκες για μια θετική κατάληξη».

ΕΤΕ Από σήμερα, Δευτέρα, θα αρχίσει να τρέχει, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η διαδικασία 
αλλαγής διοίκησης στην Εθνική Τράπεζα. Οι αποφάσεις για τα πρόσωπα που θα καταλάβουν 
τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου έχουν ληφθεί εδώ και ημέρες και το 
μόνο που έμενε να οριστικοποιηθεί ήταν ο τρόπος της αντικατάστασης. Από ό,τι μαθαίνουμε, 
«ξεσκόνισαν» τον νόμο 2190 και βρήκαν λύση. Ειδικότερα οι κ. Ζανιάς και Τουρκολιάς, 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αντίστοιχα της τράπεζας, θα υποβάλουν τις παραιτήσεις 
τους όχι στο ΤΧΣ, όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο, αλλά στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εθνικής. Εν συνεχεία το εναπομείναν Δ.Σ. θα συνεδριάσει υπό το αρχαιότερο μέλος του για να 
εκλέξει δύο νέα μέλη, που όπως όλα δείχνουν θα είναι η κ. Λούκα Κατσέλη και ο κ. Γεώργιος 
Μιχελής. Αφού διενεργηθεί η αντικατάσταση το Δ.Σ. θα συνεδριάσει εκ νέου, εκλέγοντας νέο 
μη εκτελεστικό πρόεδρο (Λούκα Κατσέλη) και νέο διευθύνοντα σύμβουλο (Γ. Μιχελής), η 
καταλληλότητα των οποίων θα πρέπει να εγκριθεί και από την εποπτική αρχή.
Οι αλλαγές θα εγκριθούν εν συνεχεία από την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των 
μετόχων της τράπεζας.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Έκτακτη σύσκεψη του αντιπροέδρου Γιάννη Δραγασάκη με τους τραπεζίτες πραγματοποιείται 
σήμερα το μεσημέρι στις 12:00, με στόχο να συντονιστεί το τραπεζικό σύστημα εν όψει των 
επομένων ημερών κατά τις οποίες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στη διαπραγμάτευση με 
τους εταίρους. Στη σύσκεψη σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, θα συμμετέχει και ο 
Γιώργος Μιχελής, ο οποίος φαίνεται να αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος στην Εθνική 
Τράπεζα με τη θέση του προέδρου να καλύπτεται από την Λούκα Κατσέλη. Η σύσκεψη έχει 
στόχο να εξεταστούν τα δεδομένα με κεντρικό άξονα τη ρευστότητα του τραπεζικού 
συστήματος και των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών 
του Δημοσίου. Η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος καλύπτεται από τον μηχανισμός 
Επείγουσας Παροχής Ρευστότητας (γνωστό ως E.L.A., Emergency Liquidity Asistance) από τις 
11 Φεβρουαρίου, αλλά για να δοθεί η δυνατότητα στις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την 
κυβέρνηση αγοράζοντας καινούρια έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου χρειάζονται την έγκριση 
από τον Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν έχει δοθεί. Η αίτηση για έγκριση έκδοσης 
πρόσθετων εντόκων γραμματίων αποτελεί ένα από τα αιτήματα της κυβέρνησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος γέφυρα το οποίο προτείνει στους εταίρους. Οι ξ'ενοι πάντως έχουν 
απορρίψει την αύξηση του ορίου των 15 δισ. για έκδοση ομολόγων. Αξίζει τέλος να σημειωθεί 
ότι χθες ο Αλ. Τσίπρας προανήγγειλε την αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος για το ΤΧΣ το 
οποίο θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του επί των τραπεζών. Ωστόσο, όπως είπε ο 
πρωθυπουργός οι αλλαγές στις τράπεζες θα γίνουν με σεβασμό στα δικαιώματα των ιδιωτών 
μετόχων.

S&P – ΕΛΛΑΔΑ Σοκ για την ελληνική οικονομία καθώς έγινε γνωστό ότι ο διεθνής οίκος Standard & Poor's 
υποβαθμίζει το αξιόχρεο κατά μία βαθμίδα, σε Β- από Β. Παράλληλα διατηρεί αρνητικό το 
outlouk και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέας υποβάθμισης στο μέλλον. Σύμφωνα με τον 
διεθνή οίκο τα περιορισμένα ταμειακά «μαξιλάρια» και οι επικείμενες λήξεις ομολόγων προς 
τον επίσημο τομέα περιορίζουν την ευελιξία της κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις. Αναφέρει, 
δε, πώς πιθανή παράταση στις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
περαιτέρω πιέσεις ως προς την χρηματοοικονομική σταθερότητα της Ελλάδας, λόγω πιθανών 
εκροών καταθέσεων. «Παρότι η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει λιγότερο από δύο εβδομάδες 
στην εξουσία, θεωρούμε ότι τα περιορισμένα ταμειακά της διαθέσιμα και οι λήξεις χρέους που 
πλησιάζουν περιορίζουν σημαντικά τη διαπραγματευτική της ευελιξία στις συζητήσεις με τους 
διεθνείς πιστωτές» αναφέρει η S&P. Σύμφωνα με τον οίκο, μια περαιτέρω καθυστέρηση των 
διαπραγματεύσεων θα ασκήσει επιπλέον πιέσεις στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα με την 
μορφή εκροής καταθέσεων και στο χειρότερο σενάριο θα οδηγήσει σε επιβολή περιορισμών 
στην διακίνηση κεφαλαίων και απώλεια της πρόσβασης στην χρηματοδότηση έκτακτης 
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ανάγκης και πιθανή έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και η 
Moody's ετοιμάζει την υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας καθώς οι αναλυτές εκτιμούν ότι 
χωρίς πρόγραμμα η χώρα δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη. Το χτύπημα αυτό έρχεται εν μέσω 
της σκληρής διαπραγμάτευσης με τους δανειστές και βαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα.

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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