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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Μικτή ήταν η αντίδραση των επενδυτών στα αιφνιδιαστικά στοιχεία για την κινεζική 

οικονομία, όπου ο δείκτης τιμών καταναλωτή βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο πέντε ετών.
Έτσι, στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με απώλειες 0,33% στις 17.652 
μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng είναι σχεδόν αμετάβλητος με οριακή άνοδο 
0,03% στις 24.527 μονάδες. Ο κορεατικός Kospi έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,57% στις 1935 
μονάδες και ο αυστραλιανός ASX υποχωρεί κατά 0,22% στις 5757 μονάδες.
Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite ενισχύεται κατά 1,49% στις 3141 μονάδες και ο 
CSI 300 κατά 1,82% στις 3406 μονάδες. Ο πληθωρισμός της Κίνας διαμορφώθηκε τον 
Ιανουάριο στο 0,8%, ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν κατά μέσο όρο ότι θα αγγίξει το 1%. Εν τω 
μεταξύ, οι τιμές παραγωγού κινήθηκαν πτωτικά για 35ο συνεχή μήνα καταγράφοντας 
υποχώρηση κατά 4,3%. 

LAZARD Η επιβολή λιτότητας από την τρόικα στην Ελλάδα ήταν παντελώς λάθος καθώς έχει «ρίξει σε 
τοίχο» την ελληνική οικονομία, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Euope 1 ο επικεφαλής της 
επενδυτικής τράπεζας Lazard, Matthieu Pigasse. «Νομίζω πως οι πολιτικές που εφάρμοσε η 
τρόικα (ΔΝΤ, ΕΚΤ και ΕΕ) είναι λάθος και έχουν ρίξει την Ελλάδα σε τοίχο και ίσως ρίξουν 
και την Ευρώπη σε τοίχο» δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ναι, νομίζω πως η τρόικα τα είχε όλα 
λάθος», συμπλήρωσε. Ο ίδιος επανέλαβε πως είναι αναπόφευκτη η αναδιάρθρωση του 
ελληνικού χρέους και πως το συνολικό χρέος της χώρας θα πρέπει να μειωθεί κατά περίπου 100 
δισ. ευρώ προκειμένου να μπορέσει να επιστρέψει σε «αποδεκτά» επίπεδα. Υπενθυμίζεται ότι η 
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Lazard είναι σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης για την αναδιάρθρωση του χρέους, ενώ 
ήταν σύμβουλος και στις διαπραγματεύσεις για το PSI.

ΦΡΛΚ Η Fourlis ΦΡΛΚ -6,59% ανακοινώνει ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει o 
μέτοχος FIL Limited (FIL) στην εταιρεία έχει ανέλθει του ορίου του 5% από την 5η 
Φεβρουαρίου 2015, όπως γνωστοποίησε στις 6 Φεβρουαρίου 2015 μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας. Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, o μέτοχος FIL Limited (FIL) στις 5 
Φεβρουαρίου 2015 ήταν κάτοχος 2.557.018 μετοχών και αντίστοιχου αριθμού δικαιωμάτων 
ψήφου της εταιρίας FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ή ποσοστού 5,01%. 

ΕΤΕ Ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ -9,80% σχεδιάζουν να 
αποχωρήσουν από τις θέσεις τους εντός των επόμενων ημερών, όπως δήλωσε στο Reuters ο 
CEO της τράπεζας, κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς. «Ο πρόεδρος κ. (Γιώργος) Ζανιάς και εγώ 
σκοπεύουμε να αρχίσουμε τη διαδικασία (αποχώρησης από τις θέσεις μας) μέσα στις επόμενες 
ημέρες», είπε χαρακτηριστικά. Σημειώνεται ότι όπως είχε γράψει το Euro2day.gr, όπως όλα 
δείχνουν, τη θέση των κ.κ. Τουρκολιά και Ζανιά θα αναλάβουν η κ. Λούκα Κατσέλη και ο κ. 
Γεώργιος Μιχελής. Ο κ. Τουρκολιάς, πάντως, αρνήθηκε να σχολιάσει την ονοματολογία.

ΛΥΚ Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση προχωρά η Inform Λύκος ΛΥΚ +4,76% στις 27.02.2015, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου στη 
θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί Αττικής.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
*Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά 
από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ευρώ 14.404.861,80 με αύξηση της ονομαστικής 
αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,70 και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 
με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.
Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του 
από το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

MOODY’S Σε υποβάθμιση του αξιόχρεου πέντε ελληνικών τραπεζών προχώρησε ο οίκος Moody's σε 
σημερινή έκθεσή του μετά την έκθεση την Παρασκευή, στην οποία έθεσε το rating της Ελλάδας 
(Caa1) υπό αναθεώρηση για πιθανή υποβάθμιση. 
Ειδικότερα, ο οίκος υποβάθμισε τις αξιολογήσεις των Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και 
Alpha Bank ΑΛΦΑ -6,06% σε Caa2 από Caa1, ενώ υποβάθμισε και τις Eurobank και Attica 
Βank σε Caa3 από Caa2, ενώ θέτει τις αξιολογήσεις υπό αναθεώρηση για πιθανή νέα 
υποβάθμιση. 
Ειδικότερα, οι υποβαθμίσεις των ελληνικών τραπεζών οφείλονται στην εκτίμηση του οίκου για 
μειωμένη πιθανότητα συστημικής στήριξης δεδομένης: 
- της αυξημένης αβεβαιότητας για την ικανότητα της κυβέρνησης να έλθει σε συμφωνία 
έγκαιρα με τους δανειστές. Μια πιθανή εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις θα αυξήσει τα ρίσκα 
ως προς την ικανότητα της κυβέρνησης να καλύψει τις δικές της ανάγκες ρευστότητας και 
χρηματοδότησης. 
- Της πιθανής μείωσης της ικανότητας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να 
στηρίξει τις τράπεζες σε περίπτωση ανάγκης.
Στην αξιολόγηση που θα ακολουθήσει για τις τράπεζες, θα εκτιμηθούν οι έντονες πιέσεις 
ρευστότητας και χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες αυτές. Επίσης, θα εκτιμηθεί 
η άμεση έκθεση των τραπεζών στο ελληνικό δημόσιο και η επίπτωση του αδύναμου 
λειτουργικού περιβάλλοντος στην ποιότητα ενεργητικού και τη φερεγγυότητα των τραπεζών.
Ο βασικός λόγος της αξιολόγησης για πιθανή περαιτέρω υποβάθμιση του αξιόχρεου των 
τραπεζών είναι η επιδείνωση της χρηματοδότησης και της ρευστότητας των τραπεζών που 
οφείλεται
- στις σημαντικές εκροές καταθέσεων από το Δεκέμβριο
- στη μειωμένη διάθεση των διεθνών τραπεζών να εμπλακούν σε συναλλαγές repo με τις 
ελληνικές τράπεζες.    

MOODY’S – OTE O οίκος έθεσε και την αξιολόγηση Ba3 του ΟΤΕ υπό αναθεώρηση για πιθανή υποβάθμιση, μια 
κίνηση που έπεται της κίνησης την Παρασκευή ως προς το ελληνικό αξιόχρεο. «Αν και ο ΟΤΕ 
έχει κάνει βήματα για να απομονωθεί από την ελληνική οικονομία, είναι κυρίως μια ελληνική 
εταιρία με το 70% του τζίρου της να παράγεται εντός της χώρας. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση 
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παραμένει στενά συνδεδεμένη με τις συνθήκες στο εγχώριο περιβάλλον. Η αξιολόγηση του 
ελληνικού κρατικού ομολόγου ασκεί πιέσεις στην αξιολόγηση για τον ΟΤΕ», υπογραμμίζει ο 
Carlos Winzer, αντιπρόεδρος της Moody's και αναλυτής για τον ΟΤΕ. 

BALTIC DRY INDEX Στα χαμηλότερα όλων των εποχών περιήλθε ο βασικός δείκτης της ναυλαγοράς, ο Baltic Dry 
Index, o οποίος άγγιξε τη Δευτέρα τις 554 μονάδες, τις οποίες και είχε να επισκεφτεί από το 
καλοκαίρι του 1986. Ο βασικός δείκτης της ναυλαγοράς ξηρού φορτίου χύδην ξεκίνησε να 
καταγράφει τα επίπεδα των ναύλων σε αυτά τα πλοία στις 4 Ιανουαρίου του 1985 από τα 
επίπεδα των 1.000 μονάδων. Διολίσθησε στις 5 Αυγούστου του 1986 στις 554 μονάδες για να 
ακολουθήσει τις επόμενες δεκαετίες μια πορεία γεμάτη διακυμάνσεις που τον έφερε στις 20 
Μαΐου του 2008 στο ιστορικό υψηλό των 11.793 μονάδων. Τώρα από το υψηλό των 2.337 
μονάδων στα τέλη του 2013 έπεσε στις 1500 την άνοιξη του 2014 στις 760 στις αρχές του 2015 
και έφτασε χθες στις 554. Σημειώνεται πως η συμπεριφορά αυτή αφορά το ξηρό φορτίο και 
διαφοροποιείται πλήρως -ειδικά στην παρούσα φάση- από την ανοδική τροχιά στην οποία έχει 
εισέλθει εδώ και έξι μήνες η ναυλαγορά των δεξαμενοπλοίων. Όμως οι απώλειες στο ξηρό 
φορτίο είναι συντριπτικές. Αλλά ήδη η βιαιότητα της πτώσης αναμένεται να φέρει και έντονη 
ανοδική αντίδραση εκτιμούν ορισμένοι αναλυτές που παρατηρούν παράλληλα πως το 
αγοραστικό ενδιαφέρον στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (FFAs) στους 
επιμέρους δείκτες. Η μεγάλη πτώση των ημερήσιων ναύλων αποδίδεται τόσο στην 
υπερπροσφορά πλοίων και την μειωμένη δραστηριότητα στις διαλύσεις που αφορούν διαθέσιμο 
τονάζ από την αγορά όσο και στην μειωμένη ζήτηση σε προϊόντα όπως το σιδηρομετάλλευμα 
και τα σιτηρά τόσο για εποχιακούς όσο και για θεμελιώδεις λόγους. Μεταξύ αυτών και η 
μεγάλης διάρκειας εορτές της κινεζικής πρωτοχρονιάς όπως και των έργων συντήρησης στα 
βραζιλιάνικα λιμάνια εξαγωγής σιδηρομεταλλεύματος τα οποία λαμβάνουν μέρος συνήθως τον 
Φεβρουάριο και επηρεάζουν αρνητικά τους όγκους εξαγωγών προς την Κίνα. Όμως υπάρχουν 
και παράγοντες που μπορεί να πιέσουν ακόμα πιο χαμηλά τη ναυλαγορά. Οι κυριότεροι είναι 
μια ενδεχόμενη άνοδος των τιμών του πετρελαίου που μπορεί να αυξήσει τα κόστη μεταφοράς 
και να περιορίσει την βιομηχανική δραστηριότητα και η συρρίκνωση της δραστηριότητας στις 
διαλύσεις από μια πτώση των τιμών των μετάλλων. Πάντως τα στοιχεία από τις πρώτες 
εβδομάδες του 2015 είναι ενθαρρυντικά σε αυτό το μέτωπο καθώς προσφέρθηκαν για 
απόσυρση προς διάλυση τόσα μεγάλα φορτηγά (capsize) όσο ολόκληρο το προηγούμενο έτος 
και συγκεκριμένα 15.

ΜΥΤΙΛ Στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές των αναλυτών για το 2015, συνεχίζει να βρίσκεται η 
μετοχή του ομίλου Μυτιληναίος, όπως δείχνει μπαράζ εκθέσεων που δημοσιεύτηκαν το 
τελευταίο διάστημα. Πιο πρόσφατο παράδειγμα η έκθεση της Euroxx, η οποία έρχεται μετά από 
αντίστοιχες αναλύσεις που έχουν κάνει οι ΑΛΦΑ, EUROBANK, CITI και EUROXX. 
Ειδικότερα, η Euroxx, επισημαίνει την αμυντική ιδιότητα της μετοχής και ταυτόχρονα την 
προοπτική της για το 2015, η οποία εδραιώνεται σύμφωνα με τους αναλυτές της 
χρηματιστηριακής σε τέσσερις παράγοντες: τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, την ικανότητα της 
διοίκησης και στην ισχυρή προοπτική για αύξηση κέρδους ανά μετοχή (EPS) σε συνδυασμό με 
μια ελκυστική αποτίμηση (2015e EV/EBITDA of 4.1x) ανεξάρτητα μάλιστα πολιτικού ρίσκου.
Λίγες μέρες νωρίτερα, η Citi, σε έκθεση αξιολόγησης της δυναμικής της ελληνικής αγοράς με 
τίτλο «2015 Best of Greece», όπου αναζητά τις καλύτερες ευκαιρίες κατέταξε τη ΜΥΤΙΛ 
μεταξύ των εταιρειών που παρουσιάζουν το χαμηλότερο ρίσκο σε θέματα devaluation Greek 
slowdown, liquidity και government policy. Οι δύο πιο πρόσφατες εκθέσεις, συνεχίζουν τις 
αξιολογήσεις για την ΜΥΤΙΛ στο ίδιο momentum που χαρακτήρισε το 2014. Άλλωστε πέρυσι 
ξεκίνησαν την κάλυψη της μετοχής μια σειρά από αναγνωρισμένους διεθνείς επενδυτικούς 
οίκους όπως η Kepler Cheuvreux και η WOOD & Company. Θυμίζουμε ότι επικαλούμενη τη 
δημιουργία πολύ ισχυρών ταμειακών ροών, που αντιστοιχούν σε 10% της συνολικής αξίας της 
εταιρείας, η Kepler Cheuvreux χαρακτήρισε τον Αύγουστο τον όμιλο Μυτιληναίος “A Greek 
cash cow”. Σε αυτούς προστέθηκε τον Δεκέμβριο και η Citi η οποία με report με τίτλο «Back to 
the Future: Time to Buy» ξεκίνησε να καλύπτει τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.  Μια κίνηση που 
δίνει παρά το κλίμα ακραίας μεταβλητότητας,  ένα θετικό σήμα για τις προοπτικές. Σημειώνεται 
ότι μέσα στο 2014 ο Όμιλος προσέλκυσε το ενδιαφέρον από τρεις διεθνείς Brokers οι οποίοι 
δίνουν σύσταση BUY με τιμή Στόχο από €7,5 – €9,5. Το ενδιαφέρον των ξένων αναλυτών 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι η η ΜΥΤΙΛ, εκτός της FAIRFAX που συμμετέχει στο ΔΣ 
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του Ομίλου από το 2013, έχει προσελκύσει το τελευταίο διάστημα σημαντικούς ξένους 
θεσμικούς με αποτέλεσμα το ποσοστό των ξένων να είναι πλέον άνω του 30% από 22% που 
ήταν πέρυσι. Σημειώνεται ότι στο 2015 η απόδοση της μετοχής είναι στο 16,9% (έχοντας 
φτάσει έως και το 28%) έναντι απωλειών 8,4% του Γενικού Δείκτη.

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015

Έπειτα από ένα γεμάτο αρνητικές ειδήσεις και δηλώσεις σαββατοκύριακο η βουτιά της αγοράς ήταν 
αναμενόμενη. Η υποβάθμιση της χώρας από S&P, οι προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού που είχαν 
συγκρουσιακό χαρακτήρα, αλλά και οι προβλέψεις για Grexit προσώπων με - βαρύνουσας σημασίας - άποψη, 
έδωσαν το έναυσμα για γενικές ρευστοποιήσεις στο σύνολο της αγοράς. Ο χαμηλός όγκος συναλλαγών, 
βέβαια, αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για πιθανή διακοπή του πτωτικού κύματος τις επόμενες 
συνεδριάσεις.

Πρωταγωνιστές της πτώσης για άλλη μια συνεδρίαση οι τράπεζες, η ρευστότητα των οποίων δοκιμάζεται όσο 
η απόσταση μεταξύ κυβέρνησης - Ευρωζώνης αυξάνεται και το ενδεχόμενο άμεσης συμφωνίας 
απομακρύνεται. Το Eurogroup της προσεχούς Τετάρτης θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό της προσπάθειας 
για γεφύρωση των διαφορών. Από τις δηλώσεις μπροστά στις κάμερες διαφαίνεται ναυάγιο στις 
διαπραγματεύσεις, όμως πίσω από αυτές γίνονται προσπάθειες για γεφύρωση του χάσματος. Αυτό 
αποδεικνύεται από την έλευση αξιωματούχων της τριμερούς με σκοπό τη διαπραγμάτευση αλλά και για να 
προετοιμάσουν το έδαφος για τις συζητήσεις της Τετάρτης. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα οι πιθανότητες 
το Eurogroup να βγάλει λευκό καπνό είναι ελάχιστες, επομένως η αγορά θα συνεχίσει να ταλαιπωρείται στο 
εύρος 720-850 μονάδων. Οποιαδήποτε διαφυγή με πολύ υψηλό όγκο από τα παραπάνω επίπεδα θα σημάνει 
ότι είτε επίκειται άμεσα συμφωνία εντός ευρώ είτε ότι είμαστε προ των πυλών ενός ατυχήματος.

Δημήτριος Σαρρής

Διευθύνων Σύμβουλος Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

sarrissecurities@yahoo.com

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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