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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Πτωτικές τάσεις επικρατούν στις αγορές της Ασίας καθώς διευρύνονται οι ανησυχίες περί 

επικράτησης αποπληθωριστικών πιέσεων στη διεθνή οικονομία, ενώ η τιμή του μαύρου χρυσού 
βουλιάζει. Συγκεκριμένα, στο χρηματιστήριο της Κορέας ο δείκτης Kospi υποχωρεί κατά 
0,19% στις 1920 μονάδες και ο αυστραλιανός ΑSX έκλεισε με απώλειες 0,75% στις 5399 
μονάδες κυρίως λόγω των πιέσεων που καταγράφονται στις μετοχές του ενεργειακού κλάδου. 
Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite υποχωρεί κατά 1,71% στις 3229 μονάδες και ο 
CSI 300 κατά 0,95% στις 3512 μονάδες. Το χρηματιστήριο του Τόκιο είναι κλειστό λόγω 
αργίας. Οι επενδυτές εστιάζουν την προσοχή τους στην αμερικανική οικονομία. Κάποιοι 
αξιωματούχοι της Fed φαίνεται πως ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός μπορεί να παραμείνει σε 
επίπεδα χαμηλότερα του στόχου αναβάλλοντας κατά συνέπεια τα σχέδια για αύξηση επιτοκίων. 
Στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αναφέρεται 
πως ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,7% το Δεκέμβριο, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο 
από το 2009. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Κάνοντας λόγο για «νέα τάξη πραγμάτων» που δημιουργείται από την σχιστολιθική παραγωγή 
στην αγορά πετρελαίου, η Goldman Sachs προχωρά σε υποβάθμιση των προβλέψεών της για 
τις τιμές του μαύρου χρυσού. «Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να ανακάμψει η αγορά 
και πιθανότατα θα εξισορροπήσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα τιμών από εκείνα που ξεκίνησε 
το sell off» αναφέρει η Goldman. Έτσι, αναθεωρεί επί τα χείρω τις προβλέψεις της για το 
πετρέλαιο Brent εκτιμώντας πλέον ότι στους 3 μήνες, στους 6 μήνες και στο 12μηνο θα τελεί 
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υπό διαπραγμάτευση στα 42, στα 43 και στα 70 δολ. ανά βαρέλι αντιστοίχως. Η αρχική 
εκτίμηση της Goldman ήταν στα 80, στα 85 και στα 90 δολ. ανά βαρέλι αντιστοίχως.
Σε ότι αφορά την αμερικανική αγορά και την τιμή του WTI, η Goldman προβλέπει πλέον ότι θα 
αγγίξει τα 41, τα 39 και τα 65 δολ. ανά βαρέλι αντίστοιχα για τον 3μηνο, τον 6μηνο και το 
12μηνο ορίζοντα. Η αρχική εκτίμηση ήταν στα 70, 75 και 80 δολ. ανά βαρέλι αντιστοίχως. 
Η πτωτική τάση στην τιμή του μαύρου χρυσού πάντως, συνεχίζεται αμείωτη καθώς 
διευρύνονται οι ανησυχίες περί αποπληθωριστικών πιέσεων στην παγκόσμια οικονομία. Έτσι, 
η τιμή του WTI υποχωρεί κατά 1,7% στα 47,54 δολ. ανά βαρέλι και του Brent κατά 1,4% στα 
49,41 δολ. ανά βαρέλι.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Στον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance- ELA) θα προσφύγουν, 
εφόσον χρειασθεί, οι εγχώριες τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλίσουν την απαραίτητη 
ρευστότητα που χρειάζεται το Δημόσιο και οι ίδιες για να διέλθουν ομαλά την προεκλογική 
περίοδο. Η κάλυψη εξ ολοκλήρου από τις εγχώριες τράπεζες των εκδόσεων εντόκων 
γραμματίων κατά το τελευταίο ενάμιση μήνα, σε συνδυασμό με τις ελεγχόμενες εκροές 
καταθέσεων πιέζουν τα επίπεδα διαθέσιμης ρευστότητας, χωρίς προς το παρόν να χρειασθεί 
εκτεταμένη χρήση της εφεδρείας του ELA. Σημειώνεται ότι για συγκεντρωτικό ποσό 
ρευστότητας μέσω ELA, άνω των 2 δισ ευρώ, απαιτείται η έγκριση της ΕΚΤ, η οποία αποτελεί 
τυπική διαδικασία, όσο η χώρα παραμένει σε πρόγραμμα. Προς το παρόν πάντως σχετικό 
αίτημα ενεργοποίησης δεν έχει υποβληθεί. Αν όμως δεν επιβραδυνθεί ο ρυθμός μείωσης της 
διαθέσιμης ρευστότητας, σύντομα θα χρειασθεί και το «μαξιλάρι» του ELA.

ΤΕΝΕΡΓ Στην τελική ευθεία υλοποίησης εισέρχεται η επένδυση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για την 
κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 73,2 ΜW στη νησίδα του Αγίου 
Γεωργίου, με στόχο την έναρξη παραγωγής ενέργειας έως το τέλος του 2015.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Σφόδρα υποτιμημένο εμφανίζεται να είναι το ελληνικό χρηματιστήριο έναντι των υπόλοιπων 
ευρωπαϊκών αγορών σε μια περίοδο που η αγορά της Αθήνας διολισθαίνει σε χαμηλά διετίας, 
ενώ οι διεθνείς αγορές παραμένουν πολύ κοντά στα υψηλά τους. Η κεφαλαιοποίηση του 
ελληνικού χρηματιστηρίου έχει υποχωρήσει στα 50 δισ. ευρώ από τα 75 δισ. ευρώ τον 
περασμένο Σεπτέμβριο, μια απώλεια 15 δισεκατομμυρίων ευρώ που οφείλεται κυρίως στην 
μεγάλη πτώση των τιμών των τραπεζικών μετοχών, και έχει ως αποτέλεσμα το ποσοστό της 
χρηματιστηριακής αξίας έναντι του ΑΕΠ να διαμορφώνεται πλέον περίπου στο 27%, από το 
40% που είχε φτάσει το περασμένο καλοκαίρι. Σε αντιπαραβολή με αυτό που συμβαίνει στην 
Αθήνα, ο μέσος όρος της αποτίμησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών είναι συγκριτικά 
υπερδιπλάσιος. Το ποσοστό της κεφαλαιοποίησης προς το ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ξεπερνά σε μέσο όρο το 77%, ενώ στις ΗΠΑ έχει χτυπήσει κόκκινο καθώς σύμφωνα με τα 
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία η χρηματιστηριακή αξία της Wall Street αντιστοιχεί στο 123% 
του αμερικάνικου ΑΕΠ. Το υψηλότερο σημείο όλων των εποχών για το αμερικάνικο 
χρηματιστήριο είχε καταγραφεί το 2000, όταν η κεφαλαιοποίηση είχε εκτοξευτεί στο 153% του 
ΑΕΠ λόγω της φούσκας των dot.com. Την ίδια περίοδο (1999) στην Ελλάδα είχε ξεπεράσει το 
176% ενώ στα υψηλά του 2007 είχε φτάσει το 86%. Η κατάρρευση της αποτίμησης των 
τραπεζικών μετοχών στο ταμπλό, είναι η αιτία για την οποία η αγορά της Αθήνας 
καταλαμβάνει τη θέση του φτηνότερου χρηματιστηρίου πανευρωπαϊκά με βάση το κριτήριο 
που χρησιμοποιεί ο μεγαλοεπενδυτής Warren Buffet ο οποίος υποστηρίζει πως η σχέση 
κεφαλαιοποίησης προς ΑΕΠ είναι πιθανόν ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να μετρήσει 
κανείς αν μια αγορά είναι ελκυστική ή υπερτιμημένη. Συνήθως όταν η κεφαλαιοποίηση 
ξεπερνά το 50% του ΑΕΠ μια αγορά θεωρείται ακριβή, ενώ όταν πέφτει κάτω από το 30% 
λογίζεται ως υποτιμημένη. Το 2012, με την κατάρρευση του Γενικού Δείκτη στις 471 μονάδες 
και την συνολική αξία των μετοχών κάτω από τα 20 δισ. ευρώ, η σχέση κεφαλαιοποίησης προς 
ΑΕΠ είχε διαμορφωθεί προσωρινά κάτω από το 10%. Η ανακεφαλαιοποίηση που ακολούθησε 
στις τράπεζες και η άνοδος των μετοχών, προσέθεσαν σημαντική αξία στο Χ.Α με αποτέλεσμα 
το ποσοστό να ανέβει από το 17,6% στο τέλος του 2012, σε 32,3% στο τέλος του 2013 και να 
προσεγγίσει το 40% το περασμένο καλοκαίρι, για να υποχωρήσει σήμερα σε επίπεδα κοντά στο 
27% (ΑΕΠ=183 εκατ. ευρώ και κεφαλαιοποίηση 50 δισ. ευρώ).  Ο τραπεζικός κλάδος στην 
Ελλάδα συνεχίζει να «καίει» δισεκατομμύρια στο ταμπλό. Έχοντας αρχικά υποστεί μια 
τεραστίων διαστάσεων κεφαλαιακή ενίσχυση 25 +3,5 δισ. ευρώ από το ΤΧΣ και ιδιώτες 
επενδυτές (2013), και έχοντας αντλήσει άλλα 8,5 δισ. ευρώ το 2014 από ιδιώτες, σήμερα η 
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συνολική κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διαμορφώνεται σε 18,3 δισ. 
ευρώ. Μόλις λίγους μήνες πριν, στο τέλος του Ιουνίου, η χρηματιστηριακή αξία τους 
προσέγγιζε τα 40 δισ. ευρώ και αντιστοιχούσε στο ήμισυ σχεδόν της συνολικής αξίας του Χ.Α. 
Ωστόσο η μεγάλη διαφορά στην αποτίμηση των τραπεζών σήμερα σε σχέση με το 2012-2013 
(σ.σ παρότι οι τιμές των μετοχών διολισθαίνουν σε νέα χαμηλά) είναι ένα στοιχείο που κάνει 
πολλούς αναλυτές να θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο έως πρακτικά απίθανο το Χρηματιστήριο 
της Αθήνας να καταγράψει νεότερα χαμηλά. Πριν την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού 
κλάδου η αθροιστική χρηματιστηριακή αξία  των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ήταν 
χαμηλότερη από 1,7 δισ. ευρώ ενώ σήμερα είναι περίπου 11 φορές μεγαλύτερη.

ΤτΕ Καθησυχαστική ανακοίνωση για το τραπεζικό σύστημα με αφορμή δημοσιεύματα για μεγάλη 
εκροή καταθέσεων, εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Διαψεύδει επίσης ρεπορτάζ εφημερίδων 
που αναφέρουν ότι οι αντοχές των ελληνικών τραπεζών είναι μέχρι τις εκλογές. Τα 
δημοσιεύματα έλεγαν ότι η ΕΚΤ δεν θα παρέχει άλλες διευκολύνσεις στο τραπεζικό σύστημα 
της Ελλάδας μετά τις εκλογές. Ολόκληρη η ανακοίνωση αναφέρει:
«Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν σε εκροές καταθέσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα 
της χώρας, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό απόλυτο 
έλεγχο. Η Τράπεζα της Ελλάδος, μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρακολουθούν 
στενά τις εξελίξεις και παρεμβαίνουν όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Δημοσιεύματα τα οποία 
αναφέρονται στην ημερομηνία των εκλογών ως ορόσημο για την παροχή πιστωτικών 
διευκολύνσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πάγια πολιτική πιστωτικών 
διευκολύνσεων από το 2010 για τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα, η οποία δεν 
επηρεάζεται από πολιτικές εξελίξεις».

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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