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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Υψηλότερα οι ασιατικές αγορές - Κέρδη 0,62% για τον Nikkei

ΔΕΙΚΤΕΣ MSCI Στον MSCI Small Cap από τον Standard Greece μεταφέρεται ο τίτλος της ΔΕΗ ΔΕΗ -0,18%, 
σε μια αναπάντεχη κίνηση στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών από τον 
διεθνή οίκο. Παράλληλα, στον δείκτη MSCI Small Cap προστίθεται ο τίτλος των Ελληνικών 
Πετρελαίων, μετά την αφαίρεση της μετοχής από τον MSCI Standard στην προηγούμενη 
αναθεώρηση, ενώ από τον δείκτη αφαιρούνται οι μετοχές των Frigoglass, ΓΕΚ Τέρνα και 
Marfin Investment Group.  Όλες οι μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ από την 29η Mαϊου.
Ο δείκτης MSCI Standard Greece περιλαμβάνει τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών 
τραπεζών και τους τίτλους των ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Τιτάν, Jumbo και Folli-Follie Group.
Στον MSCI Small Cap Greece συμμετέχουν οι ΟΛΠ, Αεροπορία Αιγαίου και Lamda 
Development.

ΦΦΓΚΡΠ Με τιμή στόχο στα 34 ευρώ ανά μετοχή και σύσταση "outperform" ξεκινά κάλυψη της μετοχής 
της Folli Follie Group η Credit Suisse.

ΒΙΟ «Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού μας προγράμματος ύψους 350 εκατ. ευρώ, είμαστε σε 
θέση να εκμεταλλευθούμε ευκαιρίες, να μπούμε σε νέες κερδοφόρες αγορές και να 
συνεχίσουμε τη στροφή μας προς προϊόντα υψηλότερης προτιθέμενης αξίας. Επιπλέον, μας 
βοηθάει η χαμηλότερη ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου, ενώ θα ωφεληθούμε σε βάθος 
χρόνου και από τις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές που χρειάζεται να γίνουν τόσο στην 
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Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη γενικότερα». Αυτά δήλωσε κατά τη χθεσινή παρουσίαση του 
ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ο κ. Δημήτριος Κυριακόπουλος, CFO της 
εισηγμένης. Ο κ. Κυριακόπουλος αφού δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για τις μακροπρόθεσμες 
προοπτικές του Ομίλου («πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα σε βάθος χρόνου»), αναφέρθηκε 
και στην στροφή που έκανε η ΒΙΟΧΑΛΚΟ μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης:
«Από ένας κατά βάση εξωστρεφής Όμιλος αποφασίσαμε πως πρέπει να μετεξελιχθούμε σε έναν 
απόλυτα εξωστρεφή Όμιλο. Και αυτό γιατί στο ξεκίνημα της κρίσης και της μεγάλης πτώσης 
στην οικοδομική δραστηριότητα, εκτιμήσαμε ότι οι παλιές καλές ημέρες της εγχώριας αγοράς 
έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και πως η όποια σταθεροποίηση θα γινόταν σε σαφώς χαμηλότερα 
επίπεδα σε σύγκριση με εκείνα του παρελθόντος. Γι αυτό άλλωστε, αναδιαρθρώσαμε τον 
Όμιλο». Η ουσία είναι πως το πρώτο φετινό τρίμηνο αναμένεται να είναι σαφώς καλύτερο από 
το αντίστοιχο περυσινό (γενικότερα ΕΛΒΑΛ ΕΛΒΑ +2,44%, ΧΑΛΚΟΡ, Ελληνικά Καλώδια 
και Σωληνουργεία Κορίνθου αναμένεται να έχουν βελτιωμένο 2015 με βάση τους αναλυτές), 
ενώ μερικά από τα στοιχεία που αναμένεται να επιδράσουν θετικά στο μέλλον είναι:
• Στα Σωληνουργεία Κορίνθου η αύξηση του ανεκτέλεστου υπόλοιπου συμβάσεων, μετά από 
τρεις σημαντικές συμβάσεις που κλείστηκαν πέρυσι στις ΗΠΑ. Επίσης, η προσδοκία για 
ανάληψη εργασιών από τον TAP μέσα στο 2015 και η επένδυση για την παραγωγή υποβρύχιων 
σωλήνων που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της ολοκλήρωσής της.
• Στα Ελληνικά Καλώδια το πρώτο έργο που εκτελείται στη διασύνδεση νησιών (Κυκλάδες) 
με υποβρύχια καλώδια (παραγωγή από τη θυγατρική Fulgor) και οι πολύ καλές προοπτικές στο 
συγκεκριμένο τύπο καλωδίων.
• Στην ΕΛΒΑΛ ΕΛΒΑ +2,44% που δουλεύει με παραγωγική δυναμικότητα 100%, οι κινήσεις 
για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο (φύλλα 
τυπογραφίας).
• Στην ΧΑΛΚΟΡ η αύξηση των πωλήσεων και η απόκτηση εμπορικής εταιρείας στη Γαλλία.
• Στη ΣΙΔΕΝΟΡ η μείωση του κόστους λόγω της λειτουργίας του επαγωγικού φούρνου στη 
Μαγνησία από το 2014 και στη Θεσσαλονίκη (από το προσεχές φθινόπωρο) καθώς και τα 
εξειδικευμένα προϊόντα που θα παράγει η μονάδα στη Βουλγαρία.
• Στο μέτωπο της ακίνητης περιουσίας, ξεκινά τον Ιούνιο το εμπορικό πάρκο στην Κόρινθο 
(έχουν ήδη συμφωνήσει Σκλαβενίτης, Μασούτης και Nike), επιδιώκεται η λειτουργία του 
ξενοδοχείου στην Πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ συνεχίζεται και η διαχείριση του εμπορικού 
κέντρου River West. «Η ακίνητη περιουσία που διαθέτει η ΒΙΟΧΑΛΚΟ είναι μεγάλη και όταν 
θα ανακάμψει η εγχώρια αγορά ακινήτων, θα πάρει την αξία που της ταιριάζει» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. Κυριακόπουλος. Τέλος, σχετικά με την μετεγκατάσταση της Viochalco 
στο Βέλγιο, ο κ. Κυριακόπουλος σημείωσε πως «άδικα έγινε τόσος θόρυβος. Όταν η μητρική 
εταιρεία συμμετοχών πηγαίνει να δανειστεί είναι φυσικό πως τίθεται το ζήτημα για το πού είναι 
οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις. Το πρόβλημα λοιπόν του ελληνικού κινδύνου εξακολουθεί 
να υπάρχει. Ωστόσο, όποτε οι θυγατρικές της στην Ελλάδα χρειαστούν κεφάλαια, τότε η 
μητρική θα ανταποκριθεί, όπως και ήδη ανταποκρίνεται (εννοείται προφανώς η περίπτωση 
της ΣΙΔΕΝΟΡ). Πάντως, η παρουσία σε ένα διεθνές χρηματιστήριο σε συνδυασμό με μια 
μελλοντική βελτίωση της κατάστασης στην Ελλάδα -πράγμα που θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει-, 
θα βοηθήσουν την Viochalco είτε να δανειστεί από τις τράπεζες, είτε να αντλήσει κεφάλαια από 
τις αγορές».

ΤΙΤΚ Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Τιτάν ΤΙΤΚ +0,90%, στα 21,2 από 20 ευρώ δίνει 
η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση neutral. 
Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, παρά την αβεβαιότητα στην Ελλάδα που επιβαρύνει την 
εγχώρια ζήτηση, οι προοπτικές για τον όμιλο παραμένουν θετικές καθώς αναμένεται:
-Αύξηση περιθωρίων για τους Ελληνες εξαγωγείς λόγω της ενίσχυσης του δολαρίου
-Βελτιωμένη απόδοση στις ΗΠΑ λόγω αυξημένης ζήτησης, υψηλότερων τιμών και 
χαμηλότερου ενεργειακού κόστους. -Σταδιακή ανάκαμψη αποδοτικότητας στην Αίγυπτο.  

ΕΧΑΕ Στα 4,4 εκατ. θα ανέλθουν τα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ +3,37% το πρώτο τρίμηνο του 
2015, καταγράφοντας πτώση 8,3%, προβλέπει η IBG σε σχετικό report. H χρηματιστηριακή 
εκτιμά ότι τα έσοδα της ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ +3,37% στα διαμορφωθούν στα 10,2 εκατ. ευρώ.
Η IBG διατηρεί την τιμή-στόχο των 5,3 ευρώ και τη σύσταση neutral για τη μετοχή της 
εισηγμένης. Η εταιρία ανακοινώνει αποτελέσματα πρώτου τριμήνου στις 18 Μαίου.
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ΕΚΤ Στην απόφαση να αυξήσει το όριο για τη χορήγηση έκτακτης ρευστότητας μέσω του ELA κατά 
1,1 δισ. ευρώ προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, σύμφωνα με πληροφορίες. Η 
αύξηση αυτή ανεβάζει το συνολικό όριο στα 80 δισ. ευρώ. Κατά τις ίδιες πηγές, το περιθώριο 
που έχει μείνει, καθώς δεν είχε γίνει χρήση του συνόλου των προηγούμενων ορίων, είναι 
συνολικά 3,5 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, η ΕΚΤ είχε αποφασίσει 
να αυξήσει το ανώτατο όριο κατά 2 δισ., στα 78,9 δισ. ευρω. Ως έχει το καθεστώς στα 
collaterals Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το καθεστώς όσον αφορά στο «κούρεμα» της 
αξίας των ενεχύρων που καταθέτουν οι ελληνικές τράπεζες στην ΤτΕ ΕΛΛ +2,13% για να 
πάρουν ρευστότητα μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) παραμένει ως έχει. 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ είχε αποφασίσει 
από την προηγούμενη εβδομάδα να αυξήσει το κούρεμα, ωστόσο το διοικητικό συμβούλιο 
ανέμενε τα αποτελέσματα του Eurogroup της Δευτέρας για να δράσει.
Οπως προκύπτει η χθεσινή ανακοίνωση που αναγνωρίζει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις 
ήταν αρκετή για την ΕΚΤ, ώστε να επιλέξει να μην αυξήσει την πίεση προς την Αθήνα σε αυτή 
τη φάση. Το θέμα του κουρέματος ωστόσο αναμένεται να επανέλθει στην επόμενη συνεδρίαση 
του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας και για άλλη μια φορά όλα θα εξαρτηθούν 
από την πορεία και τα μηνύματα που θα έρθουν από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων.

ΟΜΟΛΟΓΑ Παγκόσμιες διαστάσεις λαμβάνει το ξεπούλημα κρατικών ομολόγων, μετά την σύντομη 
σταθεροποίηση που παρατηρήθηκε στην συνεδρίαση της Παρασκευής και τα πρόσφατα 
ιστορικά χαμηλά στις αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων που έφεραν το γερμανικό bund 
κοντά στο 0%.  Διεθνείς αναλυτές και traders προσπαθούν να εξηγήσουν τα ακριβή αίτια της 
μαζικής αποεπένδυσης από τα ομόλογα, αν και ορισμένοι εξ αυτών θεωρούν φυσιολογική την 
διόρθωση μετά το ράλι που πυροδοτήθηκε στις ευρωπαϊκές αγορές στον απόηχο του 
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Άλλοι, αποδίδουν μέρος της φυγής από τα 
ομόλογα στην αύξηση των πληθωριστικών προσδοκιών και της τιμής του πετρελαίου. 
Σε αυτό το κλίμα αναδιάρθρωσης θέσεων και ανατιμολόγησης του ρίσκου, η απόδοση του 
10ετούς ομολόγου ΗΠΑ ενισχύεται κατά 6 μονάδες βάσης στο 2,34%, ήτοι το υψηλότερο 
επίπεδο από τα μέσα Νοέμβρη.
Ακόμα μεγαλύτερη άνοδος παρατηρείται στην απόδοση του γερμανικού bund που ενισχύεται 
κατά 14 μ.β. στο 0,73%. Σημειώνεται ότι το κόστος δανεισμού της Γερμανίας στα δεκαετή 
ομόλογα διολίσθησε στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών τον προηγούμενο μήνα 
φτάνοντας μια ανάσα από το 0% (στο 0,05%). 
“Η ομαλότητα δεν έχει επανέλθει στις αγορές” αναφέρει στρατηγικός αναλυτής στη BNP 
Paribas. Οι αγορές αναμένεται να παραμείνουν νευρικές βραχυπρόθεσμα και η επαναφορά της 
αισιοδοξίας θεωρείται πρώιμη. 
Μαζικές πωλήσεις κρατικών τίτλων και στην ευρωζώνη, με την Ελλάδα και τις ανησυχίες για 
την πορεία των διαπραγματεύσεων να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Ειδικότερα, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς βρίσκεται στο 10,94%, του ισπανικού στο 
1,85%, του ιρλανδικού στο 1,41%, του πορτογαλικού στο 2,45% και του ιταλικού στο 1,87%. 
Χαμηλή ζήτηση για ομόλογα Ιαπωνίας 
Στον παγκόσμιο “χορό” του selloff στα ομόλογα και η Ιαπωνία, η οποία κατέγραψε τον 
χαμηλότερο βαθμό κάλυψης από τον Φεβρουάριο του 2009 σε δημοπρασία 10ετλων κρατικών 
τίτλων.  Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου ενισχύεται κατά 5,5 μονάδες βάσης στο 
0,445%, ενώ άνοδο 19 μονάδων βάσης καταγράφουν και οι κρατικοί τίτλοι Αυστραλίας. 

ΕΥΔΑΠ Δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με 
διασταυρωμένες πληροφορίες, ο μεγαλοεπενδυτής John Paulson, ο οποίος διατηρεί το 
10% της εταιρείας. 
Στην περίπτωση πάντως που συμβεί κάτι τέτοιο, τότε υπάρχει σχήμα αποτελούμενο από 
εγχώριους επιχειρηματίες και διεθνή funds που φέρονται πρόθυμα να αποκτήσουν το ποσοστό 
του μαζί με το 10% της ΕΥΔΑΠ που ανήκει στο δημόσιο. 
Όπως αναφέρουν στελέχη στο www.bankingnews.gr, η ύπαρξη ισχυρού ενδιαφέροντος για την 
απόκτηση σημαντικού μέρους της ΕΥΔΑΠ δείχνει την δυναμική της εταιρείας, η οποία διαθέτει 
υγιή χρηματοοικονομικά μεγέθη και ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα. 
Ο John Paulson ένας από τους 100 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, με περιουσία 11,2 
δισ. δολάρια το 2014 έχει σημαντικές συμμετοχές σε ελληνικές τράπεζες αλλά και άλλες 
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εταιρείες όπως Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΕΥΔΑΠ κ.α.
Σήμερα η ΕΥΔΑΠ, παρά την οικονομική συγκυρία, καταφέρνει να βελτιώνει εντυπωσιακά τα 
οικονομικά της μεγέθη. 
Για το σύνολο της χρήσης του 2014 κατάφερε να πετύχει βελτίωση της προ φόρων 
κερδοφορίας και των EBITDA της. 
Ο τζίρος της διαμορφώθηκε στα 326,4 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 2,9% σε σχέση με το 2013, 
λόγο της εφαρμογής των νέων χαμηλών τιμολογίων για τους καταναλωτές. 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,8% και διαμορφώθηκαν στα 87,6 εκατ. ευρώ έναντι 83,6 εκατ. 
ευρώ το 2013. 
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 63,5 εκατ. ευρώ έναντι 61,3 εκατ. ευρώ το 2013, 
σημειώνοντας αύξηση 3,7%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 42 εκατ. ευρώ, 
έναντι 77,7 εκατ. ευρώ του 2013 τα οποία όμως δεν είναι συγκρίσιμα λόγω της θετικής 
επίδρασης από αναβαλλόμενη φορολογία κατά τη προηγούμενη χρήση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σύσκεψη με τους προέδρους των συστημικών τραπεζών θα έχει σήμερα το πρωί ο 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γ. Δραγασάκης.
Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 9:00 σήμερα το πρωί.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο επίκεντρο της 
σύσκεψης θα βρεθεί το θέμα των κόκκινων δανείων καθώς και η δημιουργία αναπτυξιακής 
τράπεζας.

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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