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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Έντονες διακυμάνσεις επικράτησαν στις χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας καθώς έντονος 

ήταν ο προβληματισμός των επενδυτών μετά τη λευκή πετσέτα που πέταξε η κεντρική τράπεζα 
της Ελβετίας εγκαταλείποντας τη σύνδεση τον στόχο ελάχιστης ισοτιμίας του φράγκου με το 
ευρώ. Κρατικά ομόλογα και χρυσός συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά. Συγκεκριμένα, στο 
χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με απώλειες 1,43% στις 16.864 μονάδες. 
Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng υποχωρεί κατά 0,71% στις 24.178 μονάδες. Ο 
κορεατικός Kospi έκλεισε με απώλειες 1,36% στις 1888 μονάδες και ο αυστραλιανός  ΑSX 
χαμηλότερα κατά 0,6% στις 5278 μονάδες. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων Αυστραλίας 
και Ιαπωνίας υποχώρησαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 2,49% και το 0,225% 
αντιστοίχως. Η τιμή του χρυσού, που εκτοξεύθηκε κατά 2,8% χθες, σήμερα κινείται 
σταθεροποιητικά στα 1,259 δολ. ανά ουγκιά. Το ιαπωνικό νόμισμα υποχωρεί κατά 0,2% στα 
116,45 γεν έναντι του δολαρίου, αν και στην εβδομάδα καταγράφει άνοδο 1,8% «Η Κεντρική 
Τράπεζα της Ελβετίας εξέπληξε άπαντες και δημιουργεί ανησυχία και νευρικότητα στις 
αγορές» εξηγεί ο Nader Naeimi της AMP Capital Investors και συμπληρώνει: «Η στρατηγική 
προς το παρόν είναι διατήρηση κεφαλαίων, με αγορά χρυσού για κάλυψη ενάντια στην 
αστάθεια που θα συνεχιστεί¨»

ΓΕΚΕ Την διανομή στους μετόχους 1,4 εκατ. ευρώ (περίπου 0,165 ευρώ ανά μετοχή) αποφάσισε η 
σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΓΕΚΕ (Ξενοδοχείο President).
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Επίσης, αποφασίστηκε η μεταφορά 1,37 εκατ. ευρώ από τον λογαριασμό «κέρδη σε νέο» στα 
αποθεματικά της εταιρείας, προκειμένου η εταιρεία να έχει τη δυνατότητα να επιχορηγηθεί για 
επενδυτικό σχέδιο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ που υλοποιεί.

ELA Δυο ελληνικές τράπεζες ζήτησαν ήδη ρευστότητα από τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης του 
ELA της ΤτΕ ΕΛΛ +0,22%, όπως επιβεβαιώνει πηγή της Τράπεζας της Ελλάδος χωρίς να 
κατονομάσει τους ομίλους που προχώρησαν σε αυτή την κίνηση. Πρόκειται σύμφωνα με 
πληροφορίες για τις δυο τράπεζες με δείκτες χορηγήσεων προς καταθέσεις που συγκριτικά είναι 
οι χειρότεροι μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Η εξέλιξη είναι δείγμα ότι οι 
δυσκολίες αυξάνονται στην πορεία προς τις κάλπες της 25 Ιανουαρίου. Όπως είχε επισημάνει 
το Euro2day.gr την Δευτέρα οι τράπεζες θα προσέφευγαν στον ELA, εφόσον χρειαστεί, 
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 το τελευταίο διάστημα σε συνδυασμό 
με τις ελεγχόμενες εκροές καταθέσεων, πιέζει 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.

ΛΟΥΛΗ Με την εταιρεία CHIPITA η ΜΥΛΟΙ Λουλη ΛΟΥΛΗ 0,00% βρίσκεται σε προχωρημένες 
συζητήσεις προκειμένου να συνεργαστούν στην Ινδία. Οι συζητήσεις και οι επαφές όμως αυτές 
δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε τίποτε συγκεκριμένο, αναφέρει η Μύλοι Λούλη ΛΟΥΛΗ 
0,00%, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του Euro2day.gr Aναλυτικότερα σε απάντηση της 
επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αρ.πρωτ. 147/15.1.2015, σχετικά με τα 
δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού οικονομικού τύπου, η Μύλοι Λούλη ΛΟΥΛΗ 
0,00% ενημερώνει ότι :
Πραγματικά όπως αναφέραμε και στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και 
της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014, από τον Ιούλιο του 2014 η 
Εταιρεία του Ομίλου LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA Ltd 
συμμετέχει με ποσοστό 40% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας LAFCO LEADER ASIAN 
FOOD COMPANY Ltd, η οποία με την σειρά της συμμετέχει με ποσοστό 60% στο Μετοχικό 
Κεφάλαιο της Εταιρείας GRINCO HOLDINGS Ltd. Σκοπός της Εταιρείας GRINCO 
HOLDINGS Ltd. είναι η διερεύνηση, σε πρώτη φάση, επενδυτικών ευκαιριών για τον Όμιλο 
στην Ινδία και σε δεύτερη φάση η κατασκευή εργοστασίου στην Ινδία. Με την εταιρεία 
CHIPITA η ΜΥΛΟΙ Λουλη ΛΟΥΛΗ 0,00% βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις 
προκειμένου να συνεργαστούν στην Ινδία. Οι συζητήσεις και οι επαφές όμως αυτές δεν έχουν 
καταλήξει ακόμη σε τίποτε συγκεκριμένο Στόχος των συζητήσεων είναι η δημιουργία από 
κοινού Μύλου στην Ινδία, ο οποίος όπως είναι λογικό θα εξυπηρετεί και την εταιρεία της 
CHIPITA στην Ινδία, η οποία αυτή την στιγμή βρίσκετε υπό κατασκευή. Η επένδυση θα 
ολοκληρωθεί σε 3 έτη περίπου από την ημέρα έναρξης αυτής και θα κοστίσει περί τα 15 εκ €.
Εφόσον υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη και συμφωνία η Εταιρεία άμεσα θα ενημερώσει το 
επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την Χρηματιστηριακή Νομοθεσία, αναφέρεται στην 
ανακοίνωση.

ΠΡΕΖΤ Την επιστροφή στους μετόχους 1,4 εκατ. ευρώ (κάπου 0,165 ευρώ ανά μετοχή) αποφάσισε χθες 
η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΓΕΚΕ (ξενοδοχείο President). Σύμφωνα με 
πληροφορίες, η κίνηση αυτή αποδίδεται στη βούληση της διοίκησης να μοιράσει από τώρα τα 
χρήματα που θα διένειμε τον προσεχή Ιούνιο, «κλειδώνοντας» τη φορολόγηση του ποσού στο 
συντελεστή του 10%, καθώς υπάρχει φόβος ότι μετεκλογικά ενδεχομένως να δούμε το 
συγκεκριμένο συντελεστή φορολόγησης σε υψηλότερα επίπεδα. Να θυμίσουμε πως η ίδια 
εταιρεία είχε μοιράσει ένα πολύ γερό ποσό στους μετόχους της και λίγο πριν τις εκλογές του 
2012, περίοδος που επίσης διακρινόταν από αυξημένο πολιτικό και οικονομικό ρίσκο. Τότε, 
που πολλοί φοβόταν ότι η έξοδος από το ευρώ αποτελούσε ένα πολύ πιθανό σενάριο και τότε 
που οι πληρότητες των ξενοδοχείων στην Αττική είχαν «πατώσει». Γενικότερα, η διοίκηση του 
γνωστού ξενοδοχείου παρακολουθεί με προβληματισμό τις εξελίξεις, έχοντας δει την πολιτική 
αβεβαιότητα να ψαλιδίζει τον τζίρο του τελευταίου 1,5 μήνα και διαπιστώνοντας πως η 
τουριστική πορεία του 2015 για την Ελλάδα, θα περάσει από κάμποσες συμπληγάδες 
(πολιτικός κίνδυνος, φόβος για αύξηση του ΦΠΑ). Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, κάπου 
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προς το τέλος του 2014 η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας είδε την εφορία να της καταλογίζει 
φορολογικές διαφορές παρελθουσών χρήσεων ύψους δύο εκατ. ευρώ, για τις οποίες έχει 
προσφύγει δικαστικά. 

ΕΛΒΕΤΙΑ Το μεγαλύτερο ξεπούλημα των τελευταίων 25 ετών βίωσε σήμερα το χρηματιστήριο της 
Ζυρίχης με τις εξαγωγικές εταιρείες να ηγούνται της πτώσης καταγράφοντας απώλειες έως και 
16% μετά την αιφνιδιαστική κίνηση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας να διακόψει την 
ελάχιστη συναλλαγματική ισοτιμία έναντι του ευρώ. Ισχυρά κέρδη αποκόμισαν οι υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές αγορές. Άλμα για το φράγκο. Με ισχυρές απώλειες της τάξης του 8,7% έκλεισε το 
χρηματιστήριο της Ελβετίας, το οποίο αντέδρασε βίαια στην απόφαση της κεντρικής τράπεζας 
με βουτιά 12%. Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχτηκαν οι εξαγωγικές εταιρείες της χώρας, με τις 
κατασκευάστριες ρολογιών Cie. Financiere Richemont (CFR) και Swatch Group AG, που 
αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους από το εξωτερικό να σημειώνουν απώλειες άνω 
του 15%. Επίσης, με βουτιά στην τιμή της μετοχής της 11% έκλεισε η Holcim, η μεγαλύτερη 
εταιρεία τσιμέντου στον κόσμο. Η σημερινή απόφαση της SNB αποτελεί ένα τσουνάμι για τις 
εξαγωγικές εταιρείες, τον τουρισμό και τελικά για ολόκληρη την χώρα, σχολίασε ο CEO της 
Swatch. Ισχυρό το πλήγμα και για τις τράπεζες και τις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού 
κλάδου της χώρας, με την UBS να τερματίζει τις συναλλαγές σε βαθύ κόκκινο με απώλειες 
12%, ενώ η Credit Suisse σημείωσε πτώση 11%.

ΛΑΜΔΑ Το νέο μεγάλο οικιστικό έργο της Lamda Development βρίσκεται στο νησί της Αίγινας και-εν 
αντιθέσει με το παραδοσιακό προεκλογικό «φρένο»- το υπουργείο Περιβάλλοντος άναψε, χθες, 
το «πράσινο φως» για την υλοποίησή του. Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΚΑ ενέκρινε τους 
περιβαλλοντικούς όρους για την πολεοδόμηση του ιδιωτικού τουριστικού οικισμού Alkyonides 
Hill έκτασης 116 στρεμμάτων που βρίσκεται στην Πέρδικα της Αίγινας. Το 2008 η Lamda 
Development αγόρασε, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της ΓΕΑΚΑΤ,  το οικόπεδο προς 13,5 
εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να έχει, πλέον, τη δυνατότητα να προχωρήσει στην ανάπτυξή του. 
Σύμφωνα με παλαιότερη (2008) οικονομική έκθεση της εισηγμένης, το εκτιμώμενο κόστος 
επένδυσης της έκτασης διαμορφώνεται στα 50 εκατ. ευρώ. 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Οι Ελληνικές τράπεζες δεν παύουν να αποτελούν χρηματιστηριακή ευκαιρία, με την αγορά να 
προεξοφλεί ότι ακόμα κι αν από το αποτέλεσμα των εκλογών προκύψει κυβέρνηση Σύριζα, 
δύσκολα μπορεί να ανακόψει το κύμα των αναδιαρθρώσεων που έχει γίνει την τελευταία 
πενταετία. Σε εντυπωσιακά discounts διαπραγματεύονται οι μετοχές των Ελληνικών τραπεζών 
έναντι των ευρωπαϊκού ανταγωνισμού τους.  Σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής 
Χρηματιστηριακής, οι μετοχές των Ελληνικών τραπεζών έχουν φτάσει στο σημείο να 
διαπραγματεύονται με discount έναντι του ανταγωνισμού μέχρι 61% και αυτό αφορά τη μετοχή 
της Εθνικής Τράπεζας. Ακολουθεί η Eurobank με 55%, η Alpha και 39% η Πειραιώς.
 Το προηγούμενο τρίμηνο, πάντως, στη «σκιά» της ραγδαίας επιδείνωσης των 
πολιτικοοικονομικών συνθηκών, απόρροια της επίσπευσης της προεδρικής εκλογής και του 
κινδύνου πρόωρων εθνικών εκλογών, τα επιτελεία των τραπεζών ολοκλήρωσαν τον σχεδιασμό 
τους για τη νέα χρονιά, έχοντας ως κεντρικό άξονα ότι το 2015 οι συνθήκες για την οικονομία 
θα βελτιωθούν. Πλην όμως, είναι ιδιαίτερα δύσκολη η επίτευξή του, αφού οι τραπεζίτες 
προβλέπουν ότι έρχεται μία περίοδος μεγάλης αβεβαιότητας ως προς τη χρηματοδότησή τους 
από την Ευρώπη και την ΕΚΤ. Κάτι που θα είναι αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που θα 
ξεκινήσει η νέα κυβέρνηση, η οποία πιθανότατα θα είναι αυτή με άξονα τον Σύριζα.
 Τραπεζικές πηγές, αλλά και πηγές σε εισηγμένες εκφράζουν την ανησυχία τους που θα 
ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση και ειδικά μία κυβέρνηση Σύριζα. Ο πρόεδρος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης κ. Αλ. Τσίπρας σε πρόσφατη συνέντευξή του άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα 
για το αν θα υπάρξουν αλλαγές ή όχι στις διοικήσεις των τραπεζών. Λέγοντας χαρακτηριστικά 
ότι «πρόκειται για θέματα που θα εξετάσουμε όταν έρθει η ώρα», υπενθυμίζοντας ότι το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις 
τράπεζες, με εξαίρεση τη Eurobank, που η συμμετοχή του περιορίζεται στα επίπεδα της 
καταστατικής μειοψηφίας, με περίπου 33%. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι Ελληνικές τράπεζες 
δεν παύουν να αποτελούν χρηματιστηριακή ευκαιρία, με την αγορά να προεξοφλεί ότι ακόμα κι 
αν από το αποτέλεσμα των εκλογών προκύψει κυβέρνηση Σύριζα, δύσκολα μπορεί να ανακόψει 
το κύμα των αναδιαρθρώσεων που έχει γίνει την τελευταία πενταετία. Πρόκειται για 
αναδιαρθρώσεις που δεν έχουν γίνει πουθενά στην Ευρώπη από τραπεζικά ιδρύματα εν 
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λειτουργία, ενώ έχουν περάσει τρεις φορές τεστ αντοχής, δύο από την ΕΚΤ κι ένα από την 
Τράπεζα της Ελλάδος. Την περίοδο της κρίσης έχει πραγματοποιηθεί κοσμογονία στον κλάδο, 
καθώς από πάνω από 20 τράπεζες που λειτουργούσαν το 2010, σήμερα έχουν απομείνει οι 
τέσσερις μεγάλες συστημικές (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank), 
ορισμένες συνεταιριστικές και η Τράπεζα Αττικής. Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες έχουν 
διακόψει τη λειτουργία περίπου 1.200 καταστημάτων, ενώ οι θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί 
κατά 14.000 άτομα. Οι περικοπές αυτές οδηγούν σε σημαντική μείωση του λειτουργικού 
κόστους κάτι που θα συνεχιστεί και το 2015, αν δεν αλλάξει κάτι επιβαρυντικά για τον κλάδο 
όσο δεν αποκαθίσταται η πολιτική ηρεμία.
 Στ.Κ.Χαρίτος
sxaritos@reporter.gr

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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