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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΣΙΑ Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δυο ετών υποχωρούν οι ασιατικές μετοχές, εν μέσω 
ανησυχιών ότι η επιβράδυνση της ζήτησης στην Κίνα θα επιβαρύνει την περιοχή, ενώ την ίδια 
ώρα η υποχώρηση του γουάν έναντι του δολαρίου αναζωπυρώνει τους φόβους ότι το Πεκίνο 
ενδέχεται να ετοιμάζεται για βαθύτερη υποτίμηση του νομίσματος, παρά το ότι η Κεντρική 
Τράπεζα της Κίνας έχει δηλώσει πως δεν βλέπει λόγο για κάτι τέτοιο. Νωρίτερα, η Κίνα 
ανακοίνωσε ενθαρρυντικά στοιχεία για τις τιμές κατοικιών, οι οποίες αυξήθηκαν τον Ιούλιο για 
τρίτο συνεχόμενο μήνα λόγω των αυξημένων πωλήσεων και της βελτίωσης του κλίματος στην 
αγορά, κάτι που υποδηλώνει πως η αγορά ακινήτων ανακάμπτει σταδιακά παρά τους 
γενικότερα δυσμενείς κινεζικούς οικονομικούς δείκτες. Ο δείκτης Shanghai Composite 
υποχωρεί κατά 0,50% στις 3.893 μονάδες, ο δείκτης CSI κατά 1,85% στις 4.002 και ο δείκτης 
ASX κατά 0,88% στις 5.321 μονάδες. Πιο περιορισμένες οι απώλειες για τον δείκτη Nikkei (-
0,18%) στις 20.581 μονάδες, στο -0,27% ο δείκτης Hang Seng στις 23.750 μονάδες και στο 
-0,35% ο δείκτης Kospi στις 1.961 μονάδες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
Α Β’ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μικτή εικόνα παρουσιάζουν τα εξαμηνιαία αποτελέσματα των 21 εισηγμένων που έχουν 
δημοσιεύσει μέχρι σήμερα τις λογιστικές τους καταστάσεις (βλέπε παρατιθέμενο αναλυτικό 
πίνακα), αντανακλώντας σε γενικές γραμμές το κλίμα αβεβαιότητας που επικράτησε στην 
οικονομία κατά το πρώτο μισό του έτους.
Με βάση λοιπόν το περιορισμένο αυτό δείγμα εταιρειών, εμφανίζεται στασιμότητα κύκλου 
εργασιών, περιορισμένη υποχώρηση του EBITDA και ακόμη μεγαλύτερη πτώση στα προ 
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φόρων κέρδη, εικόνα που ωστόσο έχει επηρεαστεί και από μη επαναλαμβανόμενους 
παράγοντες (π.χ. οι λογιστικές απομειώσεις των ακινήτων στις τρεις ΑΕΕΑΠ, η έκτακτη 
φορολογική επιβάρυνση στην Πετρόπουλος και τα περυσινά έκτακτα κέρδη της ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ 
-0,83% από τις μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών).
Κύκλοι της αγοράς πάντως εκτιμούν ότι μετά την ολοκλήρωση της δημοσίευσης των 
εξαμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων θα φανεί σε γενικές γραμμές μια πορεία δύο 
ταχυτήτων, με περισσότερο ευνοημένες τις εξωστρεφείς-εξαγωγικές εταιρείες, καθώς και όσες 
δραστηριοποιούνται στα πετρελαιοειδή (τόσο τα δύο διυλιστήρια, όσο και οι επιχειρήσεις 
εμπορίας), στον κλάδο οχημάτων και στον τουρισμό.
Παρόλα αυτά, είναι ίσως η πρώτη φορά που τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου έχουν να 
δώσουν τόσο περιορισμένες πληροφορίες για το σύνολο της οικονομικής πορείας των 
εισηγμένων εταιρειών μέσα στο έτος, καθώς μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων έχει 
δημιουργηθεί ένα νέο, απροσδιόριστο και έντονα αβέβαιο περιβάλλον για τις περισσότερες 
επιχειρήσεις της χώρας.
Όσο και αν πολλές εταιρείες είχαν προετοιμαστεί έγκαιρα έναντι ενός αρνητικού ενδεχόμενου 
σεναρίου για την ελληνική οικονομία, όσο επίσης και αν βοήθησε το γεγονός ότι οι 
κεφαλαιακοί έλεγχοι έχουν συμπέσει μέχρι τώρα σε μεγάλο βαθμό με την περίοδο που τα 
περισσότερα εργοστάσια είναι κλειστά ή υπολειτουργούν λόγω του καλοκαιριού:
• Σε πολλούς κλάδους έχει παρατηρηθεί μια εμφανής υποχώρηση της ζήτησης.
• Υπάρχει κλίμα ανησυχίας για το κλίμα που θα διαμορφωθεί από τον επόμενο μήνα και μετά, 
ιδίως όσο το πολιτικό περιβάλλον παραμένει ασταθές.
• Έντονη αβεβαιότητα υπάρχει στις εταιρείες που έχουν απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο 
και σε εκείνες που υλοποιούν ή διεκδικούν συμβάσεις του ΕΣΠΑ.
• Οι συνθήκες ρευστότητας στην πραγματική οικονομία επιδεινώθηκαν μέσα στο καλοκαίρι, 
λόγω της συνεχιζόμενης αρνητικής πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα και εξ' 
αιτίας της αύξησης των υποχρεώσεων του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις.
Παρόλα αυτά, αρκετοί παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως «κάτι έχει αρχίσει να κινείται 
τελευταία» και ελπίζουν πως τελικά, μάλλον τα χειρότερα θα αποφευχθούν. «Η συμφωνία με 
την Ευρώπη σε συνδυασμό με την εξομάλυνση του πολιτικού κλίματος που θα προκύψει μέσα 
στο επόμενο τρίμηνο, θα επαναφέρουν σταδιακά την ομαλότητα», υποστηρίζουν.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Την υπογραφή από τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ της Σύμβασης Παραχώρησης των Περιφερειακών 
Αεροδρομίων στο γερμανικό όμιλο της Fraport δίνει η κυβέρνηση με απόφαση που 
δημοσιεύτηκε ήδη στο ΦΕΚ. Υπενθυμίζεται πως με βάση την προκήρυξη του διαγωνισμού, τα 
14 αεροδρόμια είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες των επτά. Η Fraport κατέθεσε την υψηλότερη 
προσφορά και για τις δύο ομάδες. Στην πρώτη περιλαμβάνονται τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, 
Κέρκυρας, Χανίων, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ακτίου και Καβάλας. Η δεύτερη ομάδα 
απαρτίζεται από τους αερολιμένες Ρόδου, Κω, Σάμου, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Σαντορίνης και 
Σκιάθου.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ 
ΟΜΟΛΟΓΑ

Η απόφαση του Eurogroup της 14ης Αυγούστου που αφήνει ανοικτή την πιθανότητα 
συμμετοχής και των senior unsecured κατόχων τραπεζικών ομολόγων σε bail in, παρότι οι 
εκδόσεις αυτές ενέχουν ρήτρες ίσης αντιμετώπισης (pari passu) με τις εταιρικές καταθέσεις άνω 
των 100 χιλ. ευρώ ανά δικαιούχο (που προστατεύονται), βάρυνε υπέρμετρα το κλίμα στις 
τραπεζικές μετοχές. Στην ανακοίνωση του Eurogroup δεν δίνονται στοιχεία για τους πιθανούς όρους 
μετατροπής σε μετοχές των υφιστάμενων ομολόγων. Οι υπουργοί Οικονομικών απλά 
απέκλεισαν την πιθανότητα «κουρέματος» καταθέσεων, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων.
Παράλληλα, η αναστάτωση ενισχύθηκε στην αγορά των τραπεζικών ομολόγων και από την 
έκθεση της Barclays για τον τραπεζικό κλάδο. Το αρνητικό στοιχείο που πυροδότησε την 
ανησυχία ήταν η εκτίμηση ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης (liquidation) κάποιας συστημικής 
τράπεζας, τότε η αξία των senior unsecured ομολόγων θα μηδενιστεί, με εξαίρεση ίσως την 
περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας. Ακόμα και αν οι εξυγιάνσεις (resolution) των τεσσάρων 
τραπεζών προχωρήσουν κανονικά, η Barclays εκτίμησε ότι και σε αυτή την περίπτωση οι τιμές 
διαπραγμάτευσης των ομολόγων των τραπεζών είναι υψηλές, καθώς οι τίτλοι θα έχουν αξία 
κάτω από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Η σημαντική πτώση που σημείωναν οι εκδόσεις 
στις ευρωπαϊκές αγορές σιγά σιγά άλλαξε άρδην το κλίμα στις τιμές των μετοχών. Αν και η 
αγορά διάβασε πολύ προσεκτικά το πρώτο μέρος της έκθεσης για τα ομόλογα των τραπεζών, 
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εντούτοις δεν έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην ανάλυση της επενδυτικής τράπεζας, όπου 
εκτιμήθηκαν και οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών συστημικών τραπεζών, στοιχείο το 
οποίο δεν λήφθηκε υπόψη στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης. Στο βασικό σενάριο της 
Barclays, οι κεφαλαιακές ανάγκες αξιολογούνται στα 5,1 δισ. ευρώ, ενώ στο δυσμενές στα 14,7 
δισ. ευρώ, επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από το consensus της αγοράς, ειδικά στο βασικό 
σενάριο ανάλυσης. Προφανώς σε ό,τι αφορά τα ομόλογα ο μικρός αριθμός πράξεων μπορεί να 
«κρύβει» σημαντικό mispricing στις τιμές τους. Οι τιμές των ελληνικών εταιρικών ομολόγων 
σημείωσαν σημαντική πτώση έως και 60% στο διάστημα 26/6-10/7, ωστόσο στο διάστημα που 
ακολούθησε οι απώλειες λειάνθηκαν και σε αρκετές περιπτώσεις οι τιμές τους ήταν και 
υψηλότερες από την 26/6.
Πιο αναλυτικά οι τέσσερις ομολογίες των τραπεζών που εκδόθηκαν πέρυσι σημείωσαν χθες 
υψηλές απώλειες:
• Η πρόσφατη έκδοση τους 5ετούς της Εθνικής Τράπεζας, συνολικής αξίας 750 εκατ. ευρώ, που 
πραγματοποιήθηκε πέρυσι τον Απρίλιο, αποτιμάται αυτή τη στιγμή στις 45 μονάδες, με πτώση 
28,78% από τις 63,18 μονάδες την Παρασκευή 14/8. Στις 26/6 η τιμή διαμορφωνόταν στις 56,5 
μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το χαμηλό στην πτωτική κίνηση που ολοκληρώθηκε στις 10/7 
έφτασε την τιμή στις 40,58 μονάδες.
• Για την Τράπεζα Πειραιώς, η 3ετής έκδοση του Μαρτίου του 2014 με κουπόνι 5% συνολικής 
αξίας 500 εκατ. ευρώ κινείται στις 36,85 μονάδες από τις 55,55 μονάδες που ήταν στις 14/8. 
Στις 8/7 η πτώση είχε οδηγήσει την τιμή έως τις 25,78 μονάδες, προτού αυτή ανακάμψει.
• Στην περίπτωση της Alpha Bank ΑΛΦΑ -7,69%, το 3ετές έκδοσης Ιουνίου του 2014, 
συνολικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, στις 17/8 η τιμή του ομολόγου ήταν στις 54 μονάδες με 
πτώση 20,59%. Η τιμή του ομολόγου στις 26/6 ήταν στις 67,8 μονάδες. Η ραγδαία πτώση έως 
τις 9/7 έφερε την τιμή στις 21 μονάδες.
• Τέλος, η Eurobank μέσω της ERB Hellas PLC είχε προβεί σε έκδοση 500 εκατ. ευρώ 3ετούς 
ομολόγου λήξεως τον Ιούνιο του 2018 και κουπόνι 4,25%. Η τιμή του ομολόγου στις 17/8 
σημείωσε πτώση 33% στις 34 μονάδες από τις 51 μονάδες που βρισκόταν στις 14/8. Η τιμή 
του ήταν 59 μονάδες στις 26/6.
Παρότι τα στοιχεία για τον αριθμό των πράξεων και τη συνολική αξία δεν είναι γνωστά, οι 
εκτιμήσεις είναι ότι η μεταβολή πραγματοποιήθηκε με ελάχιστες πράξεις ανά ομολογία.

ELA Φρένο για μια ακόμη εβδομάδα στο... όριο του ELA μαθαίνουμε ότι θα κρατήσει η Τράπεζα 
της Ελλάδος και δεν προβλέπεται να υποβάλλει, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αίτημα 
για περαιτέρω αύξηση της ρευστότητας μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού.
Κι αυτό διότι η ρευστότητα δεδομένων και των capital controls, τα οποία λειτουργούν 
υποστηρικτικά, στο σύστημα κρίνεται επαρκείς και οι πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι 
το μαξιλάρι κινείται οριακά πάνω από τα 3 δισ. ευρώ. Έως εδώ όλα καλά....
Τα καλά όμως δεν αναμένεται να περάσουν άμεσα στο πολυπόθητο άνοιγμα του ημερήσιου 
ορίου ανάληψης από τα γκισέ και από τα ΑΤΜς. Αντίθετα, σιγά - σιγά θα ανοίγουν τα όρια για 
την πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών από το εξωτερικό, πρωτοβουλία που αφορά τις 
επιχειρήσεις. Βέβαια, όπως τονίζουν στην στήλη υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη όλα μπορεί 
να αλλάξουν στην τελική ευθεία προς την κάλπη. Ακόμη και τα capital controls μπορούν να 
μετατραπούν σε προεκλογικό όπλο!

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
Α

Τη μετάθεση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου κατά ένα μήνα, στα τέλη 
Σεπτεμβρίου αντί του τελευταίου δεκαημέρου του Αυγούστου που ήταν προγραμματισμένο να 
γίνουν κανονικά, ζήτησε ο SSM από τις τράπεζες.

ΔΕΗ Ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ οι οφειλές προς τη ΔΕΗ στο τέλος Ιουλίου 2015, ανέφερε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Γιώργος Αδαμίδης.
 Σύμφωνα με τον κ. Αδαμίδη, "ξεπεράστηκαν κατά τι τα 2 δις ευρώ οι οφειλές προς τη ΔΕΗ 
στο τέλος Ιουλίου 2015", ενώ η κατανομή των οφειλών έχει ως εξής: 
- Τα 280 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε οφειλές υψηλής τάσης, εκ των οποίων τα 250 
εκατομμύρια είναι χρέη ενεργοβόρων βιομηχανιών "μεταξύ των οποίων η ΛΑΡΚΟ και ο 
Μυτιληναίος".
 -Τα 220 εκατ ευρώ τα οφείλει το κεντρικό κράτος, εκ των οποίων περίπου, τα 110 εκ. αφορούν 
τους ΟΤΑ - και από αυτά, το μεγαλύτερο μέρος αφορά κυρίως σε οφειλές των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων 
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Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ).
 - Τέλος, 1,5 δισ. ευρώ οφείλουν οι καταναλωτές στη μεσαία και χαμηλή τάση. Εξ αυτών, τα 
300 εκατ. αφορούν 440.000 "τελικούς" καταναλωτές, δηλαδή πρώην πελάτες της ΔΕΗ, και η 
επιχείρηση τα διεκδικεί μέσω της δικαστικής οδού. Ο κ. Αδαμίδης σημείωσε ότι αν και η ΔΕΗ 
είχε ζητήσει από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να μην επιτρέπεται η αλλαγή παρόχου (και 
άρα ηλεκτροδότησης) στους καταναλωτές που έχουν ανεξόφλητο λογαριασμό στον 
προηγούμενο πάροχο, το αίτημα δεν έγινε δεκτό, και κατ επέκταση η ΔΕΗ δεν μπορεί να 
εισπράξει τα χρωστούμενα.

ΤΕΝΕΡΓ Τη δεύτερη προσφυγή που είχε καταθέσει στη δικαιοσύνη πολιτική παράταξη και πολίτες με 
την οποία ζητούσαν την ακύρωση της υπουργικής απόφασης των περιβαλλοντικών όρων του 
έργου διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή, 
θεωρώντας ότι η περιβαλλοντική μελέτη του έργου προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ που έχει 
αναλάβει να υλοποιήσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, εξασφαλίζει την μέγιστη προστασία του 
περιβάλλοντος. Ακόμη, οι προσφεύγοντες ζητούσαν την ακύρωση των περιβαλλοντικών όρων 
επικαλούμενοι την ύπαρξη ρέματος στην περιοχή Καλλιρόη Μεσσηνίας που έχει χωροθετηθεί 
για την υλοποίηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) όπου θα 
καταλήγει ό,τι απομένει από την επεξεργασία των απορριμμάτων. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι 
πληροφορίες, η δικαιοσύνη ούτε τη συγκεκριμένη αιτίαση έκανε δεκτή όχι μόνον επειδή δεν 
προκύπτει η ύπαρξη ρέματος-βάσει μελετών- στην Καλλιρόη. Αλλά κυρίως επειδή η 
περιβαλλοντική αδειοδότηση προβλέπει τη διπλή στεγανοποίηση της μεμβράνης της 
εγκατάστασης, δηλαδή σαν να διαπερνούσε ρέμα στην Καλλιρόη.

ΕΥΡΩΒ Οι δραστηριότητες του εξωτερικού αποτελούν ένα από τα υγιή τμήματα της Eurobank που θα 
προσμετρήσουν θετικά.  Στα 80 εκατ ευρώ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν τα κέρδη της 
Eurobank από τις δραστηριότητες του εξωτερικού.  Ήδη στο α΄ τρίμηνο του 2015 
διαμορφώθηκαν στα 15 εκατ.  Ωστόσο οι πρόσφατες κινήσεις εξαγοράς στην Βουλγαρία 
των δραστηριοτήτων της Alpha bank, σε συνδυασμό με τις επιδόσεις σε Κύπρο και 
Ρουμανία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σημαντική βελτίωση κερδοφορίας.
Βέβαια καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η εξαγορά και η αποτίμηση της εξαγοραζόμενης Alpha 
bank στην Βουλγαρία.  Η Eurobank επανακάμπτει στηριζόμενη στις καλές αποδόσεις από το 
εξωτερικό.  Στο εσωτερικό λόγω των stress tests και της αύξησης των NPLs η εικόνα θα είναι 
προφανώς αρνητική και θα χρειαστεί η τράπεζα σημαντικά νέα κεφάλαια. 
Ωστόσο οι δραστηριότητες του εξωτερικού αποτελούν ένα από τα υγιή τμήματα της Eurobank 
που θα προσμετρήσουν θετικά. Τα 80 εκατ που αναμένεται να επιτύχει το 2015 από το 
εξωτερικό είναι μια ένδειξη ότι αν κλείσει το κεφαλαίο των ζημιών από την Ελλάδα, η 
Eurobank μπορεί να γυρίσει σελίδα διαμορφώνοντας καλύτερες προοπτικές για τους μετόχους 
της. Τα κεφάλαια της Eurobank ανέρχονται σε 4,9 δισεκ. με τις προνομιούχες ή 4 δισεκ. χωρίς 
τις προνομιούχες μετοχές με σταθμισμένο ενεργητικό 39,53 δισεκ. ευρώ. 

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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