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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της κινεζικής αγοράς, 

καθώς οι αρχές της χώρας αποφάσισαν να «σφίξουν τα λουριά» στo trading με margin αλλά και 
στις έντονες διακυμάνσεις των τελευταίων μηνών. Συγκεκριμένα, ο Shanghai Composite 
υποχωρεί κατά 7,7% στις 3116 μονάδες και ο CSI 300 κατά 7.7% στις 3355 μονάδες. 
Νωρίτερα, η πτώση άγγιξε και το 8%. Μετά από έρευνα, οι κινεζικές αρχές δήλωσαν την 
προηγούμενη εβδομάδα ότι 12 χρηματιστές παραβίασαν τους κανόνες που ισχύουν για 
λογαριασμούς margin.  Έτσι, απαγόρευσαν στην Citic Securities, την Haitong Securities και 
την Guotai Junan Securities, που είναι οι τρεις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές της χώρας, να 
ανοίξουν νέους λογαριασμούς λιανικής margin. Μόνο το Δεκέμβριο άλλωστε, είχαν ανοίξει 
724.000 νέοι λογαριασμοί margin ενώ τους προηγούμενους 11 μήνες ο μέσος όρος 
κυμαινόταν στις 232.000, σύμφωνα με τα στοιχεία της Citigroup. Η Christina Yu αναλύτρια της 
Citi, εξηγεί πως ο αντίκτυπος από αυτή τη νέα απαγόρευση «δείχνει περιορισμένος», τονίζει 
όμως, ότι επηρεάζει σημαντικά το κλίμα της αγοράς. «Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνεται 
δράση ενάντια στο trading με μόχλευση» εξηγεί. Άλλοι αναλυτές, εξηγούν πως το Πεκίνο έχει 
επίσης εύλογες ανησυχίες για τη μετέπειτα πορεία της αγοράς, καθώς το 6μηνο ράλι του 63% 
δεν είναι διατηρήσιμο και μπορεί να οδηγήσει σε έντονη αστάθεια. Οι Κινέζοι αξιωματούχοι 
«δεν θέλουν να συντρίψουν το ράλι, αλλά θέλουν να εξασφαλίσουν ότι το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα της χώρας είναι υγιές χωρίς κατάχρηση στη μόχλευση» εξηγεί ο Khiem Do, της 
Baring Asset Management και συμπληρώνει: «Το επενδυτικό κλίμα ήταν ιδιαίτερα ευάλωτο, εν 
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μέρει στις ΗΠΑ, αλλά κυρίως στην Ευρώπη. Οι ασιατικές αγορές τον τελευταίο καιρό 
πηγαίνουν πολύ καλά και έμοιαζαν με όαση ενώ μαινόταν η καταιγίδα στην Ευρώπη και την 
αγορά πετρελαίου». Η κίνηση της Ελβετίας – να καταργήσει τη σύνδεση του φράγκου με το 
ευρώ που προκάλεσε άλμα 30% στο ελβετικό νόμισμα - εντείνει τη νευρικότητα, ενώ 
παράλληλα οι επενδυτές αναμένουν αυτή την εβδομάδα τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και τη συνεδρίαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας, αλλά και τα 
αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Εκτός Κίνας, το κλίμα στις αγορές ήταν θετικό. Στο 
χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με άνοδο 0,89% στις 17,014 μονάδες. Ο 
κορεατικός Kospi σημείωσε κέρδη 0,77% στις 1902 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX 
κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,19% στις 5288 μονάδες.  

ΜΙΓ – ΠΕΙΡ Με μια πρωτοφανούς σκληρότητας ανακοίνωση σχολιάζει επισήμως η Marfin Investment 
Group ΜΙΓ -1,81% τα όσα περιέχει η σημερινή ανακοίνωση της Πειραιώς, σε απάντηση 
ερωτημάτων της Κεφαλαιαγοράς. Η MIG κάνει λόγο για «παράβαση κάθε αρχής νομιμότητας» 
ζητά την επέμβαση όλων των αρμοδίων εποπτικών αρχών και δηλώνει ότι επιφυλάσσεται κάθε 
νόμιμου δικαιώματος της, «έναντι παντός υπευθύνου». Μεταξύ άλλων η MIG τονίζει ότι η 
ανακοίνωση της Πειραιώς «δημιουργεί μείζον θέμα στην εταιρεία μας και στις θυγατρικές της 
και κυρίως στη λειτουργία της χρηματιστηριακής και τραπεζικής αγοράς», σημειώνοντας ότι 
«Το να προαναγγέλλονται, βάσει μιας «συμφωνίας- πλαίσιο» μη εγκεκριμένης από τις Αρχές, 
σκοπούμενες διαχειριστικές πράξεις και επενδύσεις ή δήθεν επενδύσεις που αφορούν εισηγμένη 
εταιρεία και εισηγμένες θυγατρικές της εταιρείες χωρίς την έγκριση των υπολοίπων 
δανειστριών Τραπεζών και των αρμοδίων Διοικητικών Συμβουλίων και μετόχων των σχετικών 
εταιρειών είναι ένα ολίσθημα τεραστίου μεγέθους που εκθέτει τους υπεύθυνους στις κατά 
νόμον συνέπειες». 

ΜΕΤΚ – ΜΥΤΙΛ Σε αύξηση της τιμής-στόχου για την Μυτιληναίος στα 8 ευρώ ανά μετοχή, από 7,8 ευρώ 
προηγουμένως, αλλά μείωση για την ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚ -4,15% στα 11,5 ευρώ από 15 ευρώ 
προηγουμένως, προχωρά με ξεχωριστές της εκθέσεις στις 19/1 η Euroxx, η οποία ωστόσο 
διατηρεί και για τις δυο μετοχές αμετάβλητη τη σύσταση "overweight".
Για την Μυτιληναίος, η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για ένα ελκυστικό growth story σε ότι 
αφορά τα κέρδη ανά μετοχή του 2015, αναφέροντας πως η θετική της άποψη βασίζεται:
-Στο θετικό momentum των κερδών, με «οδηγό» τον κλάδο της μεταλλουργίας, παρά την 
αναμενόμενη επιβράδυνση στο τομέα EPC και την ενέργεια. Όπως επισημαίνει, η διοίκηση της 
Μυτιληναίος αξίζει εύσημα για την επιτυχή εκτέλεση στου προγράμματος περικοπής κόστους.
-Στις αμυντικές ποιότητες της εταιρείας, καθώς η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 37% του συνόλου 
των πωλήσεων και το 35% του συνολικού EBITDA το 2015
-Στον ισχυρό ισολογισμό και τις ελεύθερες ταμειακές ροές της που οδηγούν σε σημαντική 
απομόχλευση.
Η Euroxx αναβαθμίζει τις προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή της Μυτιληναίος το 2015-
2016 κατά 37-44%, προβλέποντας τώρα EPS CAGR της τάξης του 127%, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης 84% σε ετήσια βάση το 2015, στα 0,99 ευρώ.
Σε ότι αφορά την ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚ -4,15%, η Euroxx εκτιμά πως το 2014 θα είναι μια καλή 
χρονιά, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 583 εκατ. ευρώ, τα EBITDA στα 98 εκατ. 
ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 81 εκατ. ευρώ, ωστόσο οι συνεχιζόμενες ένοπλες συγκρούσεις 
στη Συρία θα προκαλέσουν μερική αναστολή της εκτέλεσης projects στην περιοχή, με 
αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης των κερδών της 
εταιρείας το 2015-2016. Η χρηματιστηριακή μειώνει τις προβλέψεις της για το 2015-2016 κατά 
22-39%, αναμένοντας τώρα ότι τα καθαρά κέρδη της ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚ -4,15% το 2015 θα είναι 
μειωμένα κατά 37% στα 51,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν στα 464 εκατ. 
ευρώ. Όπως επισημαίνει, η διεθνής έκθεση της εταιρείας τα τελευταία χρόνια τονίζει τις 
αμυντικές ποιότητές της, που είναι σημαντικές, λόγω του αυξανόμενου πολιτικού ρίσκου στην 
Ελλάδα. παράλληλα, εκτιμά πως η αγορά υποτιμά τη ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚ -4,15%, με την 
προοπτική της μελλοντικής δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών να μην αντανακλάται στην 
τρέχουσα τιμή της μετοχής.

ΕΒΖ Στα γραφεία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ), στη Θεσσαλονίκη, είναι 
αποφασισμένοι να διανυκτερεύσουν και απόψε -όπως χθες- οι τευτλοπαραγωγοί, οι οποίοι 
πραγματοποιούν κατάληψη, ζητώντας να τους καταβληθούν άμεσα τα χρήματα που τους 
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οφείλονται. Αύριο, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Σωματείου 
Τευτλοκαλλιεργητών Κεντρικής Μακεδονίας Παύλος Μπογιαννίδης, οι τευτλοπαραγωγοί θα 
αποφασίσουν εάν θα παραμείνουν και το Σαβατοκύριακο στα γραφεία της ΕΒΖ ή θα 
επιστρέψουν και πάλι τη Δευτέρα.

ΜΛΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της MLS Πληροφορική ΜΛΣ -0,96%,καλεί σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση στις 11 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της έδρας 
της εταιρίας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Πυλαία Θεσσαλονίκης.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
*Έκδοση κοινών ομολογιών έως €5.000.000 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της έκδοσης.
*Τροποποίηση των άρθρων 13 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση) την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια 
θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΕΥΡΟΜ Η Euromedica ανακοίνωσε ότι η εταιρεία HEALTHCARE INVESTORS (GREECE), LLC 
γνωστοποίησε ότι στις 30/12/2014, λόγω διάθεσης 408.568 μετοχών μετά ψήφου της 
EUROMEDICA Α.Ε., το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της στην εταιρία κατήλθε από το 
10,183% στο 8,311%. Επιπλέον η FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC, 
γνωστοποίησε ότι στις 30/12/2014, λόγω διάθεσης από την εταιρεία HEALTHCARE 
INVESTORS (GREECE), LLC, 408.568 μετοχών μετά ψήφου της EUROMEDICA Α.Ε., το 
ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της στην εταιρία μας κατήλθε από το 10,183% στο 
8,311%. Σημειώνεται ότι η εταιρεία FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC προέβει 
σε γνωστοποίηση βάσει των διατάξεων του Άρθρου 10 του ν. 3556/2007 υπό την ιδιότητά της 
ως «Διαχειριστής» της HEALTHCARE INVESTORS (GREECE), LLC λόγω της οποίας 
ιδιότητας ασκεί κυρίαρχη επιρροή και έλεγχο στην εν λόγω εταιρεία.

ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Ελβετική κεντρική τράπεζα είναι έτοιμη για νέα παρέμβαση στις αγορές συναλλάγματος για 
να αποδυναμώσει το φράγκο εάν χρειαστεί, τόνισε ο Thomas Jordan, μόλις δυο μέρες μετά την 
αποσύνδεση με το ευρώ που προκάλεσε εκτίναξη της αξίας του νομίσματος και μεγάλη ταραχή 
στις αγορές.  Ο κεντρικός τραπεζίτης, σε συνέντευξή του στη γερμανική Neue Zuercher Zeitung 
σημείωσε ότι η SNB αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει την πολιτική διατήρησης της ισοτιμίας με 
το ευρώ στο 1,2 φράγκο λόγω αποκλινουσών οικονομικών εξελίξεων και αυξανόμενου ρίσκου 
απο τις αγορές του ευρωπαϊκού νομίσματος.  Η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει να επιβλέπει 
στενά τις εξελίξεις και θα δράσει εάν χρειαστεί, τόνισε ο κ. Jordan.  Η απόφαση - έκπληξη της 
SNB προκάλεσε την Πέμπτη εκτίναξη του φράγκου αρχικά έως και κατά 30% προτού 
περιοριστούν τα κέρδη στο 15%, με την ισοτιμία να προσεγγίζει το 1 προς 1, από 1,2 φράγκο 
στο ευρώ πριν την ανακοίνωση. Το ελβετικό χρηματιστήριο κατέρρευσε, με ισχυρότατες 
απώλειες για μετοχές όπως η Nestle και η Novartis ενώ η απόφαση επέφερε ισχυρά πλήγματα 
σε traders και δανειολήπτες σε όλο τον κόσμο.   Ο κ. Jordan υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις 
των αγορών είναι υπερβολικές, ενώ υπερασπίστηκε τη λογική της κίνησης. "Εάν η SNB 
συνέχιζε την ίδια πολιτική, διακινδύνευε να χάσει τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής. 
Πρέπει να θυμόμαστε ότι η πρόσδεση του φράγκου με το ευρώ ήταν ένα προσωρινό μέτρο 
από την αρχή. Ήταν δεδομένο ότι θα εγκαταλείπαμε αυτή την πολιτική σε κάποια χρονική 
στιγμή".
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Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Κυρίτσης & τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μελών  
Χρηματιστηρίων Αθηνών' - ΣΜΕΧΑ', έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν σε εκδήλωση με θέμα  
«Οικονομικές, φορολογικές και χρηματιστηριακές εξελίξεις στην Ελλάδα», η οποία θα  
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στα πλαίσια της κοπής  
της πρωτοχρονιάτικης πίττας του Συνδέσμου. 
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν: 

•  ο κ. Αλέξανδρος Μωραϊτάκης, πρώην Πρόεδρος, νυν μέλος Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ και υποψήφιος  
βουλευτής με την Ν.Δ. στην Α’ Αθηνών, με θέμα «Οικονομικές/Χρηματιστηριακές εξελίξεις  
για το έτος 2015» 

•  η κα. Κατερίνα Σαββαϊδου, Γενική Γραμματέας Δημοσιών Εσόδων του Υπουργείου  
Οικονομικών, με θέμα «Φορολογικές εξελίξεις που αφορούν στους επενδυτές – πελάτες των  
εταιριών – μελών του ΣΜΕΧΑ». 

•  ο κ. Παναγιώτης Αλεξάκης, Καθηγητής της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών,  
στον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού  
Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Χρηματιστήριο: Στρατηγική Ανάπτυξης» 

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για τα στελέχη και τους πελάτες/επενδυτές των εταιριών – μελών του  
ΣΜΕΧΑ. 

Ωρα προσέλευσης για την παρακολούθηση της εκδήλωσης : 19.00 

Χώρος εκδήλωσης : Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, αίθουσα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Πανεπιστημίου 52 

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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