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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Θετικό πρόσημο παρουσιάζουν τα ασιατικά χρηματιστήρια, μετά τη χθεσινή δραματική 

συνεδρίαση για την κινεζική αγορά, που κατέγραψε τη μεγαλύτερη βουτιά των τελευταίων 6,5 
ετών. Οι διευκρινίσεις από την κινεζική επιτροπή κεφαλαιαγοράς, τα ενθαρρυντικά στοιχεία 
από την Κίνα, αλλά και οι προσδοκίες που δημιουργούνται για τη συνεδρίαση της ΕΚΤ την 
Πέμπτη, συνέβαλαν στην αλλαγή του κλίματος. Έτσι, στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης 
Nikkei έκλεισε με κέρδη 2,07% στις 17.366 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng 
ενισχύεται κατά 0,7% στις 23.903 μονάδες. Ο κορεατικός Kospi έκλεισε υψηλότερα κατά 
0,82% στις 1918 μονάδες με κινητήριο δύναμη τη Samsung Electronics καθώς δημοσιεύματα 
τη φέρουν να εξετάζει το ενδεχόμενο split της μετοχής. Στην κινεζική αγορά, μετά τη χθεσινή 
βουτιά του -7,7%, ο Shanghai Composite ενισχύεται κατά 1,85% στις 3173 μονάδες και ο CSI 
300 κατά 1,22% στις 3396 μονάδες. Το χθεσινό sell off προκλήθηκε από την απόφαση των 
αρχών να απαγορεύσουν στις τρεις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές της χώρας το άνοιγμα νέων 
λογαριασμών margin. Έκτοτε, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κίνας εξέδωσε ανακοίνωση 
όπου ξεκαθαρίζει ότι στόχος της δεν είναι να προκαλέσει διορθωτικές κινήσεις στην αγορά 
(που ενισχύεται περισσότερο από 50% στο εξάμηνο), αλλά να «προστατεύσει τα συμφέροντα 
των επενδυτών». Είχε προηγηθεί έρευνα από την οποία διαπιστώθηκαν παραβιάσεις των 
κανόνων σε λογαριασμούς margin.

ΕΛΛ Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της 
19ης Ιανουαρίου 2015, οι ελεγµένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονοµικές Καταστάσεις 
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της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2014. Όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα της χρήσης 2014 ανήλθαν σε 1.118,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα, 
συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων, σε 463,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της Τράπεζας στη 
χρήση 2014 ανήλθαν σε 654,5 εκατ. ευρώ, έναντι 831,1 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης.
Τα κέρδη θα διανεµηθούν µε βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Μετά τη διανοµή του προβλεπόµενου µερίσµατος προς τους µετόχους, 
ποσό 641,2 εκατ. ευρώ θα µεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις παραγράφους 1 και 3 του εν λόγω άρθρου. Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται 
τα έσοδα που αποκόµισε η Τράπεζα της Ελλάδος από τους τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
που έχει στην κατοχή της στο χαρτοφυλάκιο επένδυσης ιδίων διαθεσίµων, καθώς και στο 
χαρτοφυλάκιο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής του 
Ευρωσυστήµατος. Το µικτό µέρισµα ανά µετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση 
των µετόχων της Τράπεζας για διανοµή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αµετάβλητο σε σχέση µε 
την προηγούµενη χρήση.

ΕΛΒΑΛ Η εταιρία ΕΛΒΑΛ ΕΛΒΑ 0,00%, σε εφαρμογή της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, γνωστοποιεί ότι 
κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης 
Επίλυσης Διαφορών που είχε υποβάλλει η εταιρία για τις λογιστικές διαφορές που είχε 
καταλογίσει ο τακτικός φορολογικός της έλεγχος για τις χρήσεις 2008-2011.
Μετά την προσφυγή καταλογίστηκαν στην εταιρία λογιστικές διαφορές συνολικού ύψους 
7.396.197,07 ευρώ (έναντι 9.654.938,03 ευρώ του Τακτικού Φορολογικού Ελέγχου), από τις 
οποίες προκύπτει φόρος εισοδήματος 1.566.601,48 ευρώ, πλέον προσαύξηση φόρου 
1.031.737,42 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 2.598.338,90 ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 
η εταιρία προτίθεται να προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια. Επιπλέον, σημειώνεται ότι 
η εισηγμένη έχει επιβαρύνει, με τη μορφή πρόβλεψης, τις οικονομικές καταστάσεις της 
30ης/9/2014 με το ποσό του 1.200.000 ευρώ.

ΙΝΛΟΤ Η Intralot ΙΝΛΟΤ 0,00% ανακοίνωσε ότι στα πλαίσια της αποχώρησης από τον Όμιλο των κ.κ. 
Ιωάννη Παντολέων, Group Chief Operating Officer και Γεώργιου Ζενζεφίλη, Group Chief 
Products & Services Officer, ο μέχρι πρότινος President Latin America, Western Europe & 
Africa, κ. Νίκος Νικολακόπουλος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Group Chief Operating 
Officer ενώ τα καθήκοντα του Group Chief Products & Services Officer θα τα ασκεί προσωρινά 
ο Group Deputy CEO, κ. Σωκράτης Σ. Κόκκαλης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Οι νέες αποχωρήσεις συνδέονται με τις πρόσφατες διοικητικές αλλαγές οι οποίες 
σημαδεύτηκαν από την αντικατάσταση του επί 20ετία διευθύνοντος συμβούλου Κωνσταντίνου 
Αντωνόπουλου.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε μείωση των τιμών-στόχων για τις ελληνικές τράπεζες κατά 32% - 39% προχωρά η Morgan 
Stanley σε έκθεσή της στην οποία υποβαθμίζει και την Alpha Bank ΑΛΦΑ -0,44%, την 
κορυφαία της επιλογή από τον κλάδο, σε equalweight, σε ευθυγράμμιση με Eurobank και 
Πειραιώς.  Όπως αναφέρει ο οίκος, το βασικό του σενάριο υποθέτει ένα σχετικά ήπιο πολιτικό 
περιβάλλον. Σημειώνει πως εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα και καταστεί 
πραγματικό το ρίσκο αποκοπής των τραπεζών από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ, οι τραπεζικές 
μετοχές ενδέχεται να αποδειχθούν υπερτιμημένες στα τρέχοντα επίπεδα. 
Ωστόσο, η M.S. βλέπει περιθώριο συμβιβασμού και αντικίνητρα για ενδεχόμενο Grexit από 
όλες τις πλευρές. Ως εκ τούτου, υιοθετεί πιο ουδέτερη στάση απέναντι στον κλάδο εν όψει της 
αβεβαιότητας, και σημειώνει ότι συνεχίζει να βλέπει μακροπρόθεσμη αξία στις ελληνικές 
τράπεζες, διατηρώντας την προτίμησή της στην Alpha. Σημειώνεται ότι ο οίκος μειώνει το 
στόχο για την Alpha Bank ΑΛΦΑ -0,44% στο 0,55 ευρώ από 0,8 ευρώ, για τη Eurobank στο 0,2 
ευρώ από 0,32 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς στο 0,96 ευρώ από 1,5 ευρώ. 

ΔΕΗ Αντίβαρο στις αβεβαιότητες που έχουν προκύψει, εξαιτίας των εκλογών αλλά και των 
εκκρεμοτήτων που φαίνεται να οδηγούν σε πάγωμα την αποκρατικοποίηση και την εισροή 
εσόδων (πχ πώληση του ΑΔΜΗΕ) είναι για τη ΔΕΗ το περιβάλλον της αγοράς που «κρύβει» 
αρκετούς θετικούς καταλύτες για την εταιρεία. Η εταιρεία βλέποντας την τιμή του πετρελαίου 
να κατρακυλά υπολογίζει άμεσα κέρδη σε δύο μέτωπα ενώ υπάρχουν και οι έμμεσες ωφέλειες. 
Ποια είναι όμως τα οφέλη που περιμένει η αγορά για τη ΔΕΗ από την πτώση του πετρελαίου. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, εφόσον το 2015 η μέση τιμή του πετρελαίου διαμορφωθεί 
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στα 60 δολάρια το βαρέλι, τότε η μείωση αυτή μεταφράζεται σε επιπλέον κέρδη για τη ΔΕΗ 
τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Η μείωση αυτή θα προέλθει κατά τα δύο τρίτα από τη 
μείωση του κόστους προμήθειας του μαζούτ που αγοράζει η ΔΕΗ, ενώ ακόμη 100 εκατ. ευρώ 
θα προέλθουν από το χαμηλότερο κόστος του φυσικού αερίου, η τιμή του οποίου είναι 
συνδεδεμένη με το πετρέλαιο στο συμβόλαιο με τη ΔΕΠΑ. Αυτές είναι οι άμεσες ωφέλειες, 
ωστόσο το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί κατά επιπλέον 100 εκατ. ευρώ εξαιτίας του 
χαμηλότερου κόστους των αγορών ενέργειας από τρίτους (ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς 
και εισαγωγές). Βεβαίως το περιβάλλον της αγοράς κρύβει και κινδύνους, ιδιαίτερα μετά τις 
πληροφορίες που θέλουν τις ανεξόφλητες οφειλές πελατών να βρίσκονται στο ύψος των 2 δισ. 
ευρώ, με τον κύριο όγκο να προέρχεται από τη χαμηλή τάση.

ΜΙΓ Σε υλοποίηση της εξουσιοδοτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
εταιρείας με ημερομηνία 3-6-2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG σε σημερινή του 
συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της 
εταιρείας με μετρητά ύψους 300 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 
μετόχων. Σύμφωνα με την απόφαση θα γίνει έκδοση ενός δισ. νέων κοινών ονομαστικών 
μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, σε τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή που 
αντιπροσωπεύει έκπτωση (discount) 73,4% σε σχέση με την εσωτερική αξία της μετοχής βάσει 
των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων της εταιρείας με ημερομηνία 30-9-2014. 
  Τα κεφάλαια της αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαια κίνησης και νέες επενδύσεις 
στους τομείς που δραστηριοποιούνται η MIG και οι θυγατρικές της εταιρείες ή/και μείωση 
υφιστάμενου δανεισμού αυτών. Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων η Διοίκηση της MIG θα 
καταλήξει στο σχήμα των συμβούλων (Investment Banking Advisors) που θα συνδράμουν την 
εταιρεία στην υλοποίηση της αυξήσεως, τους οποίους και θα εξουσιοδοτήσει για τις επαφές και 
διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενους θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές με στόχο την 
κάλυψη της αυξήσεως. Στα πλαίσια αυτά θα γίνουν διαπραγματεύσεις και με την KKR βάσει 
του ενδιαφέροντός της για τον Όμιλό μας, όπως προκύπτει από επίσημη δημόσια 
πληροφόρηση. 

ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ Μετά την FXCM και την Alpari νεότερες πληροφορίες που μεταφέρει το Bloomberg θέλουν τι 
συνολικές ζημίες που υπέστησαν οι Citigroup, Deutsche Bank και Barclays από την απόφαση 
της ελβετικής κεντρικής τράπεζας να καταργήσει την ελάχιστη ισοτιμία του φράγκου, να 
φτάνουν τα 400 εκατ. δολάρια. Το πρακτορείο επίσης επικαλείται απόψεις αναλυτών σύμφωνα 
με τους οποίους οι απώλειες από την κατάργηση της ελάχιστης ισοτιμίας του φράγκου θα 
ανέλθουν σε δισεκατομμύρια, καθώς ζημιές έχουν υποστεί μεγάλες τράπεζες, 
χρηματιστηριακές, hedge funds, και αμοιβαία κεφάλαια. Η Citigroup, που σήμερα είναι ο 
μεγαλύτερος έμπορος στην αγορά νομισμάτων, απώλεσε πάνω από 150 εκατ. δολάρια, η 
Deutsche Bank έχασε 150 εκατ. δολάρια και η Barclays περίπου 100 εκατ. δολάρια. 
Ενώ αναφέρεται μεταξύ άλλων και στο πλήγμα που δέχθηκε από την ανατίμηση του ευρώ η 
FXCM Inc., η μεγαλύτερη εταιρεία στις ΗΠΑ στη λιανική διαπραγμάτευση συναλλάγματος, η 
οποία διασώθηκε με 300 εκατ. δολάρια από την Leucadia National Corp. 

ΔΑΝΙΑ Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση για τις αγορές προχώρησε σήμερα η κεντρική τράπεζα της Δανίας, 
μειώνοντας το βασικό επιτόκιο δανεισμού στο 0,05% από 0,2% και το επιτόκιο για τα 
πιστοποιητικά καταθέσεων στο -0,2% από 0,05%. «Έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να 
υπερασπιστούμε την ισοτιμία», δήλωσε ο Karsten Biltoft, διευθυντής επικοινωνίας της 
κεντρικής τράπεζας στην Κοπενχάγη, μιλώντας στο Bloomberg. Ερωτηθείς για το αν η Δανία 
θα μπορούσε ποτέ να εγκαταλείψει την ισοτιμία του νομίσματός της, απάντησε «Φυσικά όχι».
 Σύμφωνα με τους αναλυτές, η κεντρική τράπεζα της Δανίας προέβη στη μείωση του επιτοκίου 
της ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ) την Πέμπτη. Να σημειωθεί ότι η κορόνα είχε βρεθεί να ενισχύεται έναντι του 
ευρώ μετά την απόφαση της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας να εγκαταλείψει την ελάχιστη 
ισοτιμία που είχε καθορίσει έναντι του ευρώ.

ΕΚΤ Σε απόλυτο αιφνιδιασμό της ευρωζώνης και των αγορών προέβη με δήλωσή του ο Γάλος 
πρόεδρος, Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος  μιλώντας προς Γάλλους, επιχειρηματίες  ουσιαστικά 
 προανήγγελλε ότι η ΕΚΤ  θα ανακοινώσει μέσα στην εβδομάδα σχέδιο για αγορά κρατικών 
ομολόγων της ευρωζώνης, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα θα εγκαινιάσει 
την ευρεία ποσοτική χαλάρωση QE κατά την τακτική συνεδρίασή της, την Πέμπτη. 
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«Την Πέμπτη, η ΕΚΤ θα λάβει την απόφαση να αγοράσει κρατικά ομόλογα, προσφέροντας 
μεγάλη ρευστότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία και δημιουργώντας μια κίνηση ευνοϊκή ως προς 
την ανάπτυξη,» δήλωσε ο κ. Ολάντ. Το σχόλια του Γάλλου προέδρου προκάλεσαν αιφνιδιασμό, 
γιατί είναι σαν να προκαταβάλει την απόφαση της ΕΚΤ, η οποία βάζει υπεράνω όλων την 
ανεξαρτησία της από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Παρ' όλ' αυτά, στις αγορές θεωρείται σχεδόν 
προεξοφλημένο ότι η ΕΚΤ θα ανακοινώσει πράγματι την Πέμπτη το πρόγραμμα QΕ, καθώς τα 
υπόλοιπα προγράμματα που έχει μέχρι στιγμής εφαρμόσει, δεν έχουν προκαλέσει την 
ανάκαμψη της οικονομίας και του πληθωρισμού. 

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την κρίσιμη εκλογική διαδικασία της προσεχούς Κυριακής, οι επενδυτές 
τηρούν στάση αναμονής και διατηρούν την αγορά σε επίπεδα Γενικού Δείκτη πέριξ των 800 μονάδων.

Η αίτηση από πλευράς τραπεζικού συστήματος για παροχή ρευστότητας από τον ELA έχει σαφώς επηρεάσει 
αρνητικά τις τραπεζικές μετοχές που δοκιμάζονται κοντά στα ιστορικά τους χαμηλά. Οι πιέσεις αυτές 
αντισταθμίζονται από επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μη τραπεζικά blue chips όπως ΟΤΕ, Μυτιληναίος, ΔΕΗ, 
Ελλάκτωρ, Γεκ Τέρνα. Η τάση αυτή των επιλεκτικών τοποθετήσεων σε blue chips είναι εμφανής εδώ και 
αρκετές συνεδριάσεις γεγονός που δείχνει τη διάθεση κάποιων να κινηθούν κόντρα στο ρεύμα 
προεξοφλώντας λήξη της ταλαιπωρίας και ανοδική εκτόνωση της αγοράς την επομένη των εκλογών.

Από την άλλη πλευρά η εικόνα των τραπεζών στέλνει απαισιόδοξα μηνύματα καθώς δείχνει ότι το πρόβλημα 
ρευστότητας της αγοράς και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας ενδεχομένως διαρκέσει για αρκετό 
διάστημα μετά τις εκλογές και μέχρι η όποια κυβέρνηση καταφέρει να κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα με τους 
δανειστές μας. Σημαντικά δείγματα γραφής σχετικά με την στάση των τελευταίων αναμένονται την προσεχή 
Πέμπτη όπου η ΕΚΤ στην έναρξη του προγράμματος αγοράς ομολόγων θα διασαφηνίσει με ποιούς όρους και 
αν θα συμπεριλάβει και τα ελληνικά ομόλογα σε αυτό.

Σε κάθε περίπτωση το εκλογικό αποτέλεσμα θα δώσει τέλος στη παλινδρόμηση της αγοράς μεταξύ 750 και 
850 μονάδων και θα ξεκαθαρίσει σε σημαντικό βαθμό το τοπίο σχετικά με την τάση της αγοράς.

Δημήτριος Α. Σαρρής

Διευθύνων Σύμβουλος

Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ

sarrissecurities@yahoo.com
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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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