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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στις ασιατικές αγορές παρά τη χαλάρωση της νομισματικής 

πολιτικής στην Κίνα, με εντονότερες πιέσεις στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ και της 
Σαγκάης. Συγκεκριμένα, στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με απώλειες 
0,09% στις 19.634 μονάδες. Ο κορεατικός Kospi έκλεισε με άνοδο 0,15% στις 2146 μονάδες 
και ο αυστραλιανός ASX χαμηλότερα κατά 0,76% στις 5807 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ ο 
δείκτης Hang Seng υποχωρεί κατά 1,83% στις 27.144 μονάδες. Στην κινεζική αγορά, ο 
Shanghai Composite καταγράφει απώλειες 1,23% στις 4234 μονάδες και ο CSΙ 300 στις 4538 
μονάδες.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣ

ΕΙΣ

Μετά από δύο μήνες διαπραγματεύσεων στη βάση της συμφωνίας του Eurogroup της 
20ήςΦεβρουαρίου, η επιδιωκόμενη γέφυρα έως τον Ιούνιο δεν έχει ακόμα χτιστεί, αλλά από 
χθες άρχισε να φαίνεται ένα κάποιο πρώτο φως στο τούνελ. Οι διαπραγματεύσεις στο Brussels 
Group, οι οποίες διεξάγονται στο Παρίσι (λόγω έλλειψης δωματίων ξενοδοχείων στις 
Βρυξέλλες, αναφέρουν αρμόδιες πηγές) φαίνεται πως οδηγούν σε συμφωνία αρχικά για το 
πρωτογενές πλεόνασμα του 2015, ενώ παίρνουν σειρά οι ενότητες των ιδιωτικοποιήσεων, των 
φορολογικών και του χρέους. Πηγές στην Αθήνα αναφέρουν ότι η τριάδα των Ελλήνων 
διαπραγματευτών (Θεοχαράκης, Χουλιαράκης, Παναρίτη) «βρέθηκαν κοντά» χθες με τους 
εκπροσώπους των θεσμών στον προσδιορισμό του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα του 
2015, στην περιοχή του 1,2% - 1,5% όπως επιθυμεί η ελληνική πλευρά. Επισήμως ο στόχος 
δεν έχει αλλάξει, αλλά αν η Ελλάδα καλούνταν να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα 3% του 
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ΑΕΠ όπως όριζε το προηγούμενο πρόγραμμα είναι σαφές ότι θα χρειάζονταν πολλά και βαριά 
μέτρα άμεσης δημοσιονομικής απόδοσης. Αν τελικά κλείσει ο στόχος για πρωτογενές 
πλεόνασμα στο 1,5%, αυτό απευθείας συνεπάγεται λιγότερα μέτρα ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ 
για φέτος (σε σχέση με το 3% του ΑΕΠ). Το επόμενο κεφάλαιο αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις. Η 
κυβέρνηση φαίνεται πως θα δεχθεί να προχωρήσουν κάποιες άμεσα (μεταξύ των οποίων ο 
ΟΛΠ ΟΛΠ +5,18% και τα αεροδρόμια), θέτει όμως τους δικούς της όρους, με βασικότερο να 
υπάρχει ρήτρα επενδύσεων από την πλευρά των επενδυτών και τα έσοδα να μην πηγαίνουν 
στη μαύρη τρύπα του δημοσίου χρέους. Η τελευταία παράμετρος εγείρει αντιδράσεις από τους 
πιστωτές, καθώς μέχρι τώρα τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις κατευθύνονταν στη μείωση 
του χρέους. Τώρα η κυβέρνηση θέλει μέρος αυτών των εσόδων να πηγαίνει στη 
χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 

ΑΤΤ Μέσα στον Ιούνιο προβλέπεται να ξεκινήσει η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής ως το 
ποσό των 434 εκατ. ευρώ με σίγουρη προς το παρόν την πλήρη άσκηση δικαιωμάτων από το 
ΤΣΜΕΔΕ, ενώ τα σενάρια που κυκλοφορούν στην αγορά για συμμετοχή της Εθνικής 
διαψεύδονται εκατέρωθεν ως αβάσιμα. Η διοίκηση της τράπεζας, σε συνεργασία με τους 
συμβούλους δουλεύει πάνω στο βασικό σενάριο διενέργειας της αύξησης κεφαλαίου εντός 
Ιουνίου, ευελπιστώντας ότι το επενδυτικό κλίμα θα έχει βελτιωθεί, εφόσον συμφωνηθεί ως τις 
11 Μαίου η λίστα μεταρρυθμίσεων και ποιες απ' αυτές θα εφαρμοστούν ως το τέλος Ιουνίου.
Δεδομένη προς το παρόν θεωρείται μόνο η εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από το 
ΤΣΜΕΔΕ το οποίο κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Πιθανόν όμως είναι να ασκήσουν δικαιώματα και άλλοι υφιστάμενοι μέτοχοι πέραν του 
ΤΣΜΕΔΕ. Η Αττικής αποτελεί, αυτή τη στιγμή, τη μοναδική πλήρως ιδιωτική τράπεζα της 
χώρας και η παραπάνω μοναδικότητα αποτελεί εξαιρετικό όπλο ανάπτυξης σε μια δύσκολη 
περίοδο για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Η διάσπαση και υπαγωγή της Πανελλήνιας σε 
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ενδέχεται μάλιστα να λειτουργήσει υποβοηθητικά στο 
εγχείρημα της Αττικής, καθώς δημιουργεί περιθώρια ευρύτερων συνασπισμών γύρω από το 
ρόλο που καλείται να παίξει η τράπεζα την επόμενη ημέρα ενδεχόμενης συμφωνίας με τους 
εταίρους για ένα νέο πρόγραμμα.

ΤΟΜΣΕΝ Οι διαπραγματεύσεις με την Αθήνα έχουν επιταχυνθεί αλλά υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για 
να ολοκληρωθούν, δήλωσε σε συνέντευξή του σε γερμανική εφημερίδα ο επικεφαλής 
ευρωπαϊκών υποθέσεων του ΔΝΤ - και πρώην μέλος της τρόικας - Πώλ Τόμσεν.  "Υπάρχει μια 
λίγο μεγαλύτερη ώθηση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών θεσμών και της ελληνικής 
κυβέρνησης εδώ και κάποιες μέρες" δήλωσε στη Handelsblatt ο κ. Τόμσεν. "Αυτό είναι μια 
καλή εξέλιξη και μας δίνει λόγους να ελπίζουμε", υπογράμμισε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι 
"απέχουμε ακόμη από το στόχο" και ότι χρειάζεται μεγαλύτερη επιτάχυνση για να υπάρξει 
έγκαιρα μια συμφωνία.  Ο Τόμσεν δήλωσε ότι τα χρήματα της Αθήνας θα διαρκέσουν 
πιθανότατα έως τον Ιούνιο: "Το βάρος των πληρωμών που καλείται να καταβάλλει η Ελλάδα 
είναι πολύ μεγάλο. Πρέπει να φτάσουμε σε μια συμφωνία πριν ξεκινήσουν, οπότε να 
εκταμιευτούν δόσεις από τη βοήθεια". Παράλληλα, προειδοποίησε ότι κανείς δεν θα πρέπει να 
υποτιμά τους κινδύνους ενός Grexit. "Κανείς δεν θα πρέπει να θεωρεί ότι μια έξοδος της χώρας 
από το ευρώ δεν θα συνοδευτεί από προβλήματα", σημείωσε, προσθέτοντας πως είναι 
σημαντικό να περιοριστούν πιο μακροπρόθεσμα ρίσκα όπως "ο κίνδυνος να αντιμετωπιστεί η 
ευρωζώνη σαν μια ένωση που μπορείς να μπαίνεις και να βγαίνεις όποτε επιθυμείς".
"Πρέπει να σταλεί ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα" από την ευρωζώνη ότι ενοποιείται 
περαιτέρω για να αντιμετωπίσει τέτοιους κινδύνους, υπογράμμισε.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ

Στο μικροσκόπιο των fund managers και των στελεχών μεγάλων οίκων του εξωτερικού θα 
βρεθούν σε λίγες ημέρες εννέα από τους μεγαλύτερους ελληνικούς εισηγμένους ομίλους. Σε μια 
περίοδο που όλα βρίσκονται στο αέρα για το ζήτημα του ελληνικού χρέους, οι 
διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους εταίρους αναζητούν κατεύθυνση και η επιχειρήσεις 
παρακολουθούν ένα déjà vu του 2012, οι επικεφαλής των ελληνικών εταιρειών θα βρεθούν 
αντιμέτωποι με «δύσκολες» ερωτήσεις, στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνει η JP 
Morgan στο Λονδίνο για τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Μ. 
Ανατολής. Τo CEEMEA Conference αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα roadshows που 
πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τα σημαντικότερα 
επενδυτικά κεφάλαια διεθνώς που κινούνται στις συγκεκριμένες αναδυόμενες αγορές. Το 
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τριήμερο roadshow (θα πραγματοποιηθεί στο εντυπωσιακό κτίριο της JP Morgan στη 
βρετανική πρωτεύουσα που αποκτήθηκε μόλις προ τριετίας) και σε αυτό συμμετοχή έχουν ήδη 
εκδηλώσει μεγάλοι όμιλο από τη Ρωσία, την Πολωνία, την Ελλάδα, την Τουρκία, την Αίγυπτο 
και τη Σ. Αραβία. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναμένεται να συγκεντρώσουν τα φώτα των 
προβολέων λόγω της τρέχουσας συγκυρίας και του διαρκώς εντεινόμενου «θορύβου» για την 
παραμονή ή μη της χώρας στην ευρωζώνη, με σενάρια εξόδου από το ευρώ, περιορισμών στην 
κίνηση κεφαλαίων και κυκλοφορίας παράλληλου νομίσματος. Παράλληλα, το «πάγωμα» της 
ελληνικής οικονομίας ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που κυριαρχεί έχει επιδράσει 
σημαντικά στις εγχώριες επιχειρήσεις, στοιχείο που αναμένεται να αποτελέσει κύριο θέμα 
συζήτησης μεταξύ των στελεχών των ελληνικών εισηγμένων και των εκπροσώπων των ξενων 
funds που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο. Στο επίκεντρο θεωρείται βέβαιο πως θα βρεθούν και 
οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες – Alpha, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς – σε μια 
περίοδο που το εγχώριο τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να εξαρτάται από την EKT, οι 
κεφαλαιακές τους ανάγκες τίθενται επί τάπητος, το θέμα της αναβαλλόμενης φορολόγησης 
επανακάμπτει και τα κόκκινα δάνεια πιέζουν. Στις αποστολές των ελληνικών τραπεζών για το 
συνέδριο της JP Morgan συμμετέχουν κορυφαία τους στελέχη με σημαντική εμπειρία σε 
τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Πέραν των τεσσάρων τραπεζών, στο CEEMEA Conference της JP 
Morgan από ελληνικής πλευράς συμμετοχή έχουν δηλώσει εταιρείες του μεγέθους του ΟΠΑΠ, 
του ΟΤΕ, της Motor Oil, των Ελληνικών Πετρελαίων και του Τιτάνα, εταιρείες που ανελλιπώς 
δίνουν το παρών σε τέτοιας σημασίας roadshows. Ήδη, όπως γίνεται γνωστό, για τις ελληνικές 
τράπεζες και εισηγμένες έχει ήδη προγραμματιστεί σημαντικός αριθμός συναντήσεων. Στο 
πλαίσιο του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι γνωστών ομίλων, μεταξύ των οποίων οι 
Gazprom, Rosneft, Sberbank, Turk Telekom, η γνωστή στην Ελλάδα Etisalat, η VakifBank, η 
VTB Bank και η Saudi Telecom.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Οι ελληνικές τράπεζες ενδέχεται σύντομα να μην έχουν πλέον επαρκή ενέχυρα ώστε να 
εξασφαλίζουν την αναχρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εάν η 
Αθήνα δεν καταλήξει σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για ένα πρόγραμμα οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων, δήλωσε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας Κριστιάν Νουαγέ 
στην Figaro. Τα σχόλια του επικεφαλής της Banque de France, που δημοσιεύονται στο 
σημερινό φύλλο της εφημερίδας Le Figaro, καταγράφονται καθώς η Αθήνα καλείται να 
καταβάλει εντός του Μαΐου σχεδόν 1 δισεκ. ευρώ στο ΔΝΤ στο πλαίσιο της δανειακής της 
σύμβασης.  “Σε κάποιο σημείο, οι ελληνικές τράπεζες είναι πιθανό να μην είναι σε θέση να 
δώσουν αρκετά ενέχυρα ώστε να αποκτούν πρόσβαση σε αναχρηματοδότηση, ακόμη και για τη 
χορήγηση έκτακτης ρευστότητας”, είπε ο Νουαγέ, σύμφωνα με τη Φιγκαρό. “Επομένως επείγει 
η Ελλάδα να δώσει ένα τέλος στη σημερινή κατάσταση και η Αθήνα να συμφωνήσει σε ένα 
πρόγραμμα με το ΔΝΤ και με την στήριξη άλλων χωρών της ευρωζώνης προκειμένου να 
αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη”, πρόσθεσε ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης. Ο Νουαγέ 
υπογράμμισε ακόμη ότι μια ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την νομισματική ένωση θα 
αποτελούσε “ένα τραύμα για την ευρωζώνη”, οι συνέπειες του οποίου θα γίνονταν ευρύτερα 
αισθητές, στην παγκόσμια οικονομία συνολικά. “Όμως γενικά αναγνωρίζεται ότι τις πιο 
δραματικές συνέπειες θα τις αντιμετωπίσει η Ελλάδα”, συνέχισε ο Νουαγέ, καθώς η χώρα σε 
μια τέτοια περίπτωση “θα υφίστατο μια μεγάλη οικονομική κρίση χωρίς να έχει κάνει τίποτε 
για να επιλύσει τα θεμελιώδη προβλήματά της, αυτά της ανάπτυξης και της ανεργίας”.

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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