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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΣΙΑ Σε ελεύθερη πτώση οι ασιατικές αγορές, μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για το κινεζικό 
PMI, το οποίο υποχώρησε σε χαμηλό εξίμισι ετών. Αποτέλεσμα ήταν οι επενδυτές να στραφούν 
μαζικά στην "ασφάλεια" των ομολόγων και του χρυσού. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για 
την κινεζική μεταποίηση έδειξαν ότι ο δείκτης Caixin/Markig υποχώρησε με τον ταχύτερο 
ρυθμό των τελευταίων εξίμισι ετών τον Αύγουστο, λόγω πτώσης στην εγχώρια και εξαγωγική 
ζήτηση. Αυτά τα στοιχεία, μετά και τα χειρότερα του αναμενόμενου στοιχεία που 
ανακοινώθηκαν για τον Ιούλιο, αναζωπύρωσαν τους φόβους για επιβράδυνση της δεύτερης 
μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου. Πιέσεις δέχονται και οι τιμές του πετρελαίου και των 
τίτλων των αναδυόμενων αγορών, καθώς οι φόβοι για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας 
λόγω Κίνας δημιουργούν αναταράξεις στις αγορές. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός 
Ιαπωνίας υποχωρεί κατά 2,1%, ενώ με απώλειες 2,98% έκλεισε ο δείκτης Nikkei του Τόκιο στις 
19.435,83 μονάδες. Πτώση 1,55% για τον δείκτη Hang Seng στις 22.404 μονάδες, 1,34% για 
τον δείκτη ASX στις 5.224 μονάδες, 2,01% για τον δείκτη Kospi στις 1.876 μονάδες, ενώ 
Σαγκάη και Σενζεν περιορίζουν τις απώλειές τους, που νωρίτερα είχαν ξεπεράσει το 3%. 
Συγκεκριμένα, ο Shanghai Composite υποχωρεί κατά 1,03% στις 3.626 μονάδες και ο δείκτης 
CSI κατά 1,33% στις 3.711 μονάδες.Σημειώνεται πως Shanghai Composite και CSI έχουν 
φτάσει να καταγράφουν πτώση άνω του 10% στην εβδομάδα, κοντά στο χαμηλό στο οποίο 
είχαν διολισθήσει στις 9 Ιουλίου στο αποκορύφωμα της τρέχουσας αναταραχής στην αγορά, 
γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο η σειρά των μέτρων που έλαβε η κινεζική 
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αγορά μπορούν πράγματι να σταθεροποιήσουν τις τιμές των μετοχών.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ Το Μνημόνιο προβλέπει, όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr την τροποποίηση του νόμου 

Χαρδούβελη, με τον οποίο το Δημόσιο εγγυάται το μεγαλύτερο μέρος των προσωρινών 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων καθιστώντας τες οριστικές. Με το νόμο 
Χαρδούβελη, η Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώρες του Νότου, έδωσε την ευκαιρία στις τράπεζες 
της να ενισχύσουν τα εποπτικά τους κεφάλαια. Η κατεύθυνση του Μνημονίου για τροποποίηση 
του νόμου ερμηνεύεται από τις τράπεζες ως προσπάθεια να μπει πλαφόν στη συμμετοχή των 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα εποπτικά κεφάλαια, η οποία σε μεσοσταθμικούς 
όρους εκτινάχθηκε στο 55% στο τέλος του 2014. «Όσες αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις έγιναν αποδεκτές ως το τέλος της περασμένης χρονιάς ή στην καλύτερη περίπτωση 
ως την 30η Ιουνίου του 2015 δεν θα θιγούν» εκτιμούν οι τραπεζίτες. Με δεδομένο ότι τα 
πλάνα αναδιάρθρωσης και οι εκτιμήσεις για επάνοδο στην κερδοφορία από φέτος έχουν 
εκτροχιασθεί, δύσκολα οι ορκωτοί ελεγκτές θα έκαναν αποδεκτή την εκτίμηση για 
ανακτησιμότητα πρόσθετων αναβαλλόμενων απαιτήσεων. Ο εκτροχιασμός των εκτιμήσεων 
κερδοφορίας όχι μόνο για φέτος αλλά και για το 2016 επιβάλουν σύμφωνα με ελεγκτικές 
εταιρείες να μετατεθεί και η έναρξη παροχής εγγύησης από πλευράς Δημοσίου, που 
προβλέπει ο νόμος Χαρδούβελη. Αντί δηλαδή να ισχύσει από την τρέχουσα χρήση, όπως 
προβλέπεται, να μετατεθεί η ισχύς της για τη χρήση 2016 ή και αργότερα. Έτσι το Δημόσιο δεν 
θα χρειασθεί να καλύψει μέσω αύξησης κεφαλαίου το μέρος των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων που δεν μπορεί να συμψηφισθεί φέτος λόγω ζημιών. Μένει να φανεί αν η μετάθεση 
δημιουργεί τεχνικής φύσεως θέματα 

ΕΒΖ Οι υπογραφές με βραζιλιανικό όμιλο που θα οδηγούσαν σε συμφωνία ακόμα και εντός 
Αυγούστου μετατράπηκαν σε «ουδεμία πρόσκληση για υποβολή οποιασδήποτε πρότασης 
συνεργασίας έχει υποβληθεί από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος». Ο λόγος για την ΕΒΖ ΕΒΖ 
+19,87% και τις δηλώσεις που έκανε στο ΑΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας 
Δημήτρης Γιαννακίδης. Σε αυτές μίλησε για επικείμενη συμφωνία με όμιλο εταιρειών που 
έχει έδρα τη Βραζιλία, εκτιμώντας μάλιστα ότι η συνεργασία των δύο πλευρών θα οδηγήσει σε 
επενδύσεις ακόμα και πάνω από 50 εκατ. ευρώ. Στο ΑΠΕ ο κ. Γιαννακίδης δήλωσε πως «οι 
πρώτες εντυπώσεις του τεχνικού κλιμακίου είναι άκρως θετικές", επισημαίνοντας πως "προς το 
παρόν έχουν επισκεφτεί το εργοστάσιό της στις Σέρρες και εντός των επόμενων ημερών θα 
βρεθούν σε Πλατύ και Ημαθία, ενώ εντός του Οκτωβρίου θα μεταβούν και στις εγκαταστάσεις 
της ελληνικής βιομηχανίας στη Σερβία". "Στόχος των ξένων είναι να επενδύσουν ακόμα και 
παραπάνω από 50 εκατ. ευρώ στην EΒΖ, αφού στα πλάνα τους είναι και η μετατροπή 
κάποιων εργοστασίων σε μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης", ανέφερε ο κ. Γιαννακίδης. 
Πρόσθεσε ότι με τη συνεργασία των δύο πλευρών, που αναμένεται αρχικά να είναι πενταετούς 
διάρκειας, η EΒΖ καλείται να λειτουργήσει και ως ενδιάμεσος μεταποιητικός σταθμός για 
λογαριασμό του ξένου ομίλου, που θα "στέλνει σε εμάς ποσότητες ακατέργαστης ζάχαρης, 
εμείς θα τη μετατρέπουμε σε λευκή κρυσταλλική και στη συνέχεια θα εξάγεται και στη Ρωσία, 
όπου έχουν συμφωνία για εξαγωγή 3 εκατ. τόνων ζάχαρης", όπως εξήγησε ο διευθύνων 
σύμβουλος της EΒΖ. Το δημοσίευμα προκάλεσε την αντίδραση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
που ζήτησε διευκρινίσεις. Από την απάντηση της EBZ διαφαίνεται πως η όποια συμφωνία έχει 
ακόμα… δρόμο. 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και της κυβέρνησής του, η οποία θα οδηγήσει την Ελλάδα σε 
πρόωρες εκλογές, δεν θα έχουν καμία επίδραση στο νέο "πακέτο" χρηματοοικονομικής 
στήριξης, όπως υποστήριξε ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως μεταδίδει 
το Reuters, ερωτηθείς για το αν οι εκλογές θα αλλάξουν τα νούμερα της συμφωνίας διάσωσης, 
ο Thomas Wieser, επικεφαλής του Euro Working Group, δήλωσε στον αυστριακό σταθμό ORF, 
"όχι". "Όχι… η κίνηση αυτή ήταν αναμενόμενη και για πολλούς επιθυμητή προκειμένου να 
υπάρξει μια σαφέστερη δομή στην ελληνική κυβέρνηση… Τον Οκτώβριο έχουμε συνάντηση 
σχετικά με ενδεχόμενη ελάφρυνση του χρέους (μετά τις εκλογές) και ευελπιστούμε σε 
περαιτέρω πρόοδο του προγράμματος", τόνισε ο ίδιος. Διεθνή ΜΜΕ: Οι εκλογές θα 
εμβαθύνουν βραχυπρόθεσμα την πολιτική αβεβαιότητα

ΧΡΥΣΟΣ Σε υψηλό πέντε εβδομάδων εκτινάχθηκε η τιμή του χρυσού, με τους επενδυτές να 
αποτιμούν το πολύτιμο μέταλλο ως ασφαλές καταφύγιο. Ειδικότερα, τα συμβόλαια 
παράδοσης τον Δεκέμβριο ενισχύθηκαν κατά +2,2% ή 25,30 δολάρια, τερματίζοντας στα 
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1.153,20 δολάρια ανά ουγγιά. Πρόκειται για το μεγαλύτερο επίπεδο από τις 14 Ιουλίου. 
Παράλληλα, η τιμή του χαλκού κατέγραψε άνοδο στο +1,9% και τα 2,312 δολάρια, του 
παλλάδιου στο +2,2% και τα 623,25 δολάρια και της πλατίνας στο +2,2% και τα 1.034 δολάρια.

ΤτΕ Επί τα χείρω μεταβάλλονται τα στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο εξάμηνο, 
αλλά και τον Ιούνιο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε χθες στην δημοσιότητα η 
Τράπεζα της Ελλάδος. Ωστόσο, η οικονομία βρίσκει στηρίγματα πρωτίστως στον τουρισμό και 
δευτερευόντως στη ναυτιλία, που κινούνται ανοδικά τόσο στο εξάμηνο όσο και τον Ιούνιο. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τα τουριστικά έσοδα αυξάνονται με ρυθμό 8,17% στο 
εξάμηνο και μόλις 1,23% τον Ιούνιο. Τα στοιχεία της ναυτιλίας δείχνουν άνοδο 2,71% για το 
εξάμηνο και 3,69% τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο του 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
παρουσίασε πλεόνασμα 1 δισ., μικρότερο κατά 251 εκατ. από εκείνο του Ιουνίου του 2014. Η 
εξέλιξη αυτή οφείλεται ουσιαστικά στην επιδείνωση των ισοζυγίων πρωτογενών και 
δευτερογενών εισοδημάτων, και μόνο δευτερευόντως στη σχετικά περιορισμένη μείωση του 
πλεονάσματος του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, το έλλειμμα του ισοζυγίου 
αγαθών αυξήθηκε κατά 23 εκατ. σε σχέση με εκείνο του Ιουνίου του 2014. Η αύξηση αυτή 
αντανακλά την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία, 
δεδομένου ότι οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων περιορίστηκαν, αντισταθμίζοντας 
σχεδόν εξ ολοκλήρου την αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Η 
τελευταία οφείλεται στον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου σχεδόν κατά το ήμισυ, παρά τη 
μικρή άνοδο των εισαγωγών. Όσον αφορά τις εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία, 
αυτές έμειναν στάσιμες, ενώ οι αντίστοιχες εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1,9% σε σχέση με τον 
ίδιο μήνα του 2014.
Εξαγωγές 
Το α΄ εξάμηνο του 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1,7 δισ., 
αυξημένο κατά 373 εκατ. έναντι εκείνου της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. 
Αντιθέτως, το ισοζύγιο αγαθών παρουσίασε βελτίωση, η οποία υπεραντιστάθμισε τη μικρή 
μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του 
συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. Συνολικά, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,6% το α΄ εξάμηνο του 2015, αλλά οι αντίστοιχες 
δαπάνες για εισαγωγές μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 6,5%. Το έλλειμμα του ισοζυγίου 
αγαθών μειώθηκε κατά 887 εκατ., πρωτίστως λόγω του περιορισμού των καθαρών πληρωμών 
για αγορές πλοίων και, δευτερευόντως, για εισαγωγές καυσίμων. Αντιθέτως, το έλλειμμα του 
ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκε. Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από 
εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία έμειναν σχεδόν στάσιμες, ενώ οι αντίστοιχες 
δαπάνες για εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 6,5%.

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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