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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Πράσινα τα ασιατικά ταμπλό - Κέρδη 1,4% στο Τόκιο και 2% στο Χονγκ Κονγκ

ΟΠΑΠ Η ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ 0,00% ανακοίνωσε ότι η 15η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων στις 20.04.2015 αποφάσισε τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,7017 ευρώ ανά 
μετοχή για την εταιρική χρήση 2014. Υπενθυμίζεται ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που 
πραγματοποιήθηκε στις 18.12.2014 και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας είχε ανακοινωθεί η διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2014 
ύψους 0,2017 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, το οποίο καταβλήθηκε στους 
δικαιούχους στις 19.01.2015. Το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2014, ανέρχεται συνολικά 
σε € 159.500.000 προ της παρακράτησης φόρου και αντιστοιχεί σε €0,50 ανά μετοχή. Το ποσό 
του υπολοίπου μερίσματος των €0,50 ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% 
σύμφωνα με το ν. 4110/2013, ήτοι €0,05 ανά μετοχή. Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό 
ποσό μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση €0,45 ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι 
Μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 23.04.2015 
(ημερομηνία προσδιορισμού-record-date). Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έχει 
οριστεί η Τετάρτη 22.04.2015 και η πληρωμή του υπόλοιπου του μερίσματος στους 
δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη 29.04.2015, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η S&P διατήρησε σε παρακολούθηση για πιθανή υποβάθμιση (credit watch negative) τις 
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μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις «CCC+» των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών.
Παράλληλα, επιβεβαίωσε την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση «C» των τεσσάρων τραπεζών.
Η διατήρηση του «Credit Watch» αντανακλά την εκτίμηση του οίκου αξιολόγησης πως 
παραμένουν οι αβεβαιότητες σχετικά με το αν οι ευρωπαϊκές αρχές θα παραμείνουν 
δεσμευμένες στην παροχή ρευστότητας και στην κεφαλαιακή στήριξη των ελληνικών 
τραπεζών. Η στήριξη αυτή αποτελεί την βάση για την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «CCC +».
Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης οι εκροές καταθέσεων που ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 
2014 συνεχίστηκαν και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ως εκ τούτου, οι ελληνικές τράπεζες 
βασίζονται όλο και περισσότερο στον ELA για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Επιπλέον, η 
συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα θα συνεχίσει να υπονομεύει την εμπιστοσύνη των 
καταθετών και οι εκροές θα συνεχιστούν για όσο διάστημα θα παραμένει η αβεβαιότητα. 
Επιπρόσθετα, η S&P σημειώνει πως η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών σε μηχανισμό 
στήριξης για την ρευστότητα εξαρτάται από το αν θα παραμείνουν φερέγγυες. Σύμφωνα με τον 
οίκο αξιολόγησης οι ελληνικές τράπεζες πιθανότατα θα χρειαστούν κεφαλαιακή στήριξη από 
τις ευρωπαϊκές αρχές για να παραμείνουν φερέγγυες.

Moody’s Η Moody's έθεσε σε παρακολούθηση για πιθανή υποβάθμιση επτά συναλλαγές ελληνικών 
τιτλοποιημένων ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων (RMBS) και συναλλαγές τίτλων με εγγύηση 
περιουσιακά στοιχεία (ABS). Όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η κίνηση αντανακλά 
την μεγάλη πιθανότητα να χαμηλώσει το «country ceiling» της Ελλάδας, λόγω της μεγάλης 
αβεβαιότητας γύρω από τις διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης, τον αρνητικό 
αντίκτυπο στην οικονομία και τον κίνδυνο να επιβληθούν κεφαλαιακοί έλεγχοι. 

ΑΡΑΙΓ Στα 9,6 ευρώ από 9,5 πριν αυξάνει την τιμή-στόχο για την μετοχή της Aegean ΑΡΑΙΓ +1,01% 
η Eurobank Equities σε έκθεση στην οποία διατηρεί την σύσταση Buy. H χρηματιστηριακή 
αναπροσαρμόζει τις εκτιμήσεις για τα μεγέθη της εταιρίας το 2015. Ειδικότερα προβλέπει ότι 
τα έσοδα της εταιρίας θα ανέλθουν στα 989,6 εκατ. και τα καθαρά κέρδη στα 70,4 εκατ.
Η Eurobank Equities «στέκεται» επίσης στον ισχυρό ισολογισμό της εταιρίας αλλά και στις 
κεφαλαιακές ροές της εισηγμένης. Η μετοχή της Aegean ΑΡΑΙΓ +1,01% ολοκλήρωσε τη 
συνεδρίαση της στα 6,97 ευρώ.

ΤΡΙΣΕΤ Την άποψη πως κανείς δεν είναι αισιόδοξος για την Ελλάδα εξέφρασε ο πρώην διοικητής 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Jean Claude Trichet. Σε δηλώσεις του στο 
Bloomberg, ο Trichet υποστήριξε ότι «εάν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, κανείς δεν είναι 
αισιόδοξος για την Ελλάδα». «Σίγουρα έχουν γίνει πολλά μέχρι τώρα και ο κόσμος έχει 
υποφέρει πολλά εξαιτίας της κακής διαχείρισης του παρελθόντος» τόνισε ο πρώην επικεφαλής 
της ΕΚΤ, ο οποίος κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση ότι «έχει υποσχεθεί πολλά στο 
πρόγραμμά της και με τον τρόπο της δεν έχει καταφέρει να εμπνεύσει την εμπιστοσύνη του 
υπόλοιπου κόσμου». «Οι προκλήσεις αυξάνονται για την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, αυξάνονται 
οι πιέσεις από τη μεριά των δανειστών» τόνισε ο Trichet, υπογραμμίζοντας πως «η κρίση στην 
Ελλάδα ξεκίνησε από το 2010 και είχε τη ρίζα της στα σαθρά οικονομικά θεμέλια και στην 
κακή διαχείριση».

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙ

ΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά χθες το βράδυ ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί 
σύσκεψη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκη με τον αναπληρωτή υπουργό 
Οικονομίας και Ναυτιλίας, Θ. Δρίτσα, με κύριο αντικείμενο την πώληση του πλειοψηφικού 
πακέτου του ΟΛΠ σε ιδιώτες επενδύτες, και ο τρόπος που θα διασφαλισθεί ο δημόσιος 
χαρακτήρας του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Η συνάντηση των κυβέρνητικών στελεχών 
ήρθε μετά τα δημοσίευματα, που έφεραν το ΤΑΙΠΕΔ να έχει αποστείλει επιστολή στις εταιρείες 
που συμμετέχουν στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, με την οποία τις ενημέρωνε ότι σχεδιάζει την 
επανεκκίνηση του διαγωνισμού στις 4 Μαΐου. Πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας πάντως 
διαψεύδουν την ύπαρξη επιστολής και επιμένουν ότι δεν έχουν ληφθεί ακόμη οριστικές 
αποφάσεις επί του θέματος. Άγνοια για την επιστολή δηλώνουν και πηγές της Cosco, που 
αποτελεί το «μεγάλο φαβορί» για την απόκτηση του ΟΛΠ και εμφανίζονται επιφυλακτικές για 
την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Υπογραμμίζουν δε ότι περιμένουν με ενδιαφέρον 
τους νέους όρους που θα θέσει η κυβέρνηση, ενώ δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για τον 
τρόπο που η κυβέρνηση «οραματίζεται» τη συμμετοχή του δημοσίου τομέα και τον ρόλο που 
θα έχει στην επόμενη ημέρα του Οργανισμού. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Θ. 
Δρίτσας πάντως σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε ότι η συμμετοχή ιδιωτών θα γίνει αφού 
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πρώτα κατοχυρωθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του λιμανιού και διασφαλισθούν συγκεκριμένα 
δικαιώματα των εργαζομένων. «Το άνοιγμα για επιμέρους συμφωνίες με ιδιώτες και άλλους 
φορείς που θα συμβάλουν στην αύξηση των εσόδων των λιμανιών της χώρας θα γίνει υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν κατοχυρωθεί οι εργασιακές σχέσεις και εντός του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου», σημείωσε χαρακτηριστικά.
«Προ των πυλών» η πρώτη αποκρατικοποίηση
Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας πάντως, το ΤΑΙΠΕΔ απήυθυνε πρόσκληση στον ΟΠΑΠ 
Investments Ltd να προσέλθει για να υπογράψει την 20ετή σύμβαση παραχώρησης του 
ιπποδρομιακού στοιχήματος την Παρασκεύη 24 Απριλίου. Η κίνηση αυτή, η οποία σηματοδοτεί 
την πρώτη αποκρατικοποίηση της νέας κυβέρνησης αναμένεται να γεμίσει τα κρατικά ταμεία 
με 40,5 εκατ. ευρώ. Υπέρ της προώθησης της συγκεκριμένης αποκρατικοποίησης είχε ταχθεί 
και η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, λέγοντας πως «οι ελληνικές 
ιπποδρομίες δεν πρέπει να σβήσουν με κίνδυνο να μείνουν στο δρόμο 2.000 οικογένειες που 
δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο». Ειλημμένη απόφαση φαίνεται να αποτελεί και 
η πώληση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στο επενδυτικό σχημα Fraport-Sientel, με το 
οποίο διεξάγονται ήδη συζητήσεις για την αναθεώρηση των όρων παραχώρησης. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να μειωθεί η χρονική διάρκεια της 
παραχώρησης στα 30 χρόνια ίσως και λιγότερο, από τα 40 χρόνια που έχει συμφωνηθεί και 
ταυτόχρονα να διασφαλισθεί η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση 
των αεροδρομίων, μέσω της οποίας θα υπάρχει ο έλεγχος του Δημοσίου. Βέβαια, κάτι τέτοιο 
θεωρείται ότι θα οδηγήσει σε δραστική μείωση του τιμήματος που θα καταβάλει η κοινοπραξία 
της Fraport στο ελληνικό κράτος, το οποίο ανέρχεται σε 1,23 δισ. ευρώ.
Παραμένουν τα ερωτήματα για το Ελληνικό
Από την άλλη πλευρά, αδιευκρίνηστο εξακολουθεί να παραμένει τι θα γίνει με την αξιοποίηση 
του Ελληνικού, αλλά και την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΛΘ. Αρκετοί προεξοφλούν ότι 
η έκταση στο Ελληνικό, τελικώς, δεν θα παραχωρηθεί στους ιδιώτες που ανακύρηχθηκαν 
πλειοδότες στο σχετικό διαγωνισμό, ενώ στις «καλένδες» θεωρούν ότι θα παραπεμφθεί και ο 
ΟΛΘ, παρότι υπάρχουν πολλοί «υποψήφιοι μνηστήρες», μεταξύ των οποίων και οι ρώσικοι 
σιδηρόδρομοι (Russian Railways JSC) . Μεγάλα τέλος είναι και τα ερωτήματα για την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού που θα 
προβλέπει τη συμμετοχή του Δημοσίου, αλλά και αναπτυξιακούς όρους για το σιδηροδρομικό 
δίκτυο.
Αναζητείται λύση για τον «Αστέρα»
Την ίδια ώρα, λύση αναζητείται και για την πώληση του Αστήρ Παλάς, η οποία «πάγωσε» μετά 
την απόρριψη από το ΣτΕ του Προεδρικού Διατάγματος για το ειδικό χωροταξικό σχέδιο της 
επένδυσης (ΕΣΧΑΔΑ), κρίνοντας ως μη νόμιμο το σκέλος εκείνο που προβλέπει τη δημιουργία 
νέων μονοκατοικιών (καμπάνες) και την κατασκευή κτισμάτων στο αδόμητο τμήμα της 
χερσονήσου Μικρό Καβούρι. Η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, εκπρόσωποι της Εθνικής Τράπεζας και 
του επενδυτικού σχήματος που επικράτησε στον διαγωνισμό, προσφέροντας τίμημα 400 εκατ. 
ευρώ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να βρουν τη φόρμουλα που θα 
«ξεκλειδώσει» την επένδυση. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, βρίσκεται η 
κατάρτιση του νέου ειδικού χωροταξικού σχεδίου που θα πληροί τις προυποθέσεις του ΣτΕ, 
ενώ στόχος είναι να προχωρήσει η πώληση, χωρίς μείωση του τιμήματος. Να σημειωθεί ότι στο 
επενδυτικό σχήμα (Jermyn Street Real Estate Fund IV LP) που επικράτησε στον διαγωνισμό 
συμμετέχει με 33,75% η τουρκική Dogus, με 25% το Abu Dhabi Investment Council, o 
κρατικός επενδυτικός βραχίονας του Αμπού Ντάμπι και με 25% το κρατικό ασφαλιστικό ταμείο 
του Κουβέιτ.

ΕΚΤ Η ΕΚΤ δεν μπορεί να εγγυηθεί την επ’ αόριστον και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες παροχή 
χρηματοδοτικής βοήθειας προς τις ελληνικές τράπεζες, δήλωσε χθες αντιπρόεδρος της 
Κεντρικής Τράπεζας Β. Κοστάντσιο. Επισήμανε πάντως την πεποίθησή του πως η Ελλάδα παρ' 
όλα αυτά δεν θα εγκαταλείψει την Ευρωζώνη. Ο ίδιος σημείωσε ότι κανείς δεν μπορεί να 
κατηγορήσει την Ευρωτράπεζα πως δεν έχει παράσχει ρευστότητα στις τράπεζες τις οποίες και 
χαρακτήρισε φερέγγυες. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί το πρόσφατο δημοσίευμα του διεθνούς 
πρακτορείου Reuters σύμφωνα με το οποίο η ΕΚΤ έχει εξετάσει το ενδεχόμενο ελληνικής 
πτώχευσης και εισαγωγής υποσχετικών (IOUs, δηλαδή υπόσχεση για μελλοντική πληρωμή) ως 
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παράλληλο νόμισμα για την εξυπηρέτηση των εσωτερικών αναγκών του Δημοσίου, το οποίο 
πάντως έχει διαψευστεί κατηγορηματικά. Η δεύτερη βολή ήλθε χθες από γαλλικό έδαφος και 
συγκεκριμένα από τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας Κρ. Νουαγιέ, που σε συνέντευξή του στη 
Figaro αναφέρεται στο ενδεχόμενο οι ελληνικές τράπεζες να μη διαθέτουν πλέον επαρκή 
ενέχυρα, για να εξασφαλίζουν την αναχρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, στην περίπτωση που η Αθήνα δεν συμφωνήσει: α) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή β) 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και γ) με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για ένα 
πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Η χώρα μας οφείλει να καταβάλει μισθούς και 
συντάξεις στο τέλος του Απριλίου, ενώ τον Μάιο, πέραν των εσωτερικών υποχρεώσεών της, θα 
πρέπει να πληρώσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο ΔΝΤ. Ο Κρ. Νουαγέ χαρακτήρισε μια 
ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από την νομισματική ένωση ως «ένα τραύμα για την 
Ευρωζώνη», τονίζοντας ότι οι συνέπειες ενός Grexit, θα γίνονταν ευρύτερα αισθητές, στην 
παγκόσμια οικονομία συνολικά. Σε μία τέτοια όμως περίπτωση το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το 
αντιμετωπίσει η ίδια η Ελλάδα, αφού θα υποστεί μία μεγάλη οικονομική κρίση, χωρίς να έχει 
κάνει τίποτα για να επιλύσει τα θεμελιώδη προβλήματά της.

Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Το θετικό άνοιγμα της αγοράς με έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον στις τράπεζες μετριάστηκε στην πορεία της 
συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές αναμένουν ξεκάθαρο σήμα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων. Παρότι 
μέσα στο σαββατοκύριακο διαφάνηκαν κάποια σημεία προσέγγισης μεταξύ κυβέρνησης και BG, ακόμη 
υπάρχει πολύς δρόμος για συμφωνία με κυριότερα αγκάθια το ασφαλιστικό και τις ιδιωτικοποιήσεις. Τα 
ταμειακά διαθέσιμα του κράτους είναι στη ζώνη της χρεοκοπίας, το τραπεζικό σύστημα σε νευρική κρίση και 
οι 2 διαπραγματευτικές πλευρές παίζουν το παιχνίδι ποιος θα αντέξει περισσότερο. Η τακτική αυτή 
ανεξαρτήτως αποτελέσματος έχει φέρει τη χώρα σε δεινότερη πλέον θέση και από το 2012, πιο κοντά από 
ποτέ στη χρεοκοπία. Ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία στο παρά πέντε η ζημιά είναι τόσο μεγάλη που για να 
αποκατασταθεί χρειάζεται πολλαπλάσιο χρόνο από τους 3 χαμένους μήνες της νέας κυβέρνησης. Έχει 
υπολογιστεί ότι για ένα μήνα εκροών καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα θα απαιτηθούν τουλάχιστον 5 
για να επιστρέψει το ίδιο ποσό. Εν τω μεταξύ όλες οι κυβερνήσεις προετοιμάζονται και θωρακίζονται για το 
ενδεχόμενο χρεοκοπίας ενώ η δική μας δηλώνει αισιόδοξη για συμφωνία μέχρι το τέλος του μήνα. Σε λίγες 
μέρες θα φανεί ποια από τις 2 πλευρές είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Η πορεία εξαΰλωσης των 
τραπεζικών μετοχών, πάντως, αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της σκληρής πραγματικότητας που δεν είναι 
άλλη από αυτή ενός κράτους νεκρού με μοναδικά σημάδια ζωής επιθανάτιους ρόγχους.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΑΡΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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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