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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Ευρεία άνοδο καταγράφουν οι αγορές της Ασίας με την εξαίρεση της Αυστραλίας που 

επηρεάζεται αρνητικά από τις διορθωτικές κινήσεις στις τιμές των βιομηχανικών 
εμπορευμάτων. Στον αντίποδα, το χρηματιστήριο του Τόκιο έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο 
των τελευταίων 15 ετών. Συγκεκριμένα, ο δείκτης Nikkei έκλεισε με άνοδο 1,13% στις 20.133 
μονάδες.  Η Ιαπωνία άλλωστε ανακοίνωσε πως κατέγραψε πλεόνασμα στο εμπορικό της 
ισοζύγιο για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2012. Συγκεκριμένα, το εμπορικό πλεόνασμα της 
Ιαπωνίας άγγιξε τα 229,3 δις. γεν, ενώ τον προηγούμενο μήνα είχε έλλειμμα 425 δις. γεν. Οι 
εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,5% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 14,5% 
κυρίως λόγω της πτωτικής πορείας στις τιμές του πετρελαίου. Η κινεζική αγορά, συνεχίζει την 
φρενήρη ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών με το Shanghai Composite να ενισχύεται κατά 
1,88% στις 4374 μονάδες και το CSI 300 κατά 1,98% στις 4710 μονάδες. Σημειώνεται πως η 
κινεζική αγορά έχει σχεδόν διπλασιαστεί τους τελευταίους 6 μήνες. Η σύνδεση του 
χρηματιστηρίου της Σαγκάης με εκείνο του Χονγκ Κονγκ που έχει εκτοξεύσει τον όγκο 
συναλλαγών σε συνδυασμό με την ευρεία εκτίμηση για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής 
πολιτικής από τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, είναι οι βασικοί παράγοντες ώθησης.
Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng υποχωρεί κατά 0,1% στις 27.822 μονάδες. Ο 
κορεατικός Kοspi έκλεισε με οριακή υποχώρηση 0,04% στις 2143 μονάδες και ο αυστραλιανός 
ΑSX με απώλειες 0,53% στις 5812 μονάδες.
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ΚΥΠΡ Μπορεί βέβαια να προκάλεσε αίσθηση, ωστόσο δεν έπεσε ως... κεραυνός εν αιθρία η 
παραίτηση του CEO της Τράπεζας Κύπρου ΚΥΠΡ -3,24% κ. John Hourican, καθώς κατά 
καιρούς είχαν συζητηθεί τα περί τριβών του διευθύνοντος συμβούλου με πολιτικούς και 
επιχειρηματικούς παράγοντες της χώρας. Επισήμως, η παραίτηση του κ. Hourican αποδόθηκε 
σε «προσωπικούς λόγους», γεγονός που σύμφωνα με τοπικούς κύκλους, «πολύ πιθανόν να έχει 
κάποια βάση -καθώς είχε ακουστεί πως ο CEO της Τράπεζας βρισκόταν αρκετά συχνά εκτός 
Κύπρου- ωστόσο μάλλον θα πρέπει να βάρυναν την κατάσταση και άλλοι παράγοντες».
Για παράδειγμα δεν είναι λίγες οι φορές που ο διευθύνων σύμβουλος της Tράπεζας Κύπρου 
ήρθε σε κόντρα με πολιτικούς διαφόρων κομμάτων εξ' αιτίας των θέσεων που είχε πάρει, 
μεταξύ των οποίων και στο νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις, το οποίο -μετά χιλίων βασάνων 
και... τροποποιήσεων- ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Ένα δεύτερο σημείο τριβής 
αποδίδεται από αντιπολιτευτικούς κύκλους στην πρόθεση της κυβέρνησης να ελέγξει ως ένα 
βαθμό, με έμμεσο τρόπο τη λειτουργία της Tράπεζας Κύπρου, που αποτελεί άλλωστε το 
μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό οργανισμό της χώρας. Λέγεται μάλιστα πως κατά το παρελθόν η 
κυβέρνηση είχε επιδιώξει την τοποθέτηση στην Τράπεζα αναπληρωτή διευθύνοντα 
συμβούλου, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του κ. Hourican προς την Κεντρική 
Τράπεζα, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να κάνει πίσω.

ΟΠΑΠ Η ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ -1,50% Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της 20.04.2015 αποφάσισε και καθόρισε τις λεπτομέρειες για την υλοποίηση 
προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
μέχρι ποσοστού 5% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι έως 
15.950.000 μετοχές. Όπως αναφέρει η εταιρία, οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται 
εφόσον κατά περίπτωση θα κρίνονται πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές 
δυνατότητες και θα το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της Εταιρείας για τους οριζόμενους 
στον Κανονισμό 2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην απόφαση 
1/503/13.3.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σκοπούς. Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς 
ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις μήνες από τη λήψη απόφασης από τη Γ.Σ., 
ήτοι το αργότερο μέχρι και την 19η Απριλίου 2017, και θα πραγματοποιηθεί με ανώτατη τιμή 
αγοράς το ποσό των 13,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς εκάστης μετοχής ίση με 
την ονομαστική της αξία, ήτοι 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε ειδικά προκειμένου να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους 
όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος αγοράς 
ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ H S&P υποβάθμισε σε «Β» από «Β+» την αξιολόγηση για τον Ελλάκτωρα, αφαιρώντας 
παράλληλα τα ratings από το καθεστώς παρακολούθησης με πιθανές αρνητικές συνέπειες 
(credit watch negative). Το outlook των αξιολογήσεων είναι αρνητικό. Σημειώνεται ότι η 
βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της εταιρίας παραμένει αμετάβλητη στο «Β».

ΚΟΥΕΣ – ΚΥΡΜ Θετική έκπληξη προκαλεί στην επενδυτική κοινότητα το γεγονός ότι η Quest Holdings 
(σήμερα) και η Κυριακίδης Μάρμαρα (την προσεχή Παρασκευή) παρουσιάζονται στην Ένωση 
Θεσμικών Επενδυτών, ενισχύοντας έτσι την... ολιγομελή (λόγω κρίσης) λίστα των εισηγμένων 
ομίλων που εξακολουθούν να ενημερώνουν τους επαγγελματίες διαχειριστές χαρτοφυλακίων.
Η Quest Holdings διαπραγματεύεται λίγο πάνω από το 1/3 της λογιστικής της αξίας, 
διαθέτοντας άριστη ρευστότητα και κερδοφόρο αποτέλεσμα. Ξεκίνησε μάλιστα το 2015 με δύο 
σημαντικές επενδυτικές κινήσεις συνολικού ύψους 22,5 εκατ. ευρώ (εξαγορά της Card Link 
και απόκτηση ακινήτου από τον Όμιλο ΟΤΕ προκειμένου να εγκατασταθεί η θυγατρική της 
ACS). Όσο για την Κυριακίδης Μάρμαρα, η μετοχή διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τη 
λογιστική της αξία, με σαφώς μονοψήφιο P/E, πολύ ικανοποιητική μερισματική απόδοση 
(έχει ήδη διανεμηθεί προμέρισμα 0,10 ευρώ ανά τεμάχιο), άριστη ρευστότητα και 
δραστηριότητα που εξαρτάται κυρίως από την πορεία των οικονομιών της Ασίας. Η διοίκηση 
της εισηγμένης μάλιστα, προσδοκά νέα βελτίωση πωλήσεων κατά τη φετινή χρήση.

ΜΗΧΚ Η Μηχανική ΜΗΧΚ 0,00% Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της υπ' αριθμ. 
9110/2013 τελεσίδικης αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η εταιρία τέθηκε 
υπό αναγκαστική διαχείριση, ως μέσο αναγκαστικής εκτελέσεως, κατά τα άρθρα 1034επ 
ΚΠολΔ. Η ανώνυμη ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers A.E., που εδρεύει στο 
Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας 268, διορίσθηκε αναγκαστικός διαχειριστής της 
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εταιρίας, δυνάμει της υπ' αριθμ. 700/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
και εκπροσωπείται για τους σκοπούς της αναγκαστικής διαχείρισης από τον κ. Νικόλαο Κλιάνη 
(τηλ. 210.68.74.400). Ήδη διά της από 09/03/2015 έγγραφης δήλωσής της, η 
PricewaterhouseCoopers αποδέχθηκε τον διορισμό της ως αναγκαστικού διαχειριστή της 
εταιρίας Μηχανική ΜΗΧΚ 0,00% Α.Ε. και ανέλαβε τα καθήκοντά της. Την διοίκηση της 
Μηχανική ΜΗΧΚ 0,00% Α.Ε. καθώς και την εκπροσώπησή της έναντι τρίτων αναλαμβάνει εξ 
ολοκλήρου η αναγκαστική διαχειρίστρια PricewaterhouseCoopers, η οποία θα διεκπεραιώνει 
πλέον όλες τις υποθέσεις που αφορούν και εμπίπτουν στην εν γένει οικονομική και εμπορική 
διαχείριση της εταιρίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 1034επ ΚΠολΔ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Αλλα 3 δισ. υπολογίζεται πως θα φύγουν συνολικά από το τραπεζικό σύστημα, λόγω της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και οι 
οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ετσι δίπλα στις απώλειες των 30 δισ. ευρώ που υπολογίζεται πως έχουν φύγει από το τραπεζικό 
σύστημα τον Δεκέμβριο του 2014 και που έχουν κατά προσέγγιση οδηγήσει τις καταθέσεις 
ιδιωτών στα 135 δισ. ευρώ, αναμένεται εκτός τραπεζικού συστήματος να οδηγηθούν άλλα 
περίπου 3 δισ. ευρώ οδηγώντας κοντά στα 9 δισ. ευρώ τις καταθέσεις του δημόσιου τομέα. Το 
τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει μία δύσκολη κατάσταση, παρατηρούν τραπεζικοί 
παράγοντες, οι οποίοι αναμένουν και αυτήν την εβδομάδα την απόφαση της ΕΚΤ για τον ELA, 
απόφαση που προσδιορίζεται για την Πέμπτη. Υπάρχουν εκτιμήσεις που μιλούν για μειωμένη 
έκτακτη βοήθεια κατά την τρέχουσα εβδομάδα από την πλευρά της ΕΚΤ.
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, δήλωνε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας Κριστιάν Νουαγέ.
Σε αντίθεση με την παραπάνω δήλωση, τραπεζικοί παράγοντες στη χώρα μας σημείωναν πως 
τα ενέχυρα επαρκούν, όμως δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Η ΕΚΤ αποφασίζει με τι έκπτωση θα 
δεχθεί κάθε φορά τα παραπάνω ενέχυρα. Μετά τις πρόσφατες υποβαθμίσεις τόσο της 
οικονομίας της χώρας όσο και των τραπεζών είναι πολύ πιθανόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα στην επόμενη συνεδρίασή της να αποφασίσει ένα μεγαλύτερο «κούρεμα» των 
ενεχύρων. Στη Die Welt του Βερολίνου χθες και σε άρθρο με βάση το οποίο η Ελλάδα θα 
μπορούσε να παραμείνει στο ευρώ, παρά τη χρεοκοπία, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως ήδη η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απεργάζεται σενάρια για την περίπτωση χρεοκοπίας, καθώς και 
ένα είδος παράλληλου νομίσματος, ενώ συμπληρώνει: «Για την ΕΚΤ αυτά τα σενάρια δεν είναι 
απλή υπόθεση εργασίας, γιατί η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών στην ΕΚΤ φτάνει τα 74 
δισ. ευρώ. Αλλά η ΕΚΤ επιτρέπεται να παράσχει βοήθεια μόνο υπό τον όρο ότι οι ελληνικές 
τράπεζες παραμένουν φερέγγυες. Σε περίπτωση χρεοκοπίας στην Ελλάδα, αυτή η προϋπόθεση 
θα μπορούσε να εκλείψει. Αν η ΕΚΤ κλείσει τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης, η Ελλάδα θα 
βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός ευρώ». Κάποιοι υποστηρίζουν μάλιστα ότι η φερεγγυότητα των 
ελληνικών τραπεζών έχει ήδη εξαντληθεί -όπως ο Γερμανός καθηγητής Οικονομικών Μάρκους 
Κέρμπερ, που ζητεί από το εποπτικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να 
παρέμβει. Ο ίδιος αναφέρεται στη δυσκολία να υπογραφούν στις αγορές ασφαλιστήρια 
συμβόλαια δανειοδότησης για τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, αλλά και το 
γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελούνται εν πολλοίς από 
ανεξόφλητες φορολογικές υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους. Κατ΄αυτόν τον τρόπο, 
υποστηρίζει ο Γερμανός οικονομολόγος, τα τέσσερα πιστωτικά ιδρύματα κινδυνεύουν να 
εξελιχθούν σε «τράπεζες-ζόμπι», οι οποίες δεν θα διαθέτουν ούτε επαρκή ίδια κεφάλαια, ούτε 
την απαραίτητη ρευστότητα.
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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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