
DAILY MORNING CALL
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ|ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ε.Κ. 1/13/28-6-1994
ΕΙΚΟΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 21 / 08 / 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΣΙΑ Μαζικό ξεπούλημα στις ασιατικές αγορές, καθώς εντείνεται η πτώση των κινεζικών μετοχών 
και οι επενδυτές ψάχνουν για έξοδο από τους τίτλους υψηλότερου κινδύνου, εν μέσω φόβων 
για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας λόγω Κίνας. Η αγορά της Σαγκάης απώλεσε όλα 
τα κέρδη που είχε αποκομίσει από την αρχή του έτους, καθώς οι επενδυτές έδειξαν να 
απογοητεύονται, διότι το Πεκίνο τελικά δεν προχώρησε σε κινήσεις στήριξης της αγοράς αυτό 
το Σαββατοκύριακο, παρά την πτώση 11% που είχαν καταγράψει τα κινεζικά χρηματιστήρια 
την προηγούμενη εβδομάδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι περισσότερες από 750 μετοχές του 
Shanghai Composite έκαναν limit down, με απώλειες 10%. Χθες, δημοσίευμα της Wall Street 
Journal ανέφερε πως η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, 
ετοιμάζεται να ενισχύσει τη ρευστότητα των τραπεζών, μειώνοντας το επίπεδο των 
αποθεματικών που απαιτείται να κατέχουν οι κινεζικές τράπεζες. Η κίνηση, σύμφωνα με την 
αμερικανική εφημερίδα, αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος αυτού ή τις αρχές του επόμενου 
μήνα και εκτιμάται ότι μπορεί να απελευθερώσει κεφάλαια άνω των 100 δισ. Δολαρίων. Αξίζει 
να σημειωθεί πως από την ημέρα που η Κίνα αποφάσισε να υποτιμήσει το νόμισμά της, έχουν 
«εξαϋλωθεί» πάνω από 5 τρισ. δολάρια από την αξία των μετοχών παγκοσμίως, τροφοδοτώντας 
τις εικασίες ότι τελικά η επιβράδυνση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου ίσως 
είναι μεγαλύτερη απ' όσο υπολογίζεται. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί αμφιβολίες για το αν 
η παγκόσμια οικονομία θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να αντέξει την αύξηση των αμερικανικών 
επιτοκίων. Ισχυρό πλήγμα δέχονται όλες οι ασιατικές αγορές, με τον δείκτη MSCI Ασίας-
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Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας να υποχωρεί κατά 4% σε χαμηλό τριών ετών. Οι δείκτες Shanghai 
Composite και CSI έφτασαν να υποχωρούν έως και 9%, ενώ αυτή την ώρα οι απώλειες 
διαμορφώνονται στο 7,18% για τη Σαγκάη (3.256 μονάδες) και στο 7,62% για τη Σενζέν (3.316 
μονάδες). Με πτώση 4,61% κλείνει ο δείκτης Nikkei του Τόκιο, στις 18.540 μονάδες, πτώση 
4,68% για τον δείκτη Hang Seng στις 21.360 μονάδες, 3,69% για τον ASX στις 5.031 μονάδες 
και 2,47% για τον δείκτη Kospi στις 1.829 μονάδες.

ΕΚΛΟΓΕΣ Η παραίτηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα την περασμένη εβδομάδα είναι πιστωτικά 
θετική για την Ελλάδα καθώς προσφέρει τη δυνατότητα μιας νέας και πιο συνεκτικής 
κυβέρνησης, η οποία θα βελτιώσει τις προοπτικές εφαρμογής του τρίτου πακέτου 
διάσωσης της Ελλάδας, μειώνοντας τους κινδύνους για τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση, 
σύμφωνα με νέα έκθεση της Moody's. Ο οίκος εκτιμά πως ο Τσίπρας ζήτησε πρόωρες εκλογές 
τώρα, ώστε να εξασφαλίσει νέα εντολή για την εφαρμογή της τελευταίας συμφωνίας με τους 
πιστωτές. Η παραίτησή του προσφέρει την προοπτική εδραίωσης μιας πιο αποτελεσματικής 
κυβέρνησης, όπου ενδεχομένως θα μπορούσε να κυβερνήσει ένας πιο μετριοπαθής ΣΥΡΙΖΑ 
αυτοδύναμα, ή σε συνασπισμό με άλλα φιλοευρωπαϊκά κόμματα. Οποιαδήποτε κυβέρνηση 
και αν προκύψει από τις εκλογές, λίγες είναι οι πιθανότητες να είναι λιγότερο συνεκτική από 
την παρούσα. Όπως σημειώνει η Moody's, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας παραμένει 
δημοφιλής στους ψηφοφόρους και είναι πιθανή μια δεύτερη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, ακόμα 
και αν δεν κερδίσει την πλειοψηφία, οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα που επιτρέπει και 
απαιτεί από το κόμμα να αναζητήσει κάποια συμφωνία με τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα, 
πιθανότατα θα ενισχύσει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα και θα αμβλύνει τους κινδύνους 
εφαρμογής του προγράμματος. Ο οίκος σημειώνει πως η παραίτηση του Τσίπρα δημιουργεί ένα 
άμεσο πολιτικό κενό που πιθανότατα θα καθυστερήσει την εφαρμογή του προγράμματος 
διάσωσης μέχρις ότου εκλεγεί νέα κυβέρνηση και νέος πρωθυπουργός. Ωστόσο, η επίπτωση 
στη χρηματοδότηση είναι περιορισμένη, διότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση θα έρθει σε μια 
περίοδο που οι ανάγκες ρευστότητας της Ελλάδας είναι σχετικά περιορισμένες.
Από τον Σεπτέμβριο μέχρι το τέλος του έτους, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της χώρας 
ανέρχονται συνολικά σε 4,5 δισ. ευρώ, τα 3,4 δισ. ευρώ εκ των οποίων είναι προς το ΔΝΤ. 
Μόνο περίπου 200 εκατ. ευρώ οφείλονται σε ομολογιούχους του ιδιωτικού τομέα.
Την περασμένη εβδομάδα, ο ESM ενέκρινε τριετές δάνειο διάσωσης ύψους 86 δισ. ευρώ και 
την αμέσως επόμενη ημέρα εκταμίευσε την πρώτη δόση ύψους 13 δισ. ευρώ. Πέραν της 
αποπληρωμής προς την ΕΚΤ, η δόση αυτή θα καλύπτει επίσης αποπληρωμές ύψους 1,8 δισ. 
ευρώ προς το ΔΝΤ τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη Moody's. Μια 
δεύτερη δόση ύψους 3 δισ. ευρώ θα εκταμιευτεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, αν εγκριθούν τα 
prior actions από την ελληνική Βουλή, ενώ πριν το τέλος του έτους θα δοθούν επιπλέον 6,7 δισ. 
ευρώ.

ΟΤΕ Στα 9,70 ευρώ ανά μετοχή, από 9,40 ευρώ προηγουμένως, αύξησε την τιμή-στόχο για τον ΟΤΕ 
ΟΤΕ -1,82% η Goldman Sach, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την σύσταση σε "buy" από 
"neutral".

ΕΛΒΑΛ Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ ΕΛΒΑ -2,16% ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο 
εξάμηνο 2015. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 
655 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 28%, τα μικτά κέρδη στα 68 εκ. ευρώ από 40 εκ. ευρώ της 
αντίστοιχης περιόδου του 2014, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 82% στα 63 εκ. 
ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 30,6 εκ. ευρώ έναντι 5,4 εκ. ευρώ και τελικά τα 
κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 31 εκ. ευρώ έναντι 4,4 εκ. 
ευρώ του εξαμήνου 2014 (κέρδη 0,247 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,036 ευρώ ανά μετοχή).
Ο τομέας έλασης είχε αυξημένη δραστηριότητα λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης από τις διεθνείς 
αγορές ενώ στον τομέα διέλασης δεν επαναλήφτηκαν οι υψηλές ζημιές του εξαμήνου του 2014.
Ο όγκος πωλήσεων ανήλθε στους 180 χιλ. τόνους αυξημένος κατά 1,25%, αλλά οι υψηλότερες 
τιμές του αλουμινίου (LME και premium), η βελτίωση του προϊόντικού μίγματος και οι 
αυξημένες τιμές κατεργασίας επέδρασαν πολλαπλασιαστικά στην αύξηση του κύκλου εργασιών 
και είχαν σημαντική επίδραση στη κερδοφορία του Ομίλου. Τα ανωτέρω θετικά αποτελέσματα 
επετεύχθησαν παρά το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος. Για το δεύτερο εξάμηνο του 
έτους οι διεθνείς πωλήσεις αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα την 
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πλήρη αξιοποίηση των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου, ενώ στο πλαίσιο της 
αναδιάρθρωσης του Ομίλου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η απόσχιση του κλάδου έλασης και η 
εισφορά του στην, κατά 100%, θυγατρική ΣΥΜΕΤΑΛ.

ΛΑΜΔΑ Στην αγορά 14.150 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,23 ευρώ ανά μετοχή και συνολική 
αξία 59.869,60 ευρώ, προέβη στις 21 Αυγούστου η εταιρεία Lamda Development.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του μέλους του 
Χ.Α. Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων της ετήσιας τακτικής 
γενικής συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού της συμβουλίου (συνεδριάσεις της 
16/06/2015). 

ΤΕΝΕΡΓ Στην αγορά 24.887 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,6743 ευρώ ανά μετοχή και συνολική 
αξία συναλλαγής 66.556,13 ευρώ προέβη στις 21/8/2015 η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Σύμφωνα με 
την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αγορές πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χ.Α. 
Βeta ΑΧΕΠΕΥ σε εκτέλεση της απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 
29ης Απριλίου 2014 και αυτής του Δ.Σ της 30ης Απριλίου 2014.

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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