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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΣΙΑ Μικτές τάσεις επικρατούν στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να τηρούν 
επιφυλακτική στάση καθώς οι ανησυχίες για τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας 
περιορίζουν τη διάθεση για ρίσκο.  Οι ανησυχίες ότι η επερχόμενη αύξηση των αμερικανικών 
επιτοκίων σε συνδυασμό με την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας 
μπορεί να πλήξουν την παγκόσμια οικονομία φαίνεται να "τρομάζουν" τους επενδυτές, 
ιδιαίτερα αυτούς που τοποθετούνται σε μετοχές και εμπορεύματα. Το Τόκιο καταγράφει 
σημαντικές απώλειες, στην πρώτη του συνεδρίαση μετά από ένα "μακρύ" Σαββατοκύριακο, 
καθώς επηρεάζεται καθυστερημένα από τις εξελίξεις στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας 
μετά το σκάνδαλο της Volkswagen, ενώ πτωτικά κινείται και το Χονγκ Κονγκ. Αντιθέτως, ήπια 
άνοδο καταγράφουν οι υπόλοιπες αγορές.  Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας 
υποχωρεί κατά 0,2%, ενώ με πτώση 2,46% στις 17.571,83 μονάδες έκλεισε ο δείκτης Nikkei 
του Τόκιο. Πτώση 0,66% για τον δείκτη Hang Seng στις 21.162 μονάδες, κέρδη 1,39% για τον 
δείκτη ASX στις 5.102 μονάδες και 0,13% για τον δείκτη Kospi στις 1.947 μονάδες. 
Υψηλότερα κατά 0,76% διαμορφώνεται ο δείκτης Shanghai Composite στις 3.139 μονάδες και 
κατά 0,7% ο δείκτης CSI στις 3.286 μονάδες

ΕΛΒΕ Μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του Μ.Κ., οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (GRS240003004) είναι διαπραγματεύσιμες στο 
Χ.Α. με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,30 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην 
επιστροφή κεφαλαίου ποσού € 0,08 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή 
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μετρητών
ΕΚΤ «Η ΕΚΤ δεν θα παραμείνει για πάντα στην τρόικα» ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της ΕΚΤ 

μιλώντας στην επιτροπή οικονομικών του ευρωκοινοβουλίου και απαντώντας σε ερώτηση του 
Νότης Μαριά. Αν η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόσει το πρόγραμμα τότε η χώρα θα επιστρέψει 
σε ρυθμούς ανάπτυξης και θα ανοίξει ο δρόμος για ελάφρυνση του χρέους, υποστήριξε ο ίδιος.
Όσον αφορά την επαναφορά της εξαίρεσης (waiver) για την χρήση των ελληνικών ομολόγων 
ως ενέχυρων, ο κ. Ντράγκι τόνισε πως η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται σε πρόγραμμα, να 
ολοκληρώσει την πρώτη αξιολόγηση και να εξεταστεί το θέμα του χρέους. Παράλληλα, τόνισε 
πως η ΕΚΤ δεν μπορεί να αγοράσει στο πλαίσιο του QE ομόλογα μιας χώρας η οποία βρίσκεται 
υπό αξιολόγηση. Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών τόνισε ότι η ΕΚΤ χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσει αν θα αυξήσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 
(QE), δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, προσγειώνοντας τις 
εκτιμήσεις αναλυτών πως επίκειται άμεσα μια επέκταση του προγράμματος. Η επιβράδυνση της 
ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές, το ισχυρότερο ευρώ και η πτώση στις τιμές των 
εμπορευμάτων έχουν επιδεινώσει το outlook για τον πληθωρισμό, αλλά χρειάζονται 
περισσότερες ενδείξεις για να αποφασιστεί αν οι παράγοντες αυτοί θα έχουν μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο, ανέφερε ο κ. Ντράγκι σε ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
«Περισσότερος χρόνος είναι απαραίτητος για να καθοριστεί αν η απώλεια της αναπτυξιακής 
ορμής στις αναδυόμενες αγορές είναι προσωρινής ή μόνιμης φύσης και να αξιολογηθούν οι 
κινητήριες δυνάμεις πίσω από την πτώση στις διεθνείς τιμές των εμπορευμάτων και πίσω από 
τα πρόσφατα επεισόδια έντονης μεταβλητότητας στις αγορές», ανέφερε ο κ. Ντράγκι. 
«Θα παρακολουθούμε στενά όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες και τον αντίκτυπό τους στο 
outlook για τη σταθερότητα των τιμών», πρόσθεσε. 

WOOD Αν και η εμπιστοσύνη των αγορών μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο για να επιστρέψει, 
υποστηρίζει, οι επενδυτές θα πρέπει να κρατήσουν τις ελληνικές μη τραπεζικές μετοχές στα 
ραντάρ τους, λόγω του ότι: 1) οι πολιτικές και μακροοικονομικές συνθήκες ομαλοποιούνται 
σταδιακά στην Ελλάδα, 2) οι αποτιμήσεις έναντι των περιφερειακών ανταγωνιστικών 
εταιρειών είναι ελκυστικές και 3) θα υπάρχει ισχυρό ανοδικό potential, αν οι αποδόσεις των 
risk free επιστρέψουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. 
Τα top picks της Wood & Company είναι η Jumbo, ο ΟΤΕ και η Folli Follie.
H Wood & Company υποστηρίζει ότι η πολιτική επιτέλους γίνεται βαρετή, με τις εκλογές της 
Κυριακής (20 Σεπτεμβρίου) να μην προσφέρουν κανένα ενθουσιασμό σε σχέση με την 
αναταραχή που παρατηρήθηκε κατά το παρελθόν, στοιχείο που δείχνει ότι η ζωή ομαλοποιείται 
σταδιακά. Τα macro είναι καλύτερα αλλά δεν είναι σταθερά, ενώ η τρέχουσα συμφωνία 
διάσωσης είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και βιώσιμη βραχυπρόθεσμα, αλλά όχι 
πειστική μακροπρόθεσμα αφού:
1) οι δημοσιονομικοί στόχοι σε μια περίοδο τριών ετών παραμένουν φιλόδοξοι,
2) η ανάκαμψη του ΑΕΠ μπορεί να μην είναι τόσο καλή όσο ελπίζεται και
3) η ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται αλλά οι διαρθρωτικές προκλήσεις παραμένουν σε υψηλά 
επίπεδα. Η αναδιάρθρωση του χρέους και οι διαπραγματεύσεις θα καθορίσουν αν η Ελλάδα 
εισέρχεται σε έναν ενάρετο κύκλο ή όχι.
Οι τράπεζες εξακολουθούν να αποτελούν «κερδοσκοπική ιστορία», με τις τιμές των μετοχών 
τους να έχουν καταρρεύσει από το άνοιγμα της αγοράς και διαπραγματεύονται με δείκτη 0,2 
φορών των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων του πρώτου τριμήνου. Ωστόσο, τα τεστ αντοχής του 
Οκτώβριου, το πιο πιθανό είναι να αποκαλύψουν μεγάλες ανάγκες σε κεφάλαια.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι αυξήσεις κεφαλαίου θα μπορούσε να κυμαίνονται από 6 δισ. 
ευρώ, στην καλύτερη περίπτωση, έως πάνω από 15 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι οι 
τράπεζες διαπραγματεύονται με 0,5-0,7 φορές μετά την ανακεφαλαιοποίηση. Ως διαδικασία η 
ανακεφαλαιοποίηση παραμένει ασαφής και η επένδυση στις ελληνικές τράπεζες παραμένει σε 
μεγάλο βαθμό κερδοσκοπική. Παρ' όλα αυτά, η πλήρης ανακεφαλαιοποίηση και η ενίσχυση 
των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας στο τέλος του έτους θα είναι σαφώς θετική υπέρ των 
ελληνικών επιχειρήσεων.
Η Wood & Company επιχειρηματολογεί ότι είναι ευκαιρία να αγοράσουν οι επενδυτές ονόματα 
ποιότητας σε έκπτωση. Πλην των τριών top picks, ΟΤΕ, Jumbo και Folli Follie. Aπό μη 
συμμετοχές του δείκτη MSCI, προτιμά τη Motor Oil λόγω των ισχυρών περιθωρίων διύλισης 
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και την Aegean Airlines λόγω του ισχυρού ισολογισμού και του τουριστικού κλάδου. Οι 
τράπεζες και μετοχές με υψηλότερα beta όπως π.χ. η ΔΕΗ ΔΕΗ -0,62% αναμένεται να 
εμφανίσουν υψηλότερες μεταβολές το επόμενο χρονικό διάστημα.
Σε αυτή την έκθεση η Wood & Company προχωράει σε υποβάθμιση της ΔΕΗ ΔΕΗ -0,62% και 
της ΕΧΑΕ σε hold από buy πριν, ενώ προτείνει την αναβάθμιση του Τιτάνα και του ΟΠΑΠ σε 
buy από hold πριν.

ΕΤΕπ Σε εκταμίευση δόσης 300 εκατ. ευρώ, από το δάνειο 1 δισ. ευρώ προς το ελληνικό Δημόσιο, 
προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, πρόκειται για υλοποίηση της συμφωνίας που υπογράφηκε στις 27 Αυγούστου, 
μετά από πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με στόχο 
τα κεφάλαια να αξιοποιηθούν για την κάλυψη του σκέλους της εθνικής συμμετοχής των 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-20. Το μερίδιο της εκταμίευσης είναι διπλάσιο 
εκείνου που συνηθίζεται να προκαταβάλλεται, καθώς η ΕΤΕπ δέχθηκε την επιτακτική ανάγκη 
να ενισχυθεί η ρευστότητα των προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων.
Στο ίδιο πλαίσιο, συμφωνήθηκε να αυξηθεί κατά 50 εκατ. ευρώ υφιστάμενο δάνειο για την 
υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-13. Οι πόροι θα εκταμιευτούν το αμέσως προσεχές διάστημα, με 
αποκλειστικό στόχο να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των προγραμμάτων της συγκεκριμένης 
περιόδου. Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, 
εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος και αισιόδοξος: «Έχοντας ως βάση το έργο του 
προηγούμενου 8μηνου, είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε να ολοκληρωθούν με απόλυτη επιτυχία 
τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-13 και να ξεκινήσουν εκείνα της νέας προγραμματικής 
περιόδου, προσφέροντας στην οικονομία πολύτιμη ώθηση για να επιστρέψει σε τροχιά 
ανάπτυξης. Στόχος μας είναι, μέχρι το τέλος του έτους, να διοχετεύσουμε στην πραγματική 
οικονομία μέσω του ΠΔΕ πόρους ύψους 4,5 δισ. ευρώ». Ο υφυπουργός Οικονομίας, αρμόδιος 
για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης επεσήμανε: «Ξεκινάμε ακριβώς από εκεί που 
σταματήσαμε, καθώς δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για χάσιμο. Η πρωτοβουλία που είχαμε 
λάβει ως Γενική Γραμματεία απέδωσε καρπούς, επιτρέποντας την άμεση εκταμίευση πόρων 
που η οικονομία έχει άμεση ανάγκη».

ΜΠΕΛΑ H ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Jumbo ΜΠΕΛΑ -3,11% θα πραγματοποιηθεί στις 
28.09.2015 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ημερομηνία 
ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής 
χρήσης 2014/2015 ορίστηκε για τις 07.10.2015. (Σημείωση: Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί 
στις 09:30 π.μ., στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, στο κτήριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα) Επιπλέον η ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης χρήσης 2014/2015 είναι στις 11.11.2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει 
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη 
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χρήση 2014/2015. H μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης, τελεί υπό 
την έγκριση της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην οποία θα πρέπει 
να ληφθεί απόφαση με την απαραίτητη απαρτία και πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις 
προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σημαντικά άνω των προσδοκιών και των… αντοχών των ιδιωτών μετόχων των τραπεζών τείνει 
να οριστικοποιηθεί ο πήχης για το ύψος των νέων κεφαλαιακών τους αναγκών. Σύμφωνα με τις 
τελευταίες πληροφορίες του Capital.gr από την εν εξελίξει διαδικασία των stress tests, μόνο από 
τη φάση του ελέγχου των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών (AQRs) προκύπτουν νέες 
κεφαλαιακές ανάγκες της τάξεως των 9 – 10 δισ. ευρώ. Με βάση το βασικό σενάριο 
προσομοίωσης των stress tests οι κεφαλαιακές ανάγκες προσεγγίζουν τα 13 δισ. ευρώ, ενώ με 
βάση το δυσμενές ο πήχης ανεβαίνει στα 17 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 
SSM προτίθεται να "περάσει" στο αποτέλεσμα των AQRs την αυστηρή παράμετρο που έχει 
υπολογίσει στο adverse σενάριο των stress tests σχετικά με την απομείωση της αξίας των 
collaterals που έχουν οι τράπεζες για τα δάνειά τους. Η συγκεκριμένη αυστηρή παραδοχή για το 
ύψος της απομείωσης της αξίας στα ενέχυρα των δανείων έχει ως αποτέλεσμα η κάθε τράπεζα 
να επιβαρύνεται με πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες 2 – 2,5 δισ. ευρώ. Το γεγονός ότι ο 
SSM επιδιώκει να "φουσκώσει" τις νέες κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών μέσω του 
ανωτέρω χειρισμού είναι ενδεικτικό της σκληρής στάσης που οι εποπτικές αρχές είναι 
αποφασισμένες να τηρήσουν μέχρι τέλους, έστω και αν με αυτό τον τρόπο καθίσταται 
εξαιρετικά δύσκολη η συγκέντρωση νέων κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές.
Όπως έχει επισημάνει το Capital.gr, οι υφιστάμενοι ιδιώτες μέτοχοι των ελληνικών τραπεζών 
θεωρούν "ανεκτή" μία συνολική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 10 δισ. ευρώ, 
χαρακτηρίζοντας "εχθρική" κάθε υψηλότερη ανακεφαλαιοποίηση. Οι πληροφορίες του 
Capital.grαναφέρουν ότι οι τράπεζες πρόκειται να λάβουν την "εικόνα" για το ύψος των νέων 
κεφαλαιακών αναγκών τους στα μέσα Οκτωβρίου και θα ακολουθήσει ένα διάστημα περίπου 
δύο εβδομάδων "ενστάσεων και διαπραγμάτευσης" με τον SSM πριν το τελικό ύψος της 
ανακεφαλαιοποίησης ανακοινωθεί μαζί με τα αποτελέσματα των stress tests.  Κατόπιν αυτού, 
το διάστημα των επόμενων τριών εβδομάδων μέχρι την ουσιαστική διαμόρφωση του ύψους των 
νέων κεφαλαιακών αναγκών θα είναι ιδιαίτερα έντονο τόσο για τους ιδιώτες μετόχους, αφού 
είναι η τελευταία τους ευκαιρία να "κάμψουν" τις αντιστάσεις του SSM πετυχαίνοντας ευνοϊκή 
μεταχείριση, όσο και για τους τραπεζίτες που καλούνται να "πουλήσουν" και σε νέους 
επενδυτές το story των ελληνικών τραπεζών, αντλώντας νέα κεφάλαια. Όπως έγραψε το 
Capital.gr, το "σαφάρι" επενδυτών ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα με τη συμμετοχή των 
τραπεζών στο επενδυτικό event της Merrill Lynch στο Λονδίνο (29 και 30/9).  Παράλληλα, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, αύριο Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα ο 
επικεφαλής της Fairfax, PremWatsa. Είναι προφανές πως ο μεγαλοεπενδυτής της Eurobank, ο 
οποίος επισήμως έρχεται για την επέτειο των 30 ετών της Fairfax, θα επιδιώξει να έχει 
συνάντηση με τη νέα κυβέρνηση, διερευνώντας τις προθέσεις για το επενδυτικό περιβάλλον και 
τις τράπεζες. 

FED Οι επενδυτές υιοθετούν στάση αναμονής ενόψει της σημερινής ομιλία της προέδρου της 
Federal Reserve Janet Yellen στο University of Massachusetts-Amherst. Η επικεφαλής της Fed 
ενδεχομένως να δώσει νέα στοιχεία για τα σχέδια της κεντρικής τράπεζας όσον αφορά την 
πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

ΓΑΛΛΙΑ Στην υποβάθμιση 7 γαλλικών τραπεζών σε συνέχεια της υποβάθμισης του κρατικού αξιόχρεου 
της χώρας,  προέβη σήμερα η Moody’s διατηρώντας σταθερό το outlook. Ειδικότερα, ο οίκος 
υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση των EPIC BPI-Groupe's (BPI) και Caisse des Dépôts 
et Consignations' (CDC) σε Aa2 από Aa1 προηγουμένως. Την ίδια ώρα,  ο οίκος υποβάθμισε 
τις αξιολογήσεις των Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM), Crédit Industriel et 
Commercial (CIC), Agence France Locale's (AFL), Société de Financement Local's (SFIL) και 
Crédit Mutuel Arkea (CMA) σε Aa3 από Aa2. 
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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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