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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Σταθεροποιητικές κινήσεις στην Ασία: Άνοδος 0,3% στο Τόκιο - Απώλειες 0,2% στη Σαγκάη

ΕΚΤ Περιθώριο μέχρι και την επόμενη Τετάρτη αναμένεται να δώσει η ΕΚΤ, ως προς το αν θα 
προχωρήσει σε αλλαγές στις προϋποθέσεις παροχής ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες μέσω 
ELA. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις διοικητικών στελεχών της ΕΚΤ οι διαπραγματεύσεις με την 
Ελλάδα βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο και οι δυνατότητες για την επιδιωκόμενη συμφωνία 
πραγματικές. Ορισμένα στελέχη της μάλιστα όπως ο Vitor Constancio δηλώνουν βεβαιότητα 
για την διαμόρφωση συμφωνίας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στο κλίμα αυτό η ΕΚΤ δεν 
αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω περιορισμούς στις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των 
ελληνικών τραπεζών. Αντίθετα εκτιμάται ότι θα διευρύνει για άλλη μία φορά το όριο παροχής 
ρευστότητας μέσω της ΤτΕ αν και την προηγούμενη εβδομάδα είχε ήδη αυξήσει το ποσό αυτό 
κατά 1,2 δισ. ευρω διπλασιάζοντας σχεδόν το ποσό που είχε δώσει μία εβδομάδα νωρίτερα.
Η ανησυχία πάντως παραμένει καθώς μόλις πριν από λίγα 24ωρα τόσο ο Weidmann της 
Bundesbank όσο και ο Draghi είχαν δηλώσει δημοσίως ότι προβληματίζονται από την μεγάλη 
διολίσθηση της αξίας των ελληνικών κρατικών που κατά βάση αποτελούν τις εγγυήσεις που 
καταθέτουν οι τράπεζες στην ΤτΕ για την απορρόφηση ρευστότητας από τον ELA.
H επισήμανση αυτή είχε συνδεθεί με διαρροές σύμφωνα με τις οποίες η απαξίωση των 
ελληνικών κρατικών τίτλων λόγω της κρίσης οδηγεί την ΕΚΤ σε νέο αυξημένο haircut στην 
αξία των τίτλων που χρησιμοποιούνται ως εγγυήσεις από τις τράπεζες. Και με δεδομένο ότι το 
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ποσό των τίτλων αυτών έχει σταθερά μειωθεί οι τράπεζες μπορεί να πιεσθούν ακόμα 
περισσότερο από μία τέτοια απόφαση της ΕΚΤ. Σε κάθε περίπτωση πάντως το κλίμα των 
τελευταίων 24ωρων μετά το περιπετειώδες Eurogroup στην Ρίγα φαίνεται να έχει βελτιωθεί και 
οι εκτιμήσεις που υπάρχουν προδικάζουν μία στάση αναμονής από τα μέλη του Συμβουλίου της 
ΕΚΤ αυτή την εβδομάδα με μικρές οριακές αλλαγές στο όριο του ELA χωρίς παρεμβάσεις στο 
σύστημα προϋποθέσεων της  χρηματοδότησης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΧΡΥΣΟΣ

Θετικά απάντησε εκ νέου το Συμβούλιο Επικρατείας στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός 
επιτρέποντας να κατασκευάσει εργοστάσιο εμπλουτισμού μεταλλευμάτων στην θέση Σκουρίες 
του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, αφού ακύρωσε την απόφαση (9-7-2013) της  Διεύθυνση  
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονία με την οποία απορρίφθηκε το 
αίτημα της επίμαχης εταιρείας σχετικά με «την έγκριση  παρέκκλισης»  κατασκευής  κτιριακών 
εγκαταστάσεων της μονάδας εμπλουτισμού. Η απόφαση ελήφθη από το Ε΄  Τμήμα του 
ΣτΕ( υπ΄ αρθμ. 1449/2015) καθώς κρίθηκε μη νόμιμη η αιτιολογία.  Οι σύμβουλοι Επικρατείας 
αποφάνθηκαν ότι για την ανέγερση βιομηχανικών μονάδων και άλλων υποστηρικτικών της 
μεταλλευτικής εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων, δεν ισχύουν οι διατάξεις του Νέου 
Οικοδομικού Κανονισμού αλλά αποκλειστικά η σχετική διάταξη του Μεταλλευτικού Κώδικα 
που αναφέρει ότι απαιτείται άδεια  της πολεοδομικής αρχής, η οποία όμως χορηγείται «κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων  της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας». Και οι άδειες αυτές, 
θεωρούν οι δικαστές  δύνανται να χορηγούνται κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, 
ωστόσο «η διατύπωση αυτή δεν έχει την έννοια ότι καθιερώνει διακριτική ευχέρεια της 
πολεοδομικής αρχής να χορηγεί ή όχι την παρέκκλιση, αλλά εισάγει δέσμια αρμοδιότητα αυτής 
να εγκρίνει την παρέκκλιση».

ΟΜΟΛΟΓΑ Οι αποδόσεις των διετών ελληνικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν σήμερα περίπου 250 
μονάδες βάσης, μετά την αναδιάρθρωση από την κυβέρνηση της ομάδας που διαχειρίζεται τις 
συνομιλίες με τους Ευρωπαίους πιστωτές και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναφέρει το 
Reuters.  Ειδικότερα, οι αποδόσεις των 2ετών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν 250 μονάδες 
βάσης σε χαμηλό δύο εβδομάδων του 23,55%, ενώ είχαν αυξηθεί νωρίτερα σήμερα στο 
26,87%. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, μειώθηκαν 64 μονάδες 
βάσης στο 12,84%. Οι αποδόσεις των ομολόγων άλλων χωρών με χαμηλό αξιόχρεο μειώθηκαν 
επίσης, με αυτή των 10ετών πορτογαλικών τίτλων να μειώνεται κατά 4 μονάδες βάσης στο 
1,96% και των αντίστοιχων ιταλικών και ισπανικών να μειώνονται κατά 4-5 μονάδες βάσης, 
στο 1,38% και 1,34%, αντίστοιχα.

DEUTSCHE BANK «Παγερή» υποδοχή επιφύλαξαν οι επενδυτές στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Deutsche Bank, 
εκτιμώντας ότι δεν είναι αρκούντως φιλόδοξο για να δώσει ισχυρή ώθηση στην κερδοφορία και 
την κεφαλαιακή επάρκεια του γερμανικού τραπεζικού κολοσσού. Μετά από τέσσερις μήνες 
διαβουλεύσεων, το διευθυντικό δίδυμο της Deutsche, οι κ.κ. Ανσού Τζάιν και Γιούργκεν 
Φίτσεν αποφάσισαν να πωλήσουν την θυγατρική Postbank έως το τέλος του 2016 και να 
μειώσουν τα στοιχεία ενεργητικού του βραχίονα επενδυτικής τραπεζικής κατά 150 δις. ευρώ με 
παράλληλη ενίσχυση των κλάδων διαχείρισης ενεργητικού και διαπραγμάτευσης μετοχών.
Προανήγγειλαν επίσης το κλείσιμο περί των 200 καταστημάτων του δικτύου λιανικής 
τραπεζικής (σε σύνολο 700) και την απομάκρυνση από το 10% των 70 χωρών στις οποίες 
δραστηριοποιείται η Deutsche. Η υλοποίηση του σχεδίου θα έχει ως αποτέλεσμα να εγγράψει η 
τράπεζα μια εφάπαξ δαπάνη 3,7 δις. ευρώ, σε βάθος χρόνου όμως στόχος επιδιώκεται η 
εξοικονόμηση 3,5 δισ. ετησίως έως το 2020. Η Deutsche χαμήλωσε τον πήχη για την επίτευξη 
του στόχο για την απόδοση ιδίων κεφαλαίων από 12% στο τέλος του 2016, σε «τουλάχιστον 
10%» στο τέλος του 2020, προβληματίζοντας τους αναλυτές. Η αλλαγή στρατηγικής της 
Deutsche έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για την τράπεζα, στον απόηχο του προστίμου των 2,5 
δισ. δολ. γα το σκάνδαλο της χειραγώγησης του Libor που είχε ως αποτέλεσμα να ψαλιδιστούν 
κατά 50% τα κέρδη α΄ τριμήνου στα 559 εκατ. ευρώ.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ

ΕΣ

Περίπου το 40% των εσόδων της έχει απολέσει συνολικά η ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά 
από το 2008 μέχρι σήμερα με την κινητή τηλεφωνία να είναι, πάντως, το κομμάτι εκείνο που 
έχει τις μεγαλύτερες απώλειες. Όμως, και ο τομέας της σταθερής τηλεφωνίας και του Internet 
δείχνει να έχει πληγεί σημαντικά σε συνολικό επίπεδο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της 
αγοράς, το 2014 η συνολική αξία της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς όσον αφορά την 
παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία, πρόσβαση στο 
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Διαδίκτυο αλλά και συνδρομητική τηλεόραση) διαμορφώθηκε στα 4,6 δισ. ευρώ. Το νούμερο 
αυτό φαντάζει μεγάλο αλλά σε σχέση με τα 7,6 δισ. ευρώ που είχε φθάσει το 2008, η πτώση 
πλησιάζει το 40%, ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο. Υπενθυμίζεται ότι στην κινητή τηλεφωνία 
εκτιμάται πως τα έσοδα από υπηρεσίες διαμορφώθηκαν το 2014 σε επίπεδα κάτω από 2 δισ. 
ευρώ με τις απώλειες από την απαρχή της κρίσης να είναι της τάξεως του 54% σε επίπεδο 
εσόδων, σύμφωνα με τελευταία μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο όμιλος ΟΤΕ παραμένει -και με διαφορά- ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος με 
συνολικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα να φθάνει στα 2,7 δισ. ευρώ. 
Ακολουθεί σε αρκετή απόσταση η Vodafone Ελλάδος, η οποία μετά την εξαγορά της hellas 
online έχει αποκτήσει παρουσία και στη σταθερή τηλεφωνία, και τα συνολικά της έσοδα το 
2014 εκτιμάται ότι έφθασαν περίπου στα 900 εκατ. ευρώ, ενώ η Wind Ελλάς κινήθηκε λίγο 
πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ. Σε σχετικά μικρή απόσταση από τη Wind βρίσκεται η Forthnet, η 
οποία έκλεισε το 2014 με έσοδα 375 εκατ. ευρώ, όντας η μόνη από τους μεγάλους «παίκτες» 
που κατάφερε να διατηρήσει σταθερά τα έσοδα της σε σχέση με το 2013. Όσον αφορά στη Cyta 
Ελλάδος, εκτιμάται ότι παρουσίασε μία ελαφριά αύξηση των εσόδων της κατά το 2014 αλλά οι 
πωλήσεις δεν πρέπει να έχουν ξεπεράσει το όριο των 100 εκατ. ευρώ.
Μερίδια αγοράς
Στην κινητή τηλεφωνία, το 2014 έκλεισε με την Cosmote να έχει ένα μερίδιο αγοράς περίπου 
50%, η Vodafone να είναι περίπου στο 30% και η Wind στο 20%. Τα ποσοστά δεν είναι 
ακριβή, καθώς η Wind δεν έχει γνωστοποιήσει το μερίδιό στην κινητή τηλεφωνία επί των 
εσόδων της, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά δύσκολο να καθοριστούν τα ακριβή μερίδια των 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Στη σταθερή τηλεφωνία, υπάρχει, πάντως μία λίγο πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά στα μερίδια αγοράς. Σημειωτέον πως την τελευταία διετία 
παρατηρείται μία σχετική στασιμότητα όσον αφορά την εξέλιξη των μεριδίων αγοράς με τον 
ΟΤΕ να κινείται περίπου στο 60% και τους ανταγωνιστές του να ελέγχουν το υπόλοιπο 40%.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, το 2014 έκλεισε με το μερίδιο αγοράς 
του ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία να διαμορφώνεται στο 58%, με τη Forthnet να είναι στη 
δεύτερη θέση με ένα μερίδιο που έφθασε στο 13% και ήταν ελαφρά αυξημένο σε σχέση με το 
12% που είχε το 2013. Η hellas online έμεινε σταθερή στο 11%, ενώ η Wind Ελλάς αύξησε 
κατά μία μονάδα το μερίδιο αγοράς της, καθώς από το 9% πήγε στο 10%. Τέλος, η Cyta 
Ελλάδος σε επίπεδο μεριδίων παρέμεινε σταθερή στο 7%.
Φρένο στις εξαγορές
Η πτώση των εσόδων που παρατηρείται δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό και το ενδιαφέρον που 
υπάρχει για έναν τελικό γύρο συγκέντρωσης των τηλεπικοινωνιακών «παικτών», με τη Forthnet 
αλλά και τη Cyta Ελλάδος να είναι οι δύο εταιρείες που δείχνουν να βρίσκονται στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος. Για τη μεν Forthnet ενδιαφέρονται από κοινού Vodafone - Wind, με τον 
ΟΤΕ να είχε μεν ενδιαφερθεί εντόνως για τη Nova (τη συνδρομητική πλατφόρμα της Forthnet) 
αλλά τελικώς να μην προχωρεί σε κάποια κίνηση, για τη δε Cyta Ελλάδος να φέρεται η Wind 
ως ο βασικός ενδιαφερόμενος. Ουσιαστικά, αν τόσο η Forthnet όσο και η Cyta εξαγορασθούν 
από υπάρχοντες «παίκτες» τότε πρακτικά θα οδηγηθούμε σε ένα μοντέλο με τρεις βασικούς 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (OTE, Vodafone, Wind) αλλά με δύο υποδομές καθώς σε αυτή 
την περίπτωση Vodafone και Wind αναμένεται να συνδυάσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα 
δίκτυά τους τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το 
γεγονός ότι μία τέτοια κίνηση θα διευκόλυνε τις επενδύσεις σε υποδομές νέας γενιάς που 
κρίνονται απαραίτητες για να αντιμετωπίσουν επί ίσοις όροις τον ΟΤΕ, που υλοποιεί ένα 
πολυετές επενδυτικό πλάνο ύψους 1,2 δισ. ευρώ για δίκτυα επόμενης γενιάς. Το πλάνο αυτό 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2018, οπότε και όλες οι υποδομές του θα βασίζονται στο 
πρωτόκολλο ΙΡ, το οποίο μειώνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας και προσφέρει τη 
δυνατότητα για παροχή καλύτερων υπηρεσιών. Οι κινήσεις προκειμένου να προχωρήσει ο 
συγκεκριμένος γύρος συγκέντρωσης έχουν πάντως καθυστερήσει αρκετά. Και αυτό αποδίδεται 
στην αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τις μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα.
Επιπλέον, η Vodafone βρίσκεται σε μία περίοδο που προσπαθεί να ενσωματώσει την hellas 
online, ενώ στην Κύπρο δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν η ελληνική θυγατρική θα πουληθεί 
μαζί ή ξεχωριστά από τη Cyta. Όλα αυτά συνηγορούν ότι οι εξελίξεις δεν θα είναι τελικώς 
άμεσες, αλλά θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι ενδεχομένως και το τέλος του καλοκαιριού.
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Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Παρά τις διορθωτικές κινήσεις στην αρχή της συνεδρίασης, η αλλαγή στην ομάδα διαπραγμάτευσης από 
πλευράς Μαξίμου αποτιμήθηκε θετικά από τους επενδυτές καθώς εκτιμούν ότι θα υπάρξει απεμπλοκή στην 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο Γενικός δείκτης να κινηθεί πάνω από τις 780 
μονάδες, συνεχίζοντας το ανοδικό σερί για 4η συνεδρίαση. Έτσι τα συνολικά κέρδη του από τα χαμηλά της 
περασμένης εβδομάδας έχουν διαμορφωθεί στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του 15%, με τις τραπεζικές 
μετοχές μάλιστα να εμφανίζουν τεράστια κέρδη που σε περιπτώσεις ξεπερνούν το 60%. Σε επίπεδο 
FTSE/LargeCap, η διατήρηση πάνω από το επίπεδο των 228 μονάδων, με τα νέα από τις διαπραγματεύσεις να 
είναι θετικά, θα δώσει ώθηση να κινηθεί προς τις 285 μονάδες, όπου εντοπίζουμε ισχυρά επίπεδα αντίστασης.

Σε αντίθετη περίπτωση, η μη συμφωνία ή παράταση χρόνου για την συμφωνία, θα οδηγήσει τις αποτιμήσεις 
των μετοχών στην εκ νέου δοκιμασία των επίπεδων των 204 μονάδων. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 
μας ότι η μη επίτευξη συμφωνίας άμεσα, ενδεχομένως να αναγκάσει την ΕΚΤ να κουρέψει τις εγγυήσεις των 
τραπεζών πάνω από το υπάρχον ποσοστό, με αποτέλεσμα οι αποτιμήσεις τους να επηρεαστούν αρνητικά.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΑΡΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ

sarrissecurities@yahoo.com

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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