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ΑΣΙΑ Μικτή εικόνα στην Ασία - Άνοδος 0,3% στη Σαγκάη * Κλειστό το Τόκιο λόγω αργίας

ΕΥΡΩΒ Τον διορισμό νέων αναπληρωτών διευθυνόντων συμβούλων αποφάσισε το διοικητικό 
συμβούλιο της Eurobank που συνεδρίασε σήμερα.  Ειδικότερα, το ΔΣ αποφάσισε τον διορισμό 
ως αναπληρωτών CEO των Σταύρου Ιωάννου και Θεόδωρου Καλαντώνη. Οι μέχρι πρότινος 
γενικοί διευθυντές της τράπεζας εξελέγησαν ως μέλη του ΔΣ στη σημερινή γενική συνέλευση. 

Χ.Α. Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών FTSE/Χ.Α. κατά την συνεδρίαση της ενέκρινε τις 
ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των Δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας 
αναθεώρησης της σύνθεσης τους για το διάστημα Οκτώβριος 2014 – Μάρτιος 2015:
• FTSE/Χ.Α Large Cap
Μία εισαγωγή (Landa Development), μία 1 διαγραφή (MIG) και 2 μεταβολές συντελεστών 
στάθμισης (Eurobank, Τερνα Ενεργειακή).
• FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Total Return
Μία (1) εισαγωγή (Lamda), μία (1) διαγραφή (MIG) και 2 μεταβολές συντελεστών 
στάθμισης (Eurobank, Τερνα Ενεργειακή).
• FTSE/Χ.Α. Mid Cap
Τέσσερις εισαγωγές (MIG, Trastor, Κυριακίδης Kleeman), 4 διαγραφές (J&P Αβαξ, ΟΛΘ ΟΛΘ 
0,00%, ΧΑΚΟΡ, Lamda) και καμία (0) μεταβολή συντελεστών στάθμισης.
• FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτη
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Καμιά (0) εισαγωγή, καμία (0) διαγραφή και 1 μεταβολή συντελεστών στάθμισης (Eurobank).
• FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς
Μία εισαγωγή (Ντρουγκφάρμπεν), 15 διαγραφές (J&P Αβαξ, Audiovisual, Βογιατζόγλου, 
Ελτον, Ευρωσύμβουλοι, Κανάκης, Quest, KΡΙ-ΚΡΙ, Logismos, Inform Λύκος, Μοχλός, ΟΛΘ, 
Centric, Flexopack, Χαλκορ) και 3 μεταβολές συντελεστών στάθμισης (Βιοκαρπέτ, Eurobank, 
Τέρνα Ενεργειακή).
• FTSE/Χ.Α. Κλαδικοί Δείκτες
Όλες οι αλλαγές στο Δείκτη FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς θα πραγματοποιηθούν και στη 
σύνθεση των αντίστοιχων κλαδικών δεικτών FTSE/Χ.Α. στους οποίους κατατάσσονται οι 
μετοχές της σύνθεσης του Δείκτη.
• FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης
Πέντε (5)εισαγωγές, δύο (2) διαγραφές και τρείς (3) μεταβολές συντελεστών στάθμισης.
• FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
Μία (1)εισαγωγή, μία (1) διαγραφή και μία (1) μεταβολή συντελεστών στάθμισης.
• FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών
Επτά (7)εισαγωγές, επτά (7) διαγραφές και καμιά (0) μεταβολή συντελεστών στάθμισης.

ΕΥΑΠΣ Στα 3,6 ευρώ από 3,9 πριν μειώνει την τιμή-στόχο για την μετοχή της ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ 0,00% η 
Eurobank Equities σε έκθεση στην οποία διατηρεί τη σύσταση hold. Η εταιρία στερείται 
άμεσου καταλύτη για το τρέχον διάστημα καθώς η ιδιωτικοποίηση έχει ακυρωθεί και δεν έχουν 
ξεκαθαρίσει κρίσιμα ζητήματα όπως τα τιμολόγια, υπογραμμίζει η χρηματιστηριακή.
Για το τρέχον έτος τα καθαρά κέρδη της εταιρίας προβλέπεται να ανέλθουν στα 15,6 εκατ. και 
τα έσοδα στα 75,3 εκατ. Η μετοχή της ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ 0,00% ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 
27ης Απριλίου στα 2,73 ευρώ.

ΙΝΛΟΤ Στα 2,3 ευρώ από 1,70 πριν αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Intralot ΙΝΛΟΤ +0,66% 
η IBG σε report με τίτλο «Wind of change», στο οποίο αναβαθμίζει τη σύσταση για την εταιρία 
σε Buy, από hold. H χρηματιστηριακή βλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή από 
τα τρέχοντα επίπεδα. Εκτιμά ότι το κλείσιμο μιας συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας-πιστωτών θα 
αποτελέσει ισχυρό καταλύτη για την μετοχή. Βραχυπρόθεσμα θεωρούμε ότι η Intralot ΙΝΛΟΤ 
+0,66% θα υπεραποδώσει έναντι της αγοράς, για την οποία βλέπει αυξημένη μεταβλητότητα 
όσο επιμένει η μεταβλητότητα. Η IBG στέκεται επίσης στην περιορισμένη έκθεση της 
εισηγμένης στην εγχώρια αγορά αλλά και στο ότι οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης θα αρχίσουν 
να αποδίδουν καρπούς από το τρέχον έτος. Η μετοχή της Intralot ΙΝΛΟΤ +0,66% ολοκλήρωσε 
τη συνεδρίαση της 27ης Απριλίου στα 1,52 ευρώ.

ΑΣΤΗΡ Προθεσμία ενός μηνός προτίθενται να δώσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες στον επενδυτή, που 
έχει ανακηρυχθεί προτιμητέος για την αγορά του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Αστέρα 
βουλιαγμένης, ΤΑΙΠΕΔ και Εθνική Τράπεζα προκειμένου να προχωρήσει στην απόκτηση της 
εισηγημένης με το αρχικό τίμημα των 400 εκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση αυτή σύμφωνα με 
άριστα ενημερωμένες πηγές αποτελεί καρπό της συνεννόησης της διοίκησης της Εθνικής 
Τραπέζης και του ΤΑΙΠΕΔ και έρχεται μετά από ένα μήνα διαβουλεύσεων με τον επενδυτή. 
Διαβουλεύσεις που ήταν αναγκαίες προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος να υπερκεραστεί το 
εμπόδιο που πρόεκυψε από την απόρριψη του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου 
Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ομάδα  που έχουν συγκροτήσει οι 
πωλητές Εθνική Τράπεζα δηλαδή και το ΤΑΙΠΕΔ και ο προτιμητέος επενδυτής Jermyn Street 
Real Estate Fund αναζήτησε άλλους τρόπους για την ανάπτυξη του τουριστικού και 
παραθεριστικού συγκροτήματος. Και η διαδικασία αυτή, κατά πληροφορίες, αποκάλυψε πως με 
το υπάρχον πολεοδομικό πλαίσιο είναι δυνατή η δόμηση όχι μόνον των ιδίων αλλά και 
επιπλέον 15 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Πλην όμως όχι με τις ίδιες, πολύ μεγάλες, 
παραθεριστικές κατοικίες που προκάλεσαν μεταξύ άλλων την απόρριψη του ΣτΕ, αλλά με 
διαφορετικό και φιλικότερο στο περιβάλλον τρόπο δόμησης. Ο εκπρόσωπος του πολυμετοχικού 
επενδυτικού σχήματος Jermyn Street Real Estate Fund φέρεται να έχει, σύμφωνα πάντα με τις 
ίδιες πηγές, ενημερωθεί για την επικείμενη ανακοίνωση προθεσμίας ενός μηνός. Προθεσμία 
που κρίνεται, βεβαίως, απαραίτητη προκειμένου να ενημερωθούν και να διαβουλευθούν μεταξύ 
τους όλοι οι μέτοχοι του σχήματος. Υπενθυμίζεται πως στην Jermyn Street Real Estate Fund IV 
LP, η οποία λειτουργεί υπό το σχήμα της AGC Equity Partners, συμμετέχουν δύο κρατικά 
κεφάλαια, του Αμπού Ντάμπι και του Κουβέιτ, άλλοι Άραβες επενδυτές, η τουρκική Dogus 
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Group μέσω της θυγατρικής D-Marine Investments Holding BV καθώς και δύο funds της AGC.
Σε περίπτωση που η Jermyn Street Real Estate Fund IV LP δεν αποδεχθεί αυτήν την «take it or 
leave it» πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ και της Εθνικής τότε το Ταμείο θα απευθυνθεί στους άλλους 
επενδυτές που είχαν καταθέσει δεσμευτική πρόταση για το συγκρότημα αλλά μειοδότησαν. Θα 
τους ζητηθεί να απαντήσουν εάν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το asset με το ίδιο, πάντοτε, 
τίμημα των 400 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως οι άλλοι επενδυτές που είχαν καταθέσει 
δεσμευτική προσφορά είναι η Plepi Holdings Ltd (κοινοπραξία του ομίλου Olayan με την 
ΤΕΜΕΣ, συμφερόντων του ομίλου Κωνσταντακόπουλου) και η κοινοπραξία της Colony 
Capital Acquisitions Ltd με την Dolphin Capital Investors Ltd. Αυτά τα τρία σχήματα είχαν 
καταθέσει τις υψηλότερες προσφορές και πέρασαν στον δεύτερο γύρο οπότε και τους 
ζητήθηκαν βελτιωμένες προσφορές. Προσφορά είχε καταθέσει και η Lamda Erga Anaptyxis 
SA. Εάν και αυτή η διαδικασία δεν ευοδωθεί, Εθνική και ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσουν στην 
άμεση προκήρυξη νέου διαγωνισμού με δεδομένο μάλιστα το γεγονός πως έχει εκδηλωθεί 
τελευταίως αυξημένο, όπως σημειώνουν κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ, ενδιαφέρον και από άλλους 
ξένους και Έλληνες επενδυτές. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί πως στην οδό 
Κολοκοτρώνη υπάρχει αισιοδοξία για όλα τα σενάρια. 

ΚΥΠΡ Η Fitch Ratings ανακοίνωσε ότι αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας 
Κύπρου στο ΄CCC΄ από ΄CC΄ και της Ελληνικής Τράπεζας σε ΄B-΄, με σταθερό Outlook, από 
΄CCC΄. Την ίδια στιγμή, η Fitch αναβάθμισε το Viability Rating (VR) της Τράπεζας Κύπρου σε 
΄ccc΄ από ΄cc΄  και της Ελληνικής Τράπεζας σε ΄b-΄ από ΄ccc΄. Η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση 
της Ελληνικής Τράπεζας αναβαθμίστηκε στο ΄B΄ από ΄C΄. Ο οίκος σημειώνει ότι οι 
αναβαθμίσεις αντανακλούν κυρίως τα βελτιωμένα κεφαλαιακά «μαξιλάρια» μετά την 
ολοκλήρωση των εκδόσεων και τα στοιχεία καλύτερων δυναμικών στις καταθέσεις εν μέσω της 
σταδιακής χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων, με τις αρχές να προχωρούν στην πλήρη άρση 
των ελέγχων στις αρχές του Απριλίου. Οι ενέργειες στην Τράπεζα Κύπρου δείχνουν επίσης την 
πρόοδο που έχει συντελεστή στην απομόχλευση περιουσιακών στοιχείων, κάτι που επιτρέπει τη 
μείωση της εξάρτησης της στη χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα, προσθέτει ο οίκος. 
Προσθέτει ωστόσο ότι οι αξιολογήσεις παραμένουν κάτω του επενδυτικού βαθμού (sub-
investment grade) αντανακλώντας τον ουσιαστικό κίνδυνο αποτυχίας, λόγω κυρίως της 
αδύναμης απόδοσης της ποιότητας των δανείων και στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου, 
των ακόμα υψηλών ανισορροπιών στη χρηματοδότηση.

ΕΚΤ Στο «γήπεδο» της ΕΚΤ παίζεται πλέον το «παιχνίδι» της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με 
τους δανειστές, με τα μηνύματα από το εξωτερικό να προσδιορίζουν ότι βρισκόμαστε στα 
τελευταία λεπτά του αγώνα. Η σημερινή παρέμβαση της ΕΚΤ για την ανανέωση του ορίου του 
ELA προς τις ελληνικές τράπεζες κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Και αυτό διότι συμπίπτει με 
την εκπνοή της προθεσμίας που είχε δοθεί  στην ελληνική κυβέρνηση από το Eurogroup της 
20ής Φεβρουαρίου κατόπιν της συμφωνίας των δύο μερών να κλείσει μέχρι τέλος Απριλίου η 
αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος ώστε να εκταμιευθεί η εναπομείνασα δόση για 
την Ελλάδα. Το διάστημα παρέρχεται άκαρπο και πλέον ο ρόλος της ΕΚΤ αναμένεται να 
επιταχύνει τις όποιες εξελίξεις.  Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι τυχαίες οι δηλώσεις του 
επικεφαλής του Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem πως «δεν θα είναι εύκολη η πρόσβαση στα 
γκισέ της ΕΚΤ για την Ελλάδα μέχρι να υπάρξει μια στέρεη συμφωνία με το Eurogroup». 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, είναι πλέον πολύ πιθανό στην επόμενη 
συνεδρίασή της η ΕΚΤ να αποφασίσει αύξηση του haircut στα ενέχυρα που καταθέτουν οι 
ελληνικές τράπεζες για την άντληση ρευστότητας, κάτι που θα ήταν αναμενόμενο να έχει κάνει 
αμέσως μετά την υποβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας και από την Standard & Poor΄s στην 
κλίμακα CCC στις 15 Απριλίου. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για «μηνύματα» περί 
δανεισμού μέσω ευρωσυστήματος, ο οποίος απέχει μόλις 4 δισ. ευρώ από το να αντιστοιχεί στη 
χρηματοδότηση του 65% του ΑΕΠ της χώρας, όριο που από την περίπτωση της Κύπρου 
φαίνεται πως αποτελεί «ταβάνι» για την ΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή παρέμβαση της 
ΕΚΤ για το όριο του ELA, το οποίο αναμένεται γενναιόδωρο όπως την προηγούμενη εβδομάδα 
(αυξήθηκε κατά 1,5 δισ. ευρώ, στα 75 δισ. ευρώ) δεν θα πρέπει να δημιουργήσει εφησυχασμό. 
Και αυτό διότι θα δοθεί για να καλύψει τις αυξημένες εκροές ρευστότητας που αντιμετωπίζουν 
οι τράπεζες από την απόσυρση καταθέσεων φορέων του Δημοσίου, τις οποίες υπολογίζουν σε 3 
– 3,5 δισ. ευρώ. Έτσι δεν αποκλείεται το σημερινό όριο του ELA να είναι ίδιο ή και μεγαλύτερο 
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από αυτό της προηγούμενης εβδομάδας. Επομένως, η ΕΚΤ δεν θα αλλάξει την πολιτική του 
«σταγονόμετρου» για την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες, αντιθέτως θα την στηρίξει εφεξής 
σε ποιοτικά κριτήρια, τα οποία παρέβλεπε μέχρι τώρα. Σημειώνεται ότι ο «κλοιός» της ΕΚΤ 
μέχρι σήμερα αφορά την απαγόρευση της αγοράς επιπλέον εντόκων του Δημοσίου από τις 
ελληνικές τράπεζες. Όπως είχε γράψει το Capital.gr, με προσωπική του επιστολή που 
κοινοποιήθηκε στις τράπεζες, ο Mario Draghi απαγόρευσε αγορές εντόκων και από τις 
θυγατρικές των τραπεζών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα ελέγχεται ο «ύποπτος» δανεισμός 
οργανισμών του Δημοσίου από τις τράπεζες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η ΕΚΤ 
ζητά σχετικά στοιχεία για τον δανεισμό των δημόσιων οργανισμών, τα οποία και οι τράπεζες 
αποστέλλουν στη Φρανκφούρτη κάθε Δευτέρα.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το ενδεχόμενο χορήγησης νέας βοήθειας προς την Ελλάδα κατέστησε πιθανό ο νέος 
πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Juha Sipila.
Ειδικότερα, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ο Juha Sipila, ηγέτης του φινλανδικού Centre 
Party, υπογράμμισε πως η επόμενη κυβέρνηση της Φινλανδίας θα τηρήσει αυστηρή γραμμή 
έναντι των χωρών που βρίσκονται σε προγράμματα διάσωσης.
Ωστόσο, τάχθηκε υπέρ της χορήγησης ενός νέου πακέτου βοήθειας στην Ελλάδα, υπό την 
αίρεση βέβαια να τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Όπως εξήγησε, η Φινλανδία διαθέτει ήδη τα απαιτούμενα κεφάλαια, προκειμένου να 
χρηματοδοτήσει το νέο ελληνικό πρόγραμμα. 
Βέβαια, υπερθεμάτισε πως ο στόχος της νέας φινλανδική κυβέρνησης είναι ο τερματισμός των 
προγραμμάτων βοήθειας στις αδύναμες χώρες της Ευρωζώνης.
Παράλληλα, τάχθηκε εναντίον της περαιτέρω ενοποίησης της Ευρωζώνης αλλά και της 
διάλυσης του ESM.
Ας σημειωθεί πως το Centre Party αναδείχθηκε νικητής στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές 
της Φινλανδίας, με τον Juha Sipila να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας.
Η νέα κυβέρνηση, η οποία θα ανακοινωθεί στις 6 Μαΐου, αναμένεται να στηριχθεί από το 
ευρωσκεπτικιστικό Finns και το φιλο-ευρωπαϊκό National Coalition.

S&P Πιθανή θεωρούν την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών της οι 
επενδυτές ομολόγων στην Ευρώπη, σύμφωνα με ανάλυση του οίκου Standard & Poor's. 
Σύμφωνα με τους Financial Times, ο οίκος S&P έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα, 
καταγράφοντας τις κινήσεις στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων μέσω του δικού του 
δείκτη ελληνικών κρατικών τίτλων. Έτσι και παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε αποτέλεσμα στο 
Eurogroup της Ρίγας την Παρασκευή, ο δείκτης υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα κατά 3,3 
ποσοστιαίες μονάδες στο 18,72% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Την Τρίτη η 
απόδοση των διετών τίτλων του ελληνικού δημοσίου υποχώρησε στο 21,9%, ακολουθώντας 
την πτωτική τάση που ξεκίνησε, όταν ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την 
αναδιοργάνωση της διαπραγματευτικής ομάδας της Ελλάδας. Η απόδοση των διετών τίτλων 
είχε εκτοξευθεί στο 29,661% στις 21 Απριλίου, όταν είχαν κορυφωθεί οι φόβοι ότι δεν θα 
επιτυγχανόταν μία συμφωνία που είναι αναγκαία για να αποδεσμευθεί χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα και να αποφευχθεί μία χρεοκοπία. Ο S&P σημειώνει ότι οι δείκτες των ισπανικών 
και ιταλικών ομολόγων κινήθηκαν επίσης χαμηλότερα στην περίοδο μεταξύ 17 και 27 
Απριλίου, αντανακλώντας μία εξασθένηση των ανησυχιών για ένα ντόμινο σε άλλες χώρες της 
Νότιας Ευρώπης.  Ο ισπανικός δείκτης του S&P μειώθηκε 13 μονάδες βάσης στο 0,81% και ο 
ιταλικός κατά 10 μονάδες βάσης στο 0,93%. 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
TMHMA ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ,

Υπεύθυνοι: Σαρρής Δημήτριος, Σαρρής Παναγιώτης.
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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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