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ΤΟ ΘΕΜΑ 1
Πολλοί επενδυτές βρέθηκε είτε χωρίς μετοχές είτε πολύ χειρότερα με ανοιχτές θέσεις, στοιχείο 
το οποίο οδήγησε σε πανικό αγορών όταν κάποια «μεγάλα σπίτια» του εξωτερικού έδωσαν χθες σήμα 

αγορών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Κρίσιμη θα πρέπει να θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση κατά 
την οποία το Ελληνικό Χρηματιστήριο αναμένεται να ενσωματώσει και τις διεθνείς τάσεις.

Ο Δ Ε ΙΚ Τ Η Σ  Β Ρ Ε Θ Η Κ Ε  Π Α Λ Ι  Π Α Ν Ω  Α Π Ο  Τ ΙΣ  1 .8 0 0  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ

Πανικός αγορών στο Χ.Α. με άνοδο 
του γενικού δείκτη κατά 4,50%
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

Πανικός αγορών οδήγησε κατά 
4,50% υψηλότερα το γενικό δείκτη 
ημών. Όπως παρατηρούν έγκυροι 

αναλυτές η αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί 
στο γεγονός ότι αρκετοί επενδυτές βρέθη
καν χωρίς μετοχές ενώ κάποιοι άλλοι, 
ακόμη χειρότερα βρέθηκαν να έχουν 
σορτάρει προς τα κάτω την αγορά. Όταν 
λοιπόν κάποια «μεγάλα σπίτια» προχώρη
σαν σε αγορές ιδιαίτερα τραπεζικών αξιών 
κάποιοι βρέθηκαν είτε χωρίς μετοχές είτε 
με δεδομένες απώλειες από το shorting. 
Ο δείκτης βρέθηκε και πάλι πάνω από τις 
Ι.δΟΟμονάδες, κάητο οποίο είχε να συμβεί 

από ης 13 Ιανουάριου ενώ ο 
τζίρος εκηνάχθηκε στα 188 
εκατομμύρια ευρώ.

Τα παραπάνω συντελέ- 
σθηκαν με άνοδο κατά 7,44% 
του τραπεζικού δείκτη ο οποί
ος πέτυχε τη δεύτερη μεγα
λύτερη ενίσχυσή του για το 
τρέχον έτος.

Θα πρέπει ωστόσο να ση
μειωθεί πως οι τράπεζες πα
ραμένουν σημείο τριβής για 
τους αναλυτές, πολλοί έκτων 
οποίων θεωρούν πως ο κίν
δυνος για εκτεταμένες επεν
δύσεις στον κλάδο παραμένει 
υψηλός. Αλλοι πάλι μιλούν 
για ευκαιρίες που έχουν πα
ρουσιαστεί στον κλάδο οι ο

ποίες δεν θα πρέπει να μείνουν ανεκμε
τάλλευτες.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ »  Αξίζει να σημειωθεί 
μεταξύ άλλων ότι κρίσιμη θα πρέπει να 
θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση κατά 
την οποία το Ελληνικό Χρηματιστήριο α
ναμένεται να ενσωματώσει και τις διεθνείς 
τάσεις καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν 
οι συνεδριάσεις στις 10 Απριλίου Παρα
σκευή και 13 Απριλίου Δευτέρα λόγω του 
Πάσχα των καθολικών. Παράλληλα θα 
ακολουθήσει η Μεγάλη Εβδομάδα των 
ορθοδόξων και αντιστοίχως οι αργίες του 
Πάσχα των ορθοδόξων που αν μη τι άλλο 
θα μειώσουν τις συναλλαγές.

Χθες το Ελληνικό Χρηματιστήριο δια
φοροποιήθηκε από το διεθνές κλίμα στο 
οποίο έχει επιδράσει η Μεγάλη Εβδομάδα 
των καθολικών.

Τα μεγαλύ
τερα κέρδη
παρουσίασαν οι μετο

χές της Τράπεζας 

Κύπρου (+13,17%) 

και ίου Ελλάκτωρα 

(+8,27%), ενώ ενι- 

σχυμένες με ποσο

στό που υπερέβαινε 

το 7% έκλεισαν οι 

μετοχές των Alpha 

Bank, Eurobank, 

Εθνικής, Πειραιώς

Η νέα έκθεση της Citigroup πάντως 
επιβεβαιώνει την άποψη των πιο συγκρα
τημένων βάση της οποίας αν και οι τιμές 
των μετοχών είναι πολύ χαμηλά εν τούτοις 
προβλέπεται υποχώρηση των κερδών ανα 
μετοχή το 2009.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ »  Η Citigroup προβλέπει υ
ποχώρηση κερδών ανά μετοχή της τάξης 
του 15% το 2009 και ανάκαμψη σε ποσοστό 
7% το επόμενο έτος για τις ελληνικές ει
σηγμένες. Εκτιμά δε, ότι οι ελληνικές

μετοχές διαπραγματεύονται 5,9 φορές τα 
κέρδη του 2008 και 7 φορές τα κέρδη του 
2009 ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 
10,1 και 9,7.

Χρηματιστηριακοί παράγοντες σημει
ώνουν πως πλέον οι 1.690 μονάδες έχουν 
γίνει ισχυρό όριο στήριξης προς τα κάτω 
ενώ ο δείκτης πιθανόν να χρειαστεί λίγο 
δρόμο ακόμη προκειμένου να κατοχυρώ
σει τα πάνω από τις 1.800 μονάδες επίπεδα. 
Οι αγορές πάντως είναι πολύ νωρίς ακόμη 
να προεξοφλήσουν το τέλος της οικονομι-

κής κρίσης καθώς τα σημάδια για τις διε
θνείς και ασφαλώς και για την ελληνική 
οικονομία δεν είναι σε καμία των περιπτώ
σεων ενθαρρυντικά.

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ »  Χαρακτηριστικό πά
ντως της ενθουσιώδους χθεσινής συνεδρί
ασης είναι πως μόνον η μετοχή της Intralot 
έκλεισε αμετάβλητη όσον αφορά τον FTSE 
20 ενώ όλες οι υπόλοιπες παρουσίασαν 
κέρδη. Τα μεγαλύτερα κέρδη παρουσίασαν 
οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου (+13,17%) 
και του Ελλάκτωρα (+8,27%), ενώ ενι- 
σχυμένες με ποσοστό που υπερέβαινε 
το 7% έκλεισαν οι μετοχές των Alpha Bank, 
Eurobank, Εθνικής, Πειραιώς, το 6% 
η ΜΡΒ, το 5% Μυτιληναίος και Τιτάν 
και το 4% Αγροτική, Ταχ. Ταμιευτήριο, 
ΔΕΗ και OTE.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1807,11 
με κέρδη 4,50%, ενώ ο τζίρος δημιουργώ
ντας ακόμα μία θετική έκπληξη ξεπέρασε 
τα 188 εκατομμύρια από τα οποία τα 24 ε
κατομμύρια ευρώ αφορούσαν «πακέτα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι 160 ήταν οι 
μετοχές οι οποίες παρουσίασαν άνοδο έ
ναντι 41 μετοχών που υποχώρησαν.

Αλ. ΠιΛάβιος: «Ναι» στη διαχείριση τω ν αποθεματικών 
τω ν Ταμείων από τις Α ΕΔΑ Κ

Ο  0 πρόεδρος της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς τόνισε ότι έχει 
ωριμάσει η ιδέα τέτοιου είδους 

διαχείρισης αντί της δημιουργίας 
επενδυτικών επιτροπών

Υπέρ της ανάθεσης της διαχείρισης 
των αποθεματικών των Ασφαλιστικών 
Ταμείων από ΑΕΔΑΚ τάχθηκε κατά τη 
διάρκεια του χθεσινού συνεδρίου Asset 
Management Money Conference 2009 
ο πρόεδρος της Κεφαλαιαγοράς κ. Πι- 
λάβιος ο οποίος τόνισε ότι έχει ωριμά
σει η ιδέα της διαχείρισης των αποθε
ματικών μέσω των ΑΕΔΑΚ.
Ο ίδν κτίμησε ότι η ελληνική αγορά

δεν έχει μεγάλα περιθώρια για άσκηση 
ενεργητικής διαχείρισης καθώς οι με
τοχές στις οποίες μπορούν να τοποθε
τήσουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία τα απο- 
θεματικά τους είναι περιορισμένες. 
Στην περίπτωση των Ασφαλιστικών 
Ταμείων είναι σαφώς καλύτερη η ανά
θεση της διαχείρισης των αποθεματι
κών τους σε ΑΕΔΑΚ όπως ο ίδιος τόνι
σε αντί της δημιουργίας επενδυτικών ε
πιτροπών.

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ »  Ανάμεσα στα προβλή
ματα που θα κληθούν να αντιμετωπί
σουν οι διαχειριστές θα είναι τα ελλείμ
ματα των Ταμείων, η πολυδιάσπασή 
τους και η ανάγκη νέων αναλογιστικών 
μελετών που θα πρ 'διορίζουν ης 
πραγματικές τους, αγκες για διαχεί-

ριση και της ρευστότητάς τους σε συ
γκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαια
γοράς, στάθηκε και στην αλλαγή της 
νομοθεσίας που ουσιαστικά επιτρέπει 
την αναζωογόνηση του κλάδου των ΑΕ- 
ΕΧ και βάσει του νέου θεσμικού πλαισί
ου το οποίο μειώνει η ς  ανάγκες κεφα
λαίων του κλάδου (ελάχιστο κεφάλαιο 
των 10 εκατομμυρίων ευρώ).
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικός για τη διαχεί
ριση των αποθεματικών των 
Ασφαλισηκών Ταμείων ήταν ο διευ
θύνουν σύμβουλος της Alpha Trust 
κ. Φαίδων Ταμβακάκης ο οποίος επε- 
σήμανε χαρακτηρισηκά ότι η επαγγελ
ματική διαχείριση μέσω των ΑΕΔΑΚ 
θα έπρεπε ουσιασηκά να είχε ξεκινήσει 
πριν 35 χρόνια.
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ΤΟ ΘΕΜΑ 2 »  Το πρώτο «λουκέτο»

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων σχετικά με τη φετινή 
τουριστική κίνηση. Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ν. Αγγελόπουλος, απηύθυνε έκληση στην κυβέρνηση για τη λήψη 
πρόσθετων μέτρων καθώς όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε μείωση αφίξεων που μεταφράζεται σε απώλειες 

εσόδων 5 δισ. ευρώ και δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόβλεψη για 3 εκαι. 
λιγότερους τουρίστες
Σε μείωση των αφίξεων τουλά

χιστον κατά 20% συγκλίνουν 
όλες οι εκτιμήσεις για την 

τουριστική ζήτηση φέτος. Η πτώση 
αυτή μεταφράζεται σε 3 εκατ. τουρίστες 
λιγότερους, σε περίπου 2,3 δισ. λιγό
τερο άμεσα έσοδα, συνολικές απώλει
ες εσόδων 5 δισ. ευρώ και δεκάδες 
χιλιάδες λιγότερες θέσεις εργασίας. 
Χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελ
ληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΣΕΤΕ) Ν. Αγγελόπουλος, απηύθυνε 
έκληση στην κυβέρνηση για τη λήψη 
πρόσθετων μέτρων για τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των τουρισπ- 
κών επιχειρήσεων που έχουν δεχθεί 
ισχυρό πλήγμα.

Ο ΣΕΤΕ θεωρεί ως επείγουσα την 
εξασφάλιση της ρευστότητάς τους, τη 
χρηματοδότηση των τουριστικών ε
πιχειρήσεων από τις τράπεζες με 
εγγύηση του Δημοσίου μέσω ομολό
γων. Επίσης ζητά τη μείωση του ΦΠΑ 
στις τουριστικές υπηρεσίες κατά 3 
μονάδες και κατά 75% του σπατόση- 
μου στα περιφερειακά αεροδρόμια 
κρίνονται αναγκαία μέτρα για να ε-

0 ΣΕΤΕ θεω ρεί απαραίτητη τη χρηματοδότηση των 

τουριστικών επιχειρήσεων από τις τράπεζες με εγγύηση του Δη

μοσίου μέσω ομολόγων. Επίσης ζητά τη μείωση του ΦΠΑ στις 

τουριστικές υπηρεσίες κατά 3 μονάδες

λύτερες εκπτώσεις στα τουριστικά 
πακέτα από αυτές των 15%-20% που 
προσφέρονται σήμερα.«Η αγορά φαί
νεται να ανταποκρίνεται θετικά όταν 
οι προσφορές φθάνουν ή ξεπερνούν 
το 30%, με την απαραίτητη προϋπόθε
ση να παραμείνει σταθερή η ποιότητα» 
τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ.

Αναφερόμενος στα 14 μέτρα που . 
είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κ. 
Καραμανλής, ο κ. Αγγελόπουλος εξέ- 
φρασε την απογοήτευσή του, καθώς 
δεν έχουν ενεργοποιηθεί κάποια από 
αυτά, με σπουδαιότερο αυτό της προ
βολής της χώρας.

Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ και 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον
δίας Ξενοδόχων Α. Ανδρεάδης ανέ
φερε ότι στην περίπτωση που υπερι- 
σχυσει το αισιόδοξο σενάριο για πτώ
ση των κρατήσεων της κίνησης της 
τάξης του 10%, αυτή ανηστοτχεί σε 
απώλεια 20% επί του τζίρου των ελλη
νικών ξενοδοχείων ήτοι 1,2-1,4 δισ. 
ευρώ. «Για να καλυφθούν οι απώλειες 
αυτές, χωρίς οι τουρισηκές επιχειρή
σεις να ρίξουν την ποιότητα, θα πρέπει, 

όπως επισήμανε ο κ. Αν
δρεάδης, να μειωθεί το 
ΦΠΑ, και παράλληλα να 
επιλυθεί το προβλημάτων 
τοκοχρεολυσίων.

Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α-

ξασφαλίσουν την τιμολογιακή ισορ
ροπία, η οποία έχει διαταραχθεί από 
τις ευνοϊκές για τους ανταγωνιστι
κούς προορισμούς εξελίξεις των συ
ναλλαγματικών ισοτιμιών. Τέλος, 
ζητά την άμεση εφαρμογή μέτρου ε
νίσχυσης των ξενοδοχείων του κέ
ντρου με στοχευμένη προβολή ουσι
αστικού περιεχομένου. Ενδεικτικό 
της χρήσης, είναι η απόφαση της 
Athena Tours, να προχωρήσει στη 
διακοπή των δραστηριοτήτων της από 
τη Δευτέρα 13 Απριλίου ύστερα από 
μία πορεία 38 χρόνων λειτουργίας.

Ο κ. Αγγελόπουλος, μεταξύ άλλων, 
επισήμανε ότι με δεδομένη την τιμο
λογιακή ευαισθησία της διεθνούς 
τουριστικής ζήτησης σε περιόδους 
βαθιάς ύφεσης, για να αυξηθεί ο αριθ
μός των εισερχομένων τουριστών θα 
πρέπει να προσφερθούν ακόμη μεγα-

* ναφερόμενοςοκ.Αγγελό- 
πουλος στο μέτρο της επιδότησης ερ-, 
γασίας, όπως αυτό προγραμματίζεται 
να υλοποιηθεί, τόνισε ότι δεν πρόκει
ται να φέρει καμία βελτίωση ούτε στην 
απασχόληση, αλλά ούτε και στο κόστος 
των επιχειρήσεων, ενώ, τάχθηκε υπέρ 
της επέκτασης του μέτρου τους μήνες 
Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Ο
σον αφορά στη μεγάλη κρίση που 
περνά ο θαλάσσιος τουρισμός, για την 
ενίσχυσή του, ο κ. Αγγελόπουλος 
πρότεινε, μεταξύ άλλων, την πλήρη 
απελευθέρωση της κρουαζιέρας από 
και προς τα ελληνικά λιμάνια για όλα 
τα πλοία με μη ευρωπαϊκή σημαία, την 
απελευθέρωση του cabotage, και την 
αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου 
που ισχύει τόσο γΐα τα κρουαζιερό- 
πλοια όσο και για τα επαγγελματικά 
τουριστικά σκι με ελληνική ση
μαία.

Προτάσεις
ΣΕΤΕ

Ο  Το νέο πακέτο 
πρόσθετων μέτρων 
που προτείνει το 
προεδρείο του ΣΕΤΕ 
περιλαμβάνει:

1  Τη χρηματοδότηση 
των τουριστικών επι
χειρήσεων με 
εγγύηση του Δημο
σίου μέσω 
ομολόγων, από τα 
οποία το τραπεζικό 
σύστημα θα μπορέ
σει να αντλήσει τα 
αναγκαία κεφάλαια

2. Τη μείωση των 
συντελεστών του 
ΦΠΑ για τις τουρι
στικές υπηρεσίες 
κατά 3 μονάδες (στο 
6% και 16% από 9% 
και 19% που είναι 
σήμερα) για το 2009  
και το 2010.

3. Την κατά 75% μεί
ωση του σπατόσημου 
στα περιφερειακά αε
ροδρόμια. Η αναστολή 
χρέωσης των τελών 
προσγείωσης και 
στάθμευσης δεν απο
τελούν παρά 
ασήμαντη βελτίωση 
του κόστους του του
ριστικού πακέτου.

4 . Την άμεση εφαρ
μογή του μέτρου 
ενίσχυσης των ξενο
δοχείων του κέντρου 
της Αθήνας με στο
χευμένη προβολή 
ουσιαστικού περιεχο
μένου.

Εκτιμήσεις γιο την τουριστική κίνηση
- 3 εκατ. λιγότεροι τουρίστες
- 2,3 λιγότερα άμεσα έσοδα
- συνολικές απώλειες εσόδων 5 δισ. ευρώ
- πάνω από 50.000 λιγότερες 
θέσεις εργασίας

Κροτήσεις στον βαλάοοιο τουρισμό:

Κρουαζιερόπλοια 

Σκάφη έως 50 άτομα 

Ιστιοπλοϊκά

Σκάφη πολυτελείας 
έως 12 άτομα

ΠΗΓΗ: ΣΕΤΕ

-20%

-20%

-15%

-50% τουλάχιστον

Μ ε ίω σ η  οφ ίξεω ν  
άνω  tow 20%

«Λειτουργική» νομιμοποίηση
Κατατέθηκε χθες στη Βουλή από 
τον υπουργό Τουριστικής Ανά
πτυξης Κ. Μαρκόπουλο σχέδιο 
νόμου που επιχειρεί να επιλύσει 
το χρόνιο πρόβλημα της μη νόμι
μης λειτουργίας σημαντικού αριθ
μού τουριστικών καταλυμάτων 
που λειτουργούν χωρίς ειδικό σή
μα λειτουργίας (ΕΣΛ), και πάγιο 
αίτημα του κλάδου. Παράλληλα, 
προσπαθεί να δώσει λύση στο 
πρόβλημα της έκδοσης αδειών 
για πισίνες που αντιμετωπίζει με
γάλος αριθμός τουριστικών κατα
λυμάτων.
Η ρύθμιση επιλύει προβλήματα 
λειτουργίας τουριστικών καταλυ
μάτων αρμοδιότητας του υπουρ
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης και 
δεν έχει εφαρμογή σε θέματα πο- 
λεοδομικών παραβάσεων. 
Προκειμένου να παρασχεθεί η 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
τους χορηγηθεί το ΕΣΑ απαιτείται 
η υποβολή αίτησης, με την κατά
θεση δικαιολογητικών στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητι
κό πυροπροστασίας σε ισχύ, κα
θώς και πλήρης σειρά αρχιτεκτο
νικών σχεδίων της εγκατάστα
σης. Τ ης, ορίζεται το ύψος του

εφάπαξ τέλους λειτουργικής τα
κτοποίησης που θα καταβάλλεται 
από όσες τουριστικές επιχειρή
σεις υπάγονται σε αυτή τη ρύθμι
ση.
Παράλληλα, ρυθμίζονται τα θέμα
τα νόμιμης λειτουργίας και ά
δειας για τις πισίνες των καταλυ
μάτων, η οποία θα είναι οκτατε- 
τούς διάρκειας.
Σε ξεχωριστό άρθρο επιδιώκεται 
η θεσμική και διοικητική διευθέ
τηση και ουσιαστική επικαιροποί- 
ηση σημαντικών ζητημάτων που 
αφορούν στη λειτουργία του Ξε
νοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελ
λάδος, τα οποία είχαν ήδη ανακύ- 
ψει από τη λειτουργία του.
Ο Ποινική δίωξη για το αδίκημα 
της παθητικής δωροδοκίας κατ’ 
εξακολούθηση και συναυτουργία 
ασκήθηκε εναντίον δύο υπαλλή
λων του EOT.
Η υπόθεση έφθασε στη Δικαιοσύ
νη ύστερα από καταγγελία επιχει
ρηματία σε στελέχη του υπουργεί
ου Τουριστικής Ανάπτυξης. Ο κ. 
Μαρκόπουλος μόλις ενημερώθη
κε για την καταγγελία έδωσε ε
ντολή για πλήρη διαλεύκανση της 
υπόθεσης.


