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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 1,28% (648,27 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 66 κινήθηκαν ανοδικά, 41 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 122 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.758,96 μονάδες (+1,87%), με τις μετοχές των ΑΛΦΑ (+4,17%), ΕΕΕ (+3,83%) 
και ΕΥΔΑΠ (+3,09%) να καταγράφουν την καλύτερη απόδοση, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΑΡΑΙΓ (-0,15%), ΤΙΤΚ (-0,33%) και ΕΥΡΩΒ (-0,41%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικάνικοι δείκτες κινήθηκαν ανοδικά. 

 
Οικονομία 
 

 Συνεχίζουμε να είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στις διαπραγματεύσεις για την Ελλάδα 
υποστήριξε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζέρι Ράις. Οι συζητήσεις συνεχίζονται σε 
καθημερινή βάση με τηλεδιασκέψεις και θα θέλαμε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Δεν 
έχουμε deadline αλλά θα θέλαμε να γίνει το γρηγορότερο. Προσέθεσε δε ότι το επόμενο 
διάστημα θα δημοσιοποιηθεί η έκθεση για το χρέος (DSA) παράλληλα με αυτή για το «άρθρο 
4», χωρίς ωστόσο να γίνει ακριβέστερος. Παράλληλα δήλωσε ότι δεν υπάρχει σαφής 
ημερομηνία για επιστροφή της Ντέλιας Βελκουλέσκου στην Αθήνα. Καλωσορίζουμε τα 
βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Νομίζουμε ότι είναι ένα βήμα μπροστά αλλά 
παράλληλα πιστεύουμε ότι δεν είναι αρκετά για να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα του 
χρέους. Συνεχίζουμε στην γραμμή ότι χρειάζονται ισχυρές μεταρρυθμίσεις και παράλληλα 
ελάφρυνση χρέους, τόνισε. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ, το Ταμείο εξακολουθεί να 
προτιμά μια λύση που προβλέπει πλεονάσματα 1,5%. Επανέλαβε δε ότι αυτή την προτίμηση 
την έχει ξεκαθαρίσει το ΔΝΤ ενώ παράλληλα επανέλαβε ότι αυτός είναι ο στόχος που 
επιτυγχάνεται με τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί. Αυτή είναι η επιλογή που προτιμούμε. Αν 
Ελλάδα και Ευρώπη αποφασίσουν για περιορισμένο διάστημα υψηλότερους στόχους 
μπορούμε να το δεχτούμε αν υπάρχουν αξιόπιστα μέτρα, τόνισε. «Προτιμούμε το 1,5% του 
ΑΕΠ γιατί σημαίνει λιγότερη λιτότητα. Το 3,5% περιλαμβάνει περισσότερη λιτότητα αλλά αν 
αυτό είναι η απόφαση της Αθήνας και της Ευρώπης η δουλεία μας είναι να εξασφαλίσουμε 
ότι υπάρχουν οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα για να επιτευχθεί». Οι συζητήσεις για το τι ζητά 
το ΔΝΤ για να μετάσχει στο πρόγραμμα συνεχίζονται, δήλωσε και προσέθεσε ότι για να πάει 
η πρόταση συμμετοχής στο Δ.Σ. πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστα μέτρα τόσο στο χρέος, 
όσο και στις μεταρρυθμίσεις. Οι συζητήσεις είναι πάντα εντατικές, σχολίασε. Απαντώντας σε 
ερώτηση υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες εντός του ΔΝΤ για το θέμα. 
 

 Με προφανή στόχο να αναστρέψει το βαρύ για την κυβέρνηση κλίμα, το οποίο τα 
βραχυπρόθεσμα μέτρα αναδιάρθρωσης του χρέους δεν κατάφεραν να βελτιώσουν, ο 
πρωθυπουργός προχώρησε χθες στην εξαγγελία πακέτου παροχών. Συνεργάτες του 
πρωθυπουργού, στο ερώτημα εάν οι παροχές που ανακοινώθηκαν χθες είναι εις γνώσιν των 
εταίρων και έχουν συμφωνηθεί, απάντησαν ότι «είναι εντός των προβλεπομένων από τη 
συμφωνία του καλοκαιριού του 2015». Ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε ειδικότερα ότι από την 
υπεραπόδοση των εσόδων και την υπερκάλυψη του στόχου που είχε τεθεί για το 
πρωτογενές πλεόνασμα κατά το τρέχον έτος, η κυβέρνηση θα διαθέσει για τους 
χαμηλοσυνταξιούχους 617 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι περίπου 1,6 εκατ. συνταξιούχοι, οι 
οποίοι λαμβάνουν σύνταξη μικρότερη των 850 ευρώ. Από 500 έως 830 ευρώ θα λάβουν 
περίπου 270.000 συνταξιούχοι, από 300 - 500 ευρώ περίπου 570.000 συνταξιούχοι και από 
300 ευρώ περίπου 750.000 συνταξιούχοι. Το δεύτερο μέτρο που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας 
αφορά τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση από 
τις μεταναστευτικές - προσφυγικές ροές. Για τα νησιά αυτά αναστέλλεται η αύξηση των 
συντελεστών ΦΠΑ που προβλεπόταν από το τρίτο μνημόνιο. 
 

 Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2017 θα συνεχιστεί το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εξέλιξη που διευκολύνει και τους ελληνικούς 
σχεδιασμούς. Όπως αναφέρει το ανακοινωθέν από τη συνεδρίαση του εκτελεστικού 
συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας, οι αγορές ομολόγων θα συνεχιστούν με ρυθμό 80 δισ. 
ευρώ το μήνα ως τα τέλη Μαρτίου του 2017 οπότε ήταν έως σήμερα το όριο. Από τον 
Απρίλιο του 2017 και έως το Δεκέμβριο, οι καθαρές αγορές ομολόγων θα συνεχιστούν αλλά 
με ρυθμό 60 δισ. ευρώ το μήνα.  Το πρόγραμμα δεν αποκλείεται να συνεχιστεί και μετά το 
Δεκέμβριο του 2017 εάν χρειαστεί και σε κάθε περίπτωση, έως ότου το συμβούλιο της ΕΚΤ 
διαπιστώσει μια διατηρήσιμη προσαρμογή του πληθωρισμού που θα συνάδει με τον στόχο 
της.  Εάν εν τω μεταξύ επιδεινωθούν οι συνθήκες η ΕΚΤ σχεδιάζει να αυξήσει εκ νέου το 
πρόγραμμα σε όρους μεγέθους ή και χρονικού ορίζοντα. 

 

 Οριακή υποχώρηση κατέγραψε το ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο, καθώς 
διαμορφώθηκε στο 23,1% από 23,3% τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους και 24,7% 
τον Σεπτέμβριο του 2015. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 648.27 +1.28% +2.7% 

FTSE-Large Cap 1,758.96 +1.87% -4.1% 
FTSE-Mid Cap 779.58 +0.48% -4.5% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 45,304 +1.44% -3.0% 
Όγκος (€ εκατ.) 93.98 - 61.11 

  

 
ΑΛΦΑ 4.17% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΕΕ 3.83% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΥΔΑΠ 3.09% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΤΕ 2.83% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΜΠΕΛΑ 2.37% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΠΕΙΡ 0.00% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΜΟΗ 0.00% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΑΡΑΙΓ -0.15% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΤΙΤΚ -0.33% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΕΥΡΩΒ -0.41% -4.97% -30.00% 0,00% -3,88% -3,88% -4,19% -3.88% -6,25% -6,25% -1.93% -5.98%  

Μακροοικονομικά Στοιχεία 

 Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

3μηνιαίο Euribor -0.32% -0.1 -19 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 7.25% +1.8 -105 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 6.66% -0.8 -162 

Spread 10ετούς Ομ. 626 -6.7 -140 

USD / Euro 1.06 -1.25% -2.2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 50.40 1.27% 36.1% 

ΑΕΠ (%) 1,8% Γ΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός -0,5% Οκτ. '16 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

09/12/2016:  -  
 

12/12/2016: ΜΟΗ – Ημ. Αποκοπής Προμερίσματος  
14/12/2016: ATT – Έκτακτη ΓΣ  
15/12/2016: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
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Επιχειρήσεις 
 

 Στις 8 Δεκεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής 
έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 50,7 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 
2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 0,2 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των 
ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα. 
 

 Ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Άνθιμος Θωμόπουλος είναι οι δύο υποψήφιοι που περνούν στην τελική φάση για την διεκδίκηση της θέσης του 
Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς σύμφωνα με την απόφαση που πήρε, μετά από μαραθώνια συνεδρίαση και συνεντεύξεις με 
τέσσερις υποψηφίους η Επιτροπή Επιλογής (Νomination Committee). Εκτός απροόπτου, η τελευταία πράξη του σίριαλ της αναζήτησης διευθύνοντος 
συμβούλου για την Τράπεζα Πειραιώς που κρατά περίπου ένα χρόνο αναμένεται να παιχθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Τράπεζας την 14η Δεκεμβρίου. Όλα δείχνουν ότι ο όμιλος της Πειραιώς θα αποκτήσει CEO βάζοντας τέλος στη διοικητική κρίση του τελευταίου έτους. 
Το πρώτο βήμα έγινε πριν περίπου ένα μήνα όταν καθήκοντα προέδρου στην τράπεζα ανέλαβε ο Γιώργος Χατζηνικολάου, ο οποίος βρέθηκε την 
προηγούμενη εβδομάδα στην Φρανκφούρτη προκειμένου να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για το ζήτημα του CEO. 

 
(Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.gr”, “www.insider.gr”, “www.naftemporiki.gr”, “www.imerisia.gr”, “www.capital.gr” “www.tovima.gr” “www.kathimerini.gr,” 
“www.sigmalive.com”, “www.newmoney.gr ”,“www.bankingnews.gr , www.real.gr, “www.protothem.gr”) 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.insider.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.imerisia.gr/
http://www.capital.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.gr/
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AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Το παρόν εκδίδεται από την EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ. και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευση του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
εταιρίας. Οι αναλύσεις και εκτιμήσεις που περιέχει έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόταση ή επενδυτική συμβουλή για αγορά ή πώληση 
μετοχών ή άλλες επενδυτικές κινήσεις, οι δε πληροφορίες και τα στοιχεία αντλούνται από αξιόπιστες πηγές χωρίς καμία επαλήθευση από την εταιρία και χωρίς να παρέχεται 
καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους. 
 
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έχει συνταχθεί από το Τμήμα Ανάλυσης και Αναδοχών της  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ. Το έγγραφο αυτό συνετάχθη για αποκλειστική 
χρήση του παραλήπτη του και δεν επιτρέπεται να επανατυπωθεί, αντιγραφεί ή διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της  EUROXX 
A.X.E.Π.Ε.Υ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δεν συνιστούν πρόταση για αγορά ή για πώληση κάποιου συγκεκριμένου χρεογράφου ούτε επενδυτικές συμβουλές. Η 
EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ, οι συγγενείς της εταιρίες καθώς και πρόσωπα ή πελάτες συνδεδεμένα με αυτήν μπορούν οποτεδήποτε να αναλάβουν κάποια θέση ή να συμμετάσχουν 
σε συναλλαγές που αφορούν χρεόγραφα τα οποία αναφέρονται στο παρόν. Ενδέχεται επίσης να συνεργάζονται κατά καιρούς με τις αντίστοιχες εκδότριες εταιρίες. 
 
Σημαντικές δηλώσεις, αναφορές και διασαφηνίσεις  
 
Διαχωρισμός Γεγονότων από εκτιμήσεις 
 
Στην ανάλυση αυτή διαχωρίζονται τα γεγονότα από (α) τις βάσιμες εκτιμήσεις και (β) της ανεπιβεβαίωτες δημοσιεύσεις- εκτιμήσεις. Οι βάσιμες εκτιμήσεις συμβολίζονται με 
αστερίσκο (*) ενώ οι ανεπιβεβαίωτες συστάσεις-εκτιμήσεις συμβολίζονται με δύο αστερίσκους(**) 
 
Η ανάλυση αυτή στην παρούσα (πλήρη και τελική) μορφή δεν έχει περιέλθει σε γνώση κανενός προ της δημοσίευση της. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή στόχος δεν έχει γίνει 
γνωστό σε πελάτες, μέλη ΔΣ στελέχη ή υπαλλήλους της EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ ή σε στελέχη της αναλυόμενης εταιρίας. 
 
Μαθηματική Βασιμότητα των εκτιμήσεων 
Ο αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία που αποδεικνύουν την μαθηματική  βασιμότητα των εκτιμήσεων του για την τιμή στόχο της εταιρίας, προς αποκλειστική & και 
πιθανή μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές. 
 
Διαβαθμίσεις  

Οι διαβαθμίσεις αφορούν την σχέση της τιμής της μετοχής με την θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. 

 

 
 
Ενδεικτική Αναφορά σε Κινδύνους 
Επενδύσεις στην εξεταζόμενη εταιρία ενέχουν κινδύνους που  σχετίζονται, α. Με την αγορά & διαπραγμάτευση μετοχών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε μικρή εμπορευσιμότητα 
της μετοχής, συστηματικούς κινδύνους ( η εταιρία έχει equity BETA>1) και μη συστηματικούς κινδύνους, β. Με άλλους κινδύνους όπως επιχειρηματικούς κινδύνους (εξάρτηση 
πωλήσεων από μεγάλους πελάτες & διαγωνισμούς, εξάρτηση από εγχώρια αγορά, εξάρτηση από συμβάσεις συνεργασίας), συναλλαγματικούς κινδύνους κλπ. που επηρεάζουν 
τα μεγέθη της εταιρίας και συνακόλουθα την τιμή της μετοχής. 
 
Σε κάθε περίπτωση η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ προορίζει την παρούσα μελέτη για επαγγελματίες Επενδυτικούς Συμβούλους ή διαχειριστές, οι οποίοι την αξιοποιούν εξετάζοντας 
το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή και επενδυτικό ορίζοντα ( ο οποίος μόνο κατά σύμπτωση μπορεί να ταυτίζεται με εκείνος της εκάστοτε 
ανάλυσης) ή/και τοποθετήσεις αυτού σε  άλλες αξίες, μετοχικές ή μη, πάντα στα πλαίσια των αρχών βέλτιστης κινδύνων. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ μπορεί να μεταβάλλει τις 
εκτιμήσεις της, βάσει νέων δεδομένων, χωρίς προειδοποίηση. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε απόδοση σε οποιονδήποτε τίτλο σε οποιοδήποτε 
χρονικό ορίζοντα και για οποιονδήποτε που κάνει χρήση πληροφοριών ή και εκτιμήσεων που περιέχονται στην παρούσα μελέτη.  
 
Επενδυτικές συμβουλές 
 
Δηλώσεις που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων 
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα (αναλυτές & επενδυτικοί σύμβουλοι) δεν κατέχουν μετοχές της αναλυόμενης εταιρίας ή θέση σε παράγωγα προϊόντα (derivatives) στα οποία 
συνυπολογίζεται/συμμετέχει η εν λόγω μετοχή. Οι αναλυτές έχουν ασχοληθεί κατά το τελευταίο 12μηνο, στα πλαίσια της απασχόλησης τους στην EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ και 
μόνο, για εργασίες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη εταιρία, χωρίς ο μισθός τους να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες εργασίες. Τα παραπάνω 
φυσικά πρόσωπα δεν είχαν έμμισθη σχέση με την αναλυόμενη εταιρία. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ έχει παράσχει κατά το 12μηνο συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την 
αναλυόμενη εταιρία υπαμοιβή . Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν κατέχει αριθμό μετοχών της αναλυόμενης που να θεωρείται, βάσει της υπάρχουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, 
ως σημαντικός.   

 

Τμήμα Ανάλυσης     Τμήμα Πωλήσεων     Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 

Βαγγέλης Καρανίκας +30-210-6879322 vkaranikas@euroxx.gr Γιώργος Πολίτης +30-210 6879 520 gpolites@euroxx.gr Παλαιολόγου 7  

Γιάννης Σινάπης +30-210-6879353 sinapis@euroxx.gr Ηλίας Δημητρός +30-210 6879 485 dimitros@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879486 epilios@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

   Kristi Rokhvadze +30-210 6879 480 krokhvadze@euroxx.gr  

 
 

Διαβάθμιση Αναλύσειων της 

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Αγορά

Διακράτηση

Πώληση

Υπο Αναθεώρηση

Αναμενόμενη συνολική απόδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση μεταξύ -10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση < -10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής 

Σύσταση και τιμή στόχος υπόκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης


