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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 2,45% (858,95 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 41 κινήθηκαν ανοδικά, 87 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 130 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 251,58 μονάδες (-2,68%), με τις μετοχές των ΟΠΑΠ (+5,10%), ΤΙΤΚ (+4,03%) 
και ΟΤΕ (+2,81%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΑΛΦΑ (-10,00%), ΕΤΕ (-11,19%) και ΠΕΙΡ (-11,80%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικάνικες σημείωσαν κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα αποπληρώσει όλες τις χρηματοδοτικές 
υποχρεώσεις του Μαρτίου έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Δεν πρέπει να 
ανησυχεί η κοινή γνώμη. Η ελληνική κυβέρνηση όλες αυτές τις ημέρες εξετάζει τις λύσεις και 
έχει προωθήσει αυτήν τη στιγμή λύσεις έτσι ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα 
σε σχέση και με την αποπληρωμή προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και όλες τις 
άλλες χρηματοδοτικές υποχρεώσεις της χώρας μέσα στον Μάρτιο», τόνισε χαρακτηριστικά ο 
κ. Σακελλαρίδης. Και πρόσθεσε: «Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται το οικονομικό 
επιτελείο. Ακριβώς γι’ αυτό βρίσκεται σε επαφές και με επενδυτές, σε σχέση με τις εκδόσεις 
που θα γίνουν την εβδομάδα για τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, αλλά και με 
τους εταίρους έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
αναφέρθηκε και στο θέμα της συμφωνίας με τους δανειστές προαναγγέλλοντας την ανάληψη 
πρωτοβουλίας από τον πρωθυπουργό προκειμένου να έρθει στη Βουλή προς συζήτηση. 
Συγκεκριμένα είπε: «Δεν νομίζω ότι τίθεται κανένα θέμα σε νομικό επίπεδο για την ισχύ της 
επέκτασης της σύμβασης να μην πάρει την κοινοβουλευτική έγκριση και να αρκεί η 
υπογραφή όλων των συμβαλλομένων, κάτι το οποίο έχει γίνει. Επειδή όμως ακριβώς για 
εμάς, την κυβέρνηση, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της πολιτικής νομιμοποίησης και της 
πολιτικής συζήτησης και της διαφάνειας και επειδή δεν είμαστε σε μία λογική να φέρνουμε 
σχέδια συμβάσεων, όπως γινόταν στο παρελθόν από αυτούς οι οποίοι σήμερα μας 
κατηγορούν ότι προσπαθούμε να αποκρύψουμε τις συμβάσεις και τις συμφωνίες, να σας 
ενημερώσω ότι και ο πρωθυπουργός προσωπικά είναι διατεθειμένος και αποφασισμένος να 
ανοίξει αυτό το ζήτημα στη Βουλή, έτσι ώστε να υπάρξει μία συζήτηση στο κοινοβούλιο με 
τον ίδιο, όπου θα παρουσιάζει τη συμφωνία. Εκεί πέρα θα γίνει όλη αυτή η συζήτηση έτσι 
όλα να είναι στο φως. Δεν φοβόμαστε το διάλογο. Δεν είμαστε αυτοί που άλλα έλεγαν 
προεκλογικά...». Στο ερώτημα αν εκτός από τη συζήτηση θα γίνει και ψηφοφορία ο κ. 
Σακελλαρίδης ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή δεν είναι ο λόγος που αποφεύγουμε κάποια 
ψηφοφορία, ότι φοβόμαστε εσωκομματικές αντιδράσεις. Επαναλαμβάνω ότι αν ερχόταν για 
ψηφοφορία στη Βουλή η παράταση της σύμβασης δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα από 
την πλευρά της κυβέρνησης. Αλλο το στέκομαι κριτικά στα κομματικά όργανα και άλλο όταν 
έρχεται μια τέτοια συμφωνία σε επίπεδο κοινοβουλίου. Ο λόγος που επιλέγει, αυτή τη 
στιγμή, η κυβέρνηση να μη φέρει τη συμφωνία για κύρωση από το κοινοβούλιο έχει να κάνει 
με το γεγονός ότι πρόκειται απλώς και μόνο για παράταση μιας υφιστάμενης δανειακής 
σύμβασης». 
Σε άλλα νέα, Η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα πακέτο κοστολογημένων μέτρων 
για να παρουσιάσει ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκης την ερχόμενη Δευτέρα στο 
Eurogroup, ενώ την ίδια ώρα επικρατεί η απόλυτη σύγχυση στο εσωτερικό με τα διάφορα 
σενάρια που παρουσιάζουν οι υπουργοί για φορολογικά ζητήματα. Χθες, στο υπουργείο 
πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συσκέψεις τόσο για τα φορολογικά μέτρα και το 
χρηματοδοτικό κενό, ενώ στην τελευταία συνάντηση στην οποία μετείχε και ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης, Γ. Δραγασάκης, καθώς και υπουργοί της κυβέρνησης, ποσοτικοποιήθηκαν 
τα μέτρα που θα παρουσιασθούν από τον κ. Βαρουφάκη, ενώ θα υπάρξει και μία δεύτερη 
λίστα με μη κοστολογημένα μέτρα. Πάντως, η σύγχυση που έχει δημιουργηθεί με ευθύνη της 
κυβέρνησης σε θέματα που άπτονται της φορολογίας δεν φαίνεται να καταλαγιάζει. ΦΠΑ, 
έκτακτοι φόροι, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών κ.ά. βρίσκονται καθημερινά στην 
επικαιρότητα με τους υπουργούς και τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να διατυπώνουν 
θέσεις, απόψεις, φιλοσοφίες και ασάφειες. 
 

 Στις 98,2 μονάδες αυξήθηκε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον 
Φεβρουάριο, από 95,3 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, για 
ακόµη ένα µήνα, καταγράφεται σηµαντική απόκλιση ανάµεσα στις προσδοκίες των 
καταναλωτών και σε αυτές των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, ενώ σχεδόν σε όλους τους 
επιµέρους επιχειρηµατικούς τοµείς καταγράφεται αποδυνάµωση των προσδοκιών, η 
καταναλωτική εµπιστοσύνη βελτιώνεται εµφατικά. Ειδικότερα, σηµειώνεται εντυπωσιακή 
βελτίωση σχεδόν 20 µονάδων, µε το σχετικό δείκτη καταναλωτικής εµπιστοσύνης να 
διαµορφώνεται στο υψηλότερο σηµείο της τελευταίας εξαετίας. Έχει ενδιαφέρον ότι 
αντίστοιχη επίδοση του δείκτη αυτού είχε σηµειωθεί τον Οκτώβριο του 2009, δηλαδή αµέσως 
µετά τις αντίστοιχες βουλευτικές εκλογές. Έτσι λοιπόν στο µετεκλογικό περιβάλλον, όπως 
αποτυπώνεται στην έρευνα του Φεβρουαρίου, και ενώ το διάστηµα εκπόνησης της έρευνας 
δεν ήταν σαφές ακόµα το πλαίσιο µιας δυνητικής συµφωνίας µε τους Ευρωπαίους εταίρους, 
οι προσδοκίες των πολιτών βελτιώνονται σηµαντικά, τόσο για τα οικονοµικά της χώρας όσο 
και για τα οικονοµικά των νοικοκυριών. Η βελτίωση αυτή υπερκαλύπτει την επιδείνωση στις 
επιχειρηµατικές προσδοκίες, µε αποτέλεσµα συνολικά την ενίσχυση του δείκτη. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 858,95 -2,45% +4,0% 
FTSE-Large Cap 251,58 -2,68% -5,0% 
FTSE-Mid Cap 913,59 -2,97% +18,2% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 49.794 -3,25% -5,9% 
Όγκος (€ εκατ.) 84,15 - 129,49 

 

 

 
ΟΠΑΠ 5,10% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΤΙΤΚ 4,03% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΟΤΕ 2,81% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,34% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ 1,02% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΔΕΗ -7,00% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΜΙΓ -8,59% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΑΛΦΑ -10,00% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΤΕ -11,19% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -11,80% 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 0,04% -0,1 -4 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,90% +7,1 -74 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9,56% +12,6 -19 

Spread 10ετούς Ομ. 922 +11,8 +2 

USD / Euro 1,13 0,00% -6,7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 61,51 0,61% 7,3% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,8% Ιαν. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

03/03/2015: - 
 

05/03/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
05/03/2015: ΕΚΤ – Συνεδρίαση Νομισματικής  
                     Πολιτικής 
09/03/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
11/03/2015: ΕΥΡΩΒ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
13/03/2015: S&P – Αξιολόγηση 
16/03/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
16/03/2015: ΜΟΗ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
17/03/2015: ΓΡΙΒ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
18/03/2015: ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/03/2015: ΜΕΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/03/2015: ΣΑΡ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
30/03/2015: ΟΠΑΠ - Αποτελέσματα Έτους 2014 
11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
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 Τα στοιχεία της έρευνας του Φεβρουαρίου υπέδειξαν περαιτέρω συρρίκνωση του μεταποιητικού τομέα της Ελλάδας, καθώς ο ρυθμός 
υποχώρησης της παραγωγής ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Οκτώβριο του 2013. Η εισροή νέων παραγγελιών περιορίστηκε επίσης 
με ταχύτερο ρυθμό, αντικατοπτρίζοντας, εν μέρει, την έντονη μείωση των εισερχόμενων νέων εργασιών από το εξωτερικό. Οι τιμές εκροών 
μειώθηκαν απότομα λόγω της εξασθενημένης ζήτησης, παρόλο που οι τιμές εισροών αυξήθηκαν ελαφρώς ως αποτέλεσμα της υποτίμησης του ευρώ. 
Ο κύριος εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers 
Index® – PMI®) –ένας ενιαίος δείκτης, ο οποίος παρέχει μια εκτίμηση των συνολικών επιχειρησιακών συνθηκών– διατηρήθηκε σε γενικές γραμμές 
σταθερός, τον Φεβρουάριο, κλείνοντας στις 48.4 μονάδες, σε σύγκριση με τις 48.3 μονάδες του Ιανουαρίου. Ο δείκτης διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα 
παρά τις ταχύτερες μειώσεις τόσο της παραγωγής όσο και των νέων παραγγελιών, καθώς η μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης, η βραδύτερη η 
μείωση των αποθεμάτων αγορών και η εντονότερη επιδείνωση του χρόνου παράδοσης προμηθειών συνέβαλαν στην υποστήριξη του κύριου δείκτη 
PMI. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 "Ανάσα" στις ελληνικές τράπεζες δίνει η τετράμηνη παράταση του ελληνικού προγράμματος, τονίζει ο οίκος αξιολόγησης Moody's, 
τονίζοντας, ωστόσο, ότι η ρευστότητα θα επιδεινωθεί και οι τραπεζικές καταθέσεις δεν θα αποκατασταθούν τουλάχιστον για τους επόμενους 12-18 
μήνες, οδηγώντας το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα σε μεγάλη εξάρτηση από το ευρωσύστημα. "Οι εξελίξεις σχετικά με τη συμφωνία δίνουν 
στις ελληνικές τράπεζες χώρο να αναπνεύσουν, αν και περιορισμένο, δεδομένου ότι η παράταση του προγράμματος στήριξης της Ελλάδας θα 
επεκτείνει παράλληλα και την πρόσβαση των τραπεζών στην χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα. Ωστόσο, τα ρίσκα που συνδέονται με τη 
ρευστότητα παραμένουν υψηλά", λέει χαρακτηριστικά η Moody's. Οι τράπεζες που επηρεάζονται, όπως αναφέρει, είναι: η Εθνική Τράπεζα (η 
σύσταση Caa2 αναθεωρείται προς υποβάθμιση), Τράπεζα Πειραιώς (Caa2 η σύσταση Caa2 αναθεωρείται προς υποβάθμιση), Alpha Bank (η 
σύσταση Caa2 αναθεωρείται προς υποβάθμιση), Eurobank Ergasias (η σύσταση Caa3 αναθεωρείται προς υποβάθμιση) και η Attica Bank (η 
σύσταση Caa3 αναθεωρείται προς υποβάθμιση). Για να μπορέσει η Ελλάδα να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες πρέπει να υπάρξει μια νέα 
συμφωνία μέχρι τα τέλη Ιουνίου και για να γίνει αυτό οι θεσμοί πρέπει να συμφωνήσουν μέχρι το τέλος Απριλίου στις λεπτομέρειες των 
μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν, εξηγεί. "Η τετράμηνη παράταση, όμως, σημαίνει ότι η ΕΚΤ πιθανότατα θα συνεχίσει να παρέχει 
χρηματοδότηση στις ελληνικές τράπεζες είτε απευθείας είτε μέσω του έκτακτου μηχανισμού σταθερότητας (ELA), μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος", 
τονίζει, σημειώνοντας ότι ο ELA είναι καθοριστικής σημασίας για να κρατηθούν οι ελληνικές τράπεζες "ζωντανές" καθώς οι εκροές καταθέσεων στην 
Ελλάδα έχουν βρεθεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών. Η Moody's εκτιμά ότι η έγκριση της λίστας μεταρρυθμίσεων θα κατευνάσει τις 
ανησυχίες των καταθετών για το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Την ίδια στιγμή, υποστηρίζει ότι η ΕΚΤ μπορεί να 
επανεξετάσει την απόφασή της στις αρχές του Φεβρουαρίου για την μη αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως εγγυήσεων για τη χρηματοδότηση των 
ελληνικών τραπεζών, αφού όπως είχε πει απαραίτητη προϋπόθεση για την απευθείας χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα είναι να βρίσκεται η 
Ελλάδα σε πρόγραμμα στήριξης. Ωστόσο, ο οίκος προειδοποιεί ότι τα ρίσκα όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα παραμένουν 
σημαντικά, ενώ όπως σημειώνει, η επιστροφή των καταθέσεων που χάθηκαν τους προηγούμενους τρεις μήνες θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει τους 
επόμενους 12-18 μήνες, ακόμα κι αν υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα στήριξης για την Ελλάδα τον Ιούνιο. "Ως αποτέλεσμα, οι ελληνικές τράπεζες θα 
συνεχίσουν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση του ευρωσυστήματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' ότι αναμενόταν 
προηγουμένως, κάτι που αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την αξιολόγησή τους" τονίζει η Moody's, προσθέτοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες θα 
πρέπει να αναθεωρήσουν τις προβλέψεις τους για το 2015 αφού οι αποδόσεις τους θα επηρεαστούν αρνητικά από τις αναταράξεις στην ελληνική 
οικονομία και την σημαντική μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας από τον Δεκέμβριο. 
 

 Καταθέσεις πάνω από 20 δισ. ευρώ έχουν φύγει από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας φόβων για επιβολή 
κεφαλαιακών ελέγχων, δήλωσε σε συνέντευξη του στο Bloomberg, ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας. Ωστόσο, ο κ. Καραβίας υποστήριξε 
πως η κατάσταση άλλαξε μετά την συμφωνία του Eurogroup και την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν καθαρές εισροές καταθέσεων. Όπως 
τόνισε η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών στην ρευστότητα του ευρωσυστήματος ανέρχεται κοντά στα 100 δισ. ευρώ, έναντι 45 δισ. ευρώ στο 
τέλος Νοεμβρίου. Η αύξηση αυτή οφείλεται εν μέρει στις εκροές καταθέσεων αλλά και από την λήξη των διατραπεζικών γραμμών χρηματοδότησης. O 
κ. Καραβίας δήλωσε ότι η ΕΚΤ έχει δώσει οδηγίες στις ελληνικές τράπεζες να μην αυξήσουν την έκθεση τους σε έντοκα γραμμάτια στην παρούσα 
φάση, αλλά πρόσθεσε πως αυτό δεν αποκλείει την μετακύλιση (rollover) των υφιστάμενων εκδόσεων. «Η ΕΚΤ ζήτησε από τις ελληνικές τράπεζες να 
μην αυξήσουν την έκθεση τους σε έντοκα, αλλά μπορούμε να τα μετακυλίσουμε και αυτό θα κάνουμε», υπογράμμισε. O ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία 
ότι το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση θα λυθεί. 
 

 Διατηρούνται και τους πρώτους μήνες του 2015 οι έντονα ανοδικοί ρυθμοί των αφίξεων ξένων επισκεπτών που καταγράφηκαν στη χώρα μας το 
2014. Ειδικότερα, στα ύψη πετούν τα στοιχεία επιβατικής κίνησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και τον Φεβρουάριο, κατά τη διάρκεια του 
οποίου καταγράφηκε ρεκόρ όλων των εποχών (για τον συγκεκριμένο μήνα) στο δίκτυο εξωτερικού, το οποίο ενισχύθηκε κατά 19% αγγίζοντας τους 
548.925 επιβάτες. Αναλυτικά, η συνολική επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 24,6% τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014, ενώ η 
κίνηση εξωτερικού κατά 19%. Ενισχυμένη κατά 34,3% εμφανίστηκε η κίνηση εσωτερικού, καθώς τον Φεβρουάριο ταξίδεψαν συνολικά 355.713 άτομα, 
συνεχίζοντας την έντονα ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι Ελληνες ταξιδιώτες αυξήθηκαν κατά 21% τον 
Φεβρουάριο, με το σκέλος του εγχώριου ταξιδιού να έχει ενισχυθεί κατά 30%. Επιβεβαιώνεται επίσης η ενίσχυση της ελκυστικότητας της Αθήνας ως 
τουριστικού προορισμού και τον χειμώνα, από το γεγονός ότι οι ξένοι ταξιδιώτες με αποκλειστικό προορισμό την Αθήνα, ήταν κατά 24% περισσότεροι 
απ’ ό,τι τον Φεβρουάριο του 2014. Συνολικά, στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου η κίνηση του «Ελ. Βενιζέλος» ξεπέρασε το 1,8 εκατ. επιβάτες, 
καταγράφοντας αύξηση 26,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με αυτήν 
του εξωτερικού, καθώς αυξήθηκε κατά 39,1%. Στο διεθνές δίκτυο ταξίδεψαν 19,4% περισσότεροι επιβάτες σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014. 
Συνολικά στο δίμηνο οι Ελληνες ταξιδιώτες παρουσίασαν αύξηση 24%, με το σκέλος του εγχώριου ταξιδιού να έχει ενισχυθεί κατά 40%. Κατά 29% 
αυξήθηκαν οι ξένοι επισκέπτες με αποκλειστικό προορισμό την Αθήνα. 
 

 Αύξηση αποδοχών της τάξης του 8 έως 10% περιλαμβάνει η νέα συλλογική σύμβαση τριετούς διάρκειας που υπέγραψαν την Παρασκευή η διοίκηση 
της ΔΕΗ και οι εκπρόσωποι της ΓΕΝΟΠ, καθώς και άλλων τριών σωματείων της ΔΕΗ (Σπάρτακος, ΕΤΕ, ΠΑΣΥΠ). Η νέα Συλλογική Σύμβαση 
περιλαμβάνει τις εξής θετικές προβλέψεις για τους εργαζόμενους στη ΔΕΚΟ: 
1. Τη χορήγηση τροφείου ύψους 6 ευρώ την ημέρα για κάθε μέρα πραγματικής εργασίας (φυσικής εργασίας) στη ΔΕΗ, με σκοπό όπως αναφέρεται 
στο κείμενο της σύμβασης «την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας καθώς 
και την αύξηση της παραγωγικότητας». Τα 150 ευρώ μηνιαίως αντιστοιχούν σε αύξηση 8 έως 10% για το μέσο μισθό της ΔΕΗ. 
2. Διασφαλίζεται ότι δε γίνεται καμία απολύτως μείωση στους μισθούς. 
3. Η ΔΕΗ δεσμεύεται να μην προχωρήσει σε καμία απόλυση εργαζομένου για οικονομοτεχνικούς λόγους. 
4. Η ΔΕΗ είναι πλέον υποχρεωμένη (μέχρι τώρα κατέβαλε από ελευθεριότητα) να καταβάλει επίδομα ευδόκιμης παραμονής Αυτό σημαίνει ότι όταν 
κάποιος εργαζόμενος έχει εξαντλήσει τη μισθολογική του εξέλιξη, θα λαμβάνει υποχρεωτικά μισό κλιμάκιο. 
5. Καθιερώνεται ειδική άδεια 4 ημερών ετησίως για τους εργαζόμενους που δουλεύουν στην εξυπηρέτηση πελατών (front office) της επιχείρησης. 
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Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ΕΛΠΕ ενέκρινε την πρόταση προς τη γενική συνέλευση για τη µη διανοµή µερίσµατος από τα αποτελέσµατα του 2014. 

 
(Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.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 ”) 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.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/
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ 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. 
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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


