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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 1,40% (849,16 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 44 κινήθηκαν ανοδικά, 78 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 135 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 249,33 μονάδες (-1,38%), με τις μετοχές των ΟΠΑΠ (+2,72%), ΜΥΤΙΛ (+1,64%) 
και ΤΙΤΚ (+1,31%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΒΙΟ (-6,63%), ΠΕΙΡ (-6,86%) και ΕΥΡΩΒ (-8,40%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν ανοδικά ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν απώλειες. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Χθες το απόγευμα συνεδρίασε το Euroworking Group με βασικό θέμα στην ατζέντα τους 
προϋπολογισμούς των ευρωπαϊκών κρατών-μελών και συγκεκριμένα της Ισπανίας,της 
Γαλλίας και της Πορτογαλίας, όπως ήταν προγραμματισμένο. Ομως, πριν από λίγες μέρες 
προστέθηκε εκτάκτως στο πρόγραμμα για άλλη μία φορά η κατάσταση στην Ελλάδα. Ο 
Ελληνας εκπρόσωπος Γ.Χουλιαράκης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης από την Αθήνα, 
παρουσιάζοντας τις έξι προτάσεις - μεταρρυθμίσεις (οι οποίες θα πρέπει να περάσουν τις 
επόμενες μέρες) και που ευελπιστεί το υπουργείο Οικονομικών ότι θα είναι αρκετές για να 
δώσουν το «πράσινο φως» ώστε να εκταμιευθεί μέρος της δόσης των 7,2 δισ. ευρώ. Τα 
μηνύματα, όμως, που έρχονται από τους σημαντικότερους παίκτες της Ευρωζώνης είναι 
ιδιαίτερα αυστηρά, δείχνοντας ότι οι εταίροι θα κρατήσουν σκληρή στάση στις προτάσεις που 
θα έρθουν από την Αθήνα και θα συζητηθούν στο Eurogroup της Δευτέρας. Εκεί αναμένεται 
η ελληνική πλευρά να παρουσιάσει τις παραπάνω μεταρρυθμίσεις κοστολογημένες, όπως 
ζητήθηκε χθες κατά τη διάρκεια του Εuroworking Group. Η καγκελάριος της Γερμανίας 
Αγκελα Μέρκελ είχε χθες συνάντηση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ 
Γιουνκέρ στις Βρυξέλλες και στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη 
σημασία για τη χώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας του Eurogroup. Ξεκαθάρισε ότι την 
αξιολόγηση του δεύτερου προγράμματος θα την κάνουν οι τρεις θεσμοί όπως γινόταν μέχρι 
τώρα (η παλιότερα γνωστή τρόικα) και ότι αυτή τη στιγμή καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την επιτυχή έκβαση του δεύτερου προγράμματος. Σε ερώτηση για το αν η 
Γερμανία είναι έτοιμη να διαπραγματευθεί το καλοκαίρι ένα νέο πακέτο βοήθειας προς την 
Ελλάδα, η Αγκελα Μέρκελ δεν θέλησε να απαντήσει και παρέπεμψε ξανά στην εφαρμογή 
της συμφωνίας του Eurogroup. Η Γερμανίδα καγκελάριος τόνισε ότι υπάρχει ακόμη πολλή 
δουλειά έως την επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος. Υπενθύμισε, πάντως, 
ότι η γερμανική ομοσπονδιακή Βουλή υπερψήφισε την παράταση του ελληνικού 
προγράμματος με μεγάλη πλειοψηφία (σε αντίθεση με την Ελλάδα). Στο ίδιο μήκος κύματος 
κινήθηκε και ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, που από την πλευρά του ανέφερε ότι, επί του παρόντος, 
οποιαδήποτε συζήτηση για ένα τρίτο πρόγραμμα βοήθειας προς την Ελλάδα είναι πρόωρη. 
Οπως είπε, αυτή τη στιγμή όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην εφαρμογή της 
συμφωνίας του Eurogroup. Ο κ. Γιουνκέρ επισήμανε, επίσης, ότι τους επόμενους μήνες η 
Ελλάδα δεν θα πρέπει να λαμβάνει μονομερείς αποφάσεις και υπενθύμισε ότι η λήψη των 
όποιων κοινωνικών μέτρων θα πρέπει να συνοδεύεται από ισοδύναμα αντισταθμιστικά. 
Επιπλέον, ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε ότι σε περίπτωση που δεν εκταμιευθεί μέρος της δόσης 
εντός του Μαρτίου, υπάρχει «εναλλακτική λύση» για τη χρηματοδότηση της χώρας. 
 

 Με τη συνδρομή του κοινού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) καλύφθηκε χθες η 
έκδοση των εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, με το επιτόκιό τους να αυξάνεται 
στα επίπεδα του Απριλίου 2014. Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν το πρόβλημα ρευστότητας 
που αντιμετωπίζει το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και την πλήρη αποχώρηση των ξένων 
επενδυτών από το βραχυπρόθεσμο ελληνικό χρέος. Από τα έντοκα γραμμάτια που 
δημοπρατήθηκαν χθες, το Δημόσιο θα αντλήσει συνολικά (χθες και σήμερα) 1,4 δισ. ευρώ. 
Εξ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, 750-800 εκατ. ευρώ τα αγόρασε η ΤτΕ μέσω του 
κοινού κεφαλαίου της που τηρούνται τα διαθέσιμα των φορέων της γενικής κυβέρνησης, ενώ 
τα υπόλοιπα καλύφθηκαν από τις ελληνικές τράπεζες. Να σημειωθεί ότι το ποσό που 
αγόρασε η ΤτΕ αφορά το μερίδιο των εντόκων που κατείχαν οι ξένοι επενδυτές, καθώς οι 
τελευταίοι δεν έδειξαν ενδιαφέρον να ανανεώσουν την επένδυσή τους. Ωστόσο, η χρήση του 
κοινού κεφαλαίου της ΤτΕ για τα έντοκα γραμμάτια, στερεί πόρους από τα κεφάλαια που 
αξιοποιεί το Δημόσιο μέσω βραχυπρόθεσμου δανεισμού (repos) και κατ’ επέκταση επιτείνει 
τα προβλήματα ρευστότητας του κράτους. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων που 
εξέδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών ανήλθε στο 2,97%, όταν στην προηγούμενη 
αντίστοιχη δημοπρασία του Φεβρουαρίου είχε διαμορφωθεί στο 2,75%. Μάλιστα, τελευταία 
φορά που το επιτόκιο των εξάμηνων γραμματίων βρέθηκε στα χθεσινά επίπεδα ήταν τον 
Απρίλιο του 2014, όταν είχε ανέλθει στο 3,01%. Εκτοτε το επιτόκιο μειωνόταν έως τον 
Νοέμβριο του 2014 που υποχώρησε στο 2%, για να ξεκινήσει την ανοδική του πορεία στο 
2,97% χθες. Πάντως, ανεξαρτήτως των δυσκολιών το υπουργείο Οικονομικών θα 
προχωρήσει κανονικά στην αποπληρωμή των εντόκων γραμματίων που λήγουν την 
Παρασκευή, ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, θα εξοφλήσει κανονικά και τη δόση προς το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) την Παρασκευή που ανέρχεται σε περίπου 310 εκατ. 
ευρώ. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 849,16 -1,40% +2,8% 
FTSE-Large Cap 249,33 -1,38% -5,9% 
FTSE-Mid Cap 912,01 -1,77% +18,0% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 49.420 -1,48% -6,6% 
Όγκος (€ εκατ.) 71,17 - 126,71 

 

 

 
ΟΠΑΠ 2,72% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΜΥΤΙΛ 1,64% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΤΙΤΚ 1,31% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΔΕΗ 1,27% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΟΤΕ 0,67% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΟΗ -4,61% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΜΠΕΛΑ -4,95% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΒΙΟ -6,63% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΠΕΙΡ -6,86% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΥΡΩΒ -8,40% 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 8,95% +11,0 -69 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9,59% +9,9 -15 

Spread 10ετούς Ομ. 922 +8,8 +2 

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

Αργό Πετρέλαιο ($) 61,10 0,39% 6,6% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,8% Ιαν. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

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 
19/03/2015: ΠΕΙΡ – 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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Επιχειρήσεις 
 

 Ένα δύσκολο δίμηνο έχουν μπροστά τους οι εγχώριες τράπεζες καθώς κατά τη διάρκειά του θα κριθεί το μέλλον της χώρας και μαζί του ο βαθμός 
ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η υπογραφή της συμφωνίας-γέφυρας έφερε μικρή ανακούφιση στο μέτωπο της ρευστότητας καθώς 
σταμάτησε η αιμορραγία καταθέσεων, η αβεβαιότητα, όμως, παραμένει κυρίαρχη. Η συμφωνία τετράμηνης παράτασης δεν περιλαμβάνει πρόνοια 
κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού, παρά μόνο αν υπάρξει θετική αξιολόγηση από τους δανειστές για την εξειδίκευση και την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να παραμένει επί ξυρού ακμής αναφορικά με την κάλυψη των υποχρεώσεών του. Επιπρόσθετα, 
διαπιστώνεται πρωτοφανής καχυποψία από την πλευρά των θεσμών (ΕΚΤ, Ε.Ε., ΔΝΤ) και των εταίρων (Γερμανία) ως προς την ειλικρίνεια των 
προθέσεων της κυβέρνησης να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα. «Για πρώτη φορά από το 2012, υπάρχει τόσο βαρύ κλίμα, αμέσως μετά μάλιστα από 
μια συμφωνία» διαπιστώνει υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος, χωρίς να κρύβει την ανησυχία του για τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η 
κατάσταση. Η κυβέρνηση καλείται, σύμφωνα με τον ίδιο, να ανακτήσει ταχύτατα την εμπιστοσύνη των εταίρων, προωθώντας τη ριζική μεταρρύθμιση 
του κράτους και της φορολογίας, τομείς όπου διαπιστώνεται η μεγαλύτερη σύγκλιση με τους θεσμούς. Μόνον έτσι θα έχει ευήκοα ώτα σε Βρυξέλλες, 
Φρανκφούρτη, Ν. Υόρκη αλλά και στο Βερολίνο αν ζητήσει λογικές διευκολύνσεις, προκειμένου να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό του διμήνου. Αν 
το πράξει, ο κίνδυνος χώρας θα αρχίσει, γρήγορα, να υποχωρεί, ενώ θα βελτιωθεί και η ψυχολογία των καταθετών, διευκολύνοντας τις τράπεζες να 
επανέλθουν, σταδιακά, σε συνθήκες ομαλότητας. Σε διαφορετική περίπτωση μαζί με τη χώρα θα δοκιμασθεί σοβαρά και η ευστάθεια του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Θεωρητικά, οι τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες διαθέτουν και με τη σφραγίδα της ΕΚΤ ισχυρή κεφαλαιακή 
επάρκεια, μετά την πρόσφατη πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Υπενθυμίζεται, όμως, ότι μόνο η Alpha πέρασε το 
stress test με το στατικό σενάριο, ενώ η Πειραιώς αφού συνυπολογίστηκε η τελευταία αύξηση κεφαλαίου. Η Εθνική και η Eurobank πέρασαν την 
άσκηση, με το δυναμικό μοντέλο, δηλαδή με συνυπολογισμό των στρεσαρισμένων εκτιμήσεων για την κεφαλαιακή επίδραση που θα έχει η 
υλοποίηση των πλάνων αναδιάρθρωσης. Οι πληγές που μετρούν οι τράπεζες στα πλάνα αναδιάρθρωσης από την αβεβαιότητα των τελευταίων 
μηνών είναι ήδη αρκετά υπολογίσιμες. Από τις αρχές Δεκεμβρίου ως σήμερα από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα εκτιμάται ότι έφυγαν καταθέσεις 
ύψους τουλάχιστον 23 δισ. ευρώ με τα επίπεδα των καταθέσεων να υποχωρούν στα χαμηλότερα επίπεδα 10ετίας. H Moody's εκτιμά ότι η επιστροφή 
των καταθέσεων θα απαιτήσει 12-18 μήνες, ακόμα και αν υπάρξει νέο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας πριν από τον Ιούνιο. Η εξάρτηση από τον 
ELA εκτινάχθηκε στα 65 δισ. ευρώ, που σημαίνει αύξηση του κόστους χρηματοδότησης σε ετήσια βάση της τάξης των 700 με 800 εκατ. ευρώ, ενώ ο 
ρυθμός δημιουργίας νέων επισφαλειών εκτινάχθηκε και εκτιμάται ότι στο τρίμηνο τα νέα κόκκινα δάνεια θα ανέλθουν στο 1 - 1,5 δισ. ευρώ. Την ίδια 
στιγμή η πρόθεση της κυβέρνησης να προωθήσει διαγραφές κόκκινων στεγαστικών δανείων πέραν των επιπτώσεων που έχει στην κουλτούρα 
πληρωμών ενδέχεται να πλήξει απευθείας και την κεφαλαιακή θέση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΤτΕ στην ετήσια έκθεσή της, 
αφού επισημαίνει τους κινδύνους της αβεβαιότητας υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται για λόγους πρόνοιας, να διατηρηθεί ο δείκτης κεφαλαιακής 
επάρκειας σε επίπεδα αρκετά υψηλότερα των ελαχίστων που καθορίζουν οι εποπτικοί κανόνες. Προς το παρόν, η DG Comp αντιμετωπίζει την 
παραπάνω κατάσταση ως έκτακτη και δεν έχει ζητήσει τροποποίηση στα πλάνα αναδιάρθρωσης. Στο μικροσκόπιό της έχουν μπει μόνο οι ενέργειες 
που προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του 2015. Από αυτές η πιο εμβληματική είναι η διάθεση, σε δύο φάσεις, του 40% της Finansbank, κίνηση 
που περιλαμβάνεται (ως προς τη διάθεση ποσοστού έως 26,9%) και στο capital plan της Εθνικής. Με δεδομένο ότι ήδη έχει χαθεί χρόνος η DG Comp 
ενδέχεται να πιέσει για επιτάχυνση της διαδικασίας ή τροποποίηση του σχεδιασμού. 
 

 Εντός των προσεχών ημερών και εφόσον υποβληθεί εκ νέου αίτημα από την Εθνική θα εξετάσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το 
φάκελο Finansbank προκειμένου να δώσει την τελική του έγκριση για την πώληση ποσοστού. Όπως διευκρινίζεται αρμοδίως δεν υπάρχει 
προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου και ως εκ τούτου δεν πρέπει να αναμένεται καμία σχετική απόφαση. 
Η Εθνική έχει λάβει προέγκριση από το ΤΧΣ για τη διάθεση μέσω έκδοσης νέων και την πώληση υφιστάμενων μετοχών ποσοστού ως 26,9% της 
Finansbank στο πλαίσιο της σχετικής δέσμευσης που έχει αναλάβει έναντι της DG Comp για μείωση του ποσοστού της κατά 40% εντός του 2015. Το 
αρχικό σχέδιο προέβλεπε τη διάθεση του παραπάνω ποσοστού σε δύο φάσεις (20% συν 20%), αλλά το περασμένο φθινόπωρο η διοίκηση της 
Εθνικής αποφάσισε να διατεθεί σε πρώτη φάση ποσοστό ως 26,9% με συνδυασμένη διεθνή προσφορά. Η διάθεση του 26,9% δεν έχει ακόμη 
εγκριθεί οριστικά από το ΤΧΣ κάτι που σύμφωνα με την Εθνική αναμένεται να γίνει εντός των προσεχών ημερών. Προς το παρόν πάντως δεν έχει 
υποβληθεί νέο αίτημα από την πλευρά της τράπεζας προς το ΤΧΣ για επανεξέταση του φακέλου, με παροχή πρόσθετων στοιχείων. 
 

 Στην πώληση χαρτοφυλακίου ιδιόκτητων ακινήτων που διατηρεί στην Ελλάδα προχωρά, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η Τράπεζα Κύπρου 
στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της και επιστροφής στην κανονικότητα. Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο 
περιλαμβάνει 41 ακίνητα, που είναι αποκλειστικά βιομηχανικά και εμπορικά και τα οποία δεν είχαν περιληφθεί στα στοιχεία ενεργητικού τα οποία 
μεταβιβάσθηκαν την Άνοιξη του 2013 όταν Κύπρου και Λαική «μεταβίβασαν» τις δραστηριότητες των εν Ελλάδι υποκαταστημάτων τους στην 
Πειραιώς. Οι μη δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να κατατεθούν την επόμενη εβδομάδα και σύμφωνα με πληροφορίες εκδηλώνεται ισχυρό 
ενδιαφέρον παρά το μικρό σε μέγεθος χαρτοφυλάκιο καθώς αποτελεί το μοναδικό προς πώληση χαρτοφυλάκιο από τράπεζα κατά τους τελευταίους 
μήνες. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Κύπρου υλοποιεί επιθετικό – σε σύγκριση με τις ελληνικές τράπεζες- πρόγραμμα απομόχλευσης και 
περιορισμού των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, προκειμένου να ενισχυθεί κεφαλαιακά και να αποπληρώσει την κρατική βοήθεια. Η τράπεζα 
έβγαλε στο σφυρί το β εξάμηνο του 2014 το σύνολο του δανειακού της χαρτοφυλακίου στη Ρουμανία μαζί με τα ιδιόκτητα ακίνητά της. Ο διαγωνισμός 
ολοκληρώθηκε με το private equity Sankaty Advisors να υποβάλει την υψηλότερη προσφορά (τίμημα που αντιστοιχεί περίπου στο 20% της 
ονομαστικής αξίας του προς πώληση χαρτοφυλακίου), η μεταβίβαση όμως δεν έχει ολοκληρωθεί.Είχε προηγηθεί η πώληση στις 11 Σεπτεμβρίου του 
35,3% των μετοχών της ξενοδοχειακής μονάδας JW Marriott Bucharest Grant Hotel στη Ρουμανία από την ενίσχυσε τη ρευστότητά της κατά 95 εκατ. 
ευρώ καταγράφοντας μικρή θετική επίδραση στην κεφαλαιακή της θέση. Επιπρόσθετα η Κύπρου είχε μεταφέρει προ μερικών μηνών μέρος των 
στοιχείων ενεργητικού του υποκαταστήματος στη Ρουμανία σε θυγατρική της εταιρεία. Η κυπριακή τράπεζα πώλησε τις δραστηριότητές της στην 
Ουκρανία με ζημιά 114 εκατ. ευρώ, τη συμμετοχή της στην ρουμανική Banca Transilvania με κέρδη 47 εκατ. ευρώ. Κέρδη έγραψε και από την 
πώληση δανείων στη Σερβία καθώς και από την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας (100 εκατ. ευρώ). Τέλος η τράπεζα 
προχώρησε στην πώληση του χαρτοφυλακίου δανείων της στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από στεγαστικά δάνεια 
και εμπορικά ακίνητα. Η πώληση ενίσχυσε τη ρευστότητα της τράπεζας και είχε μικρή θετική επίδραση στο δείκτη Common Equity λόγω της μείωσης 
στο σταθμισμένο ενεργητικό. 
 

 Ενδιαφέρον για την απόκτηση της θυγατρικής Cyta στην Ελλάδα εξέφρασε η Wind Hellas. Στελέχη της τελευταίας έκαναν λόγο για 
προκαταρκτικές συζητήσεις, με στόχο τη διερεύνηση εξαγοράς της εταιρείας, χωρίς ωστόσο να έχει υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση. Τοπικά μέσα 
ενημέρωσης της Κύπρου, ωστόσο, κάνουν λόγο για πιο προχωρημένες συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» 
της Κύπρου, έκανε λόγο για προσφερόμενο τίμημα από την πλευρά της Wind Hellas, που πλησιάζει το ύψος των συσσωρευμένων ζημιών της 
εταιρείας. Η Cyta Hellas, στα έξι συνεχή έτη λειτουργίας, εμφανίζει συσσωρευμένες ζημίες ύψους 170 εκατ. ευρώ. Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή της η 
κυπριακή Cyta προσπαθεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν κατά την ακρόαση του προέδρου της εταιρείας κ. Χρ. Πατσαλίδη στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών της Κυπριακής Βουλής. Ο κ. Πατσαλίδης, με αφορμή την παρουσίαση του προϋπολογισμού της Cyta στην 
κυπριακή Βουλή, υποστήριξε ότι η επένδυση της εταιρείας στην Ελλάδα δεν είναι ανακτήσιμη και ότι θα απαιτηθεί νέα χρηματοδότηση της θυγατρικής 
εταιρείας, ύψους 5 εκατ. μέσα στο 2015. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που διανεμήθηκε, «η Cyta έχει ακλόνητη εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη και στις 
προοπτικές της Cyta Ελλάδος» και ότι η Cyta Ελλάδος συνιστά «σημαντικό περιουσιακό στοιχείο» της, το οποίο «προσθέτει μεγάλη δύναμη στην ήδη 
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υψηλή αξία» στον όμιλο της Cyta. Ακόμη ανέφερε ότι «επιβεβαιώθηκε η υλοποίηση του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου, που ανέδειξε τη Cyta 
Ελλάδος στον μοναδικό παροχέα τετραπλών υπηρεσιών 4play (σταθερή, κινητή, Διαδίκτυο, τηλεόραση), στην Ελλάδα, για το 2014». 
 

 Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εξέλιξη του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους. Η περίοδος 
διαβούλευσης λήγει στις 16.3.2015. 
 

 Αύξηση πωλήσεων, υψηλή προ φόρων κερδοφορία και μηδενικό δανεισμό εμφάνισε στην περασμένη χρήση ο όμιλος Attica Πολυκαταστήματα, 
παρά την διαρκή πτώση που εμφανίζει στο σύνολο της η λιανική ένδυσης. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, κ .Κων. 
Λαμπρόπουλο, η επίδοση αυτή προέρχεται «και από τα υφιστάμενα καταστήματα, όπου κατά μέσο όρο παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 9%, 
όσο και από τις νέες προσθήκες στο The Mall και στη Θεσσαλονίκη». Αναλυτικότερα, οι αθροιστικές πωλήσεις ανήλθαν στα 140,2 εκατ.ευρώ, ενώ τα 
προ φόρων κέρδη αναμένεται να ξεπεράσουν τα 10,5 εκατ.ευρώ. Στην περασμένη χρήση, το κεντρικό πολυκατάστημα στην Αθήνα παρουσίασε 
αύξηση τζίρου κατά 8,3%, το αντίστοιχο σημείο στο Golden Hall +11%, ενώ το πολυκατάστημα στο Mediterrannean Cosmos της Θεσσαλονίκης 
παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 4,8%. Έντονα ανοδικά κινήθηκε επίσης το μικρότερο σημείο (με είδη casual ένδυσης) εντός του Mediterrannean 
Cosmos, αλλά και το αντίστοιχο σημείο στο The Mall Athens όπως επίσης το κεντρικό πολυκατάστημα στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Τσιμισκή, τα 
οποία λειτούργησαν στη χρήση του 2014. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος μέσα στο 2014 προχώρησε σε επένδυση 10 εκατ.ευρώ με ίδια κεφάλαια για τη 
δημιουργία του πολυκαταστήματος στη συμπρωτεύουσα το οποίο λειτούργησε μόλις τον περασμένο Οκτώβριο. Σύμφωνα με τον κ.Λαμπρόπουλο, 
παρά τις επιφυλακτικές προβλέψεις και τους φόβους για καθίζηση της ζήτησης λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας, στην εκκίνηση της χρονιάς, οι 
επιδόσεις διατηρούνται θετικές. Στο πρώτο δίμηνο του 2015, οι πωλήσεις στο Golden Hall αυξήθηκαν κατά 15%, το κεντρικό στην Αθήνα κατά 6,8%, 
στο The Mall κατά 22% ενώ στο Mediterrannean Cosmos παρατηρείται πτώση κατά 3%, γεγονός αναμενόμενο μετά τη λειτουργία και του 
πολυκαταστήματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με βάση τα παραπάνω, αλλά και την ολοκλήρωση ενός ακόμη κύκλου επενδύσεων, ο όμιλος 
διατηρεί την πρόβλεψη για κύκλο εργασιών άνω των 150 εκατ.ευρώ το 2015. Στο επίπεδο των επενδύσεων προετοιμάζεται για την ανακαίνιση του 
πρώτου αθηναικού Attica στο City Link, το οποίο τον Απρίλιο συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας. Παράλληλα, διατηρούνται οι βλέψεις για επέκταση 
του ομίλου και στα Νότια Προάστια της Αθήνας, εφόσον υπάρξει ικανοποιητικός εμπορικός χώρος για τη στέγαση ενός πολυκαταστήματος. 
 

 Η ΔΕΗ ενημέρωσε ότι, κατόπιν εξάμηνης διαπραγμάτευσης, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 υπογράφηκε μεταξύ της  Διοίκησης της εταιρείας 
και των εκπροσώπων  των εργαζομένων η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με άμεση ισχύ και τριετή διάρκεια, η οποία δεν επιφέρει 
μισθολογική αύξηση. Με αφορμή αναφορές Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με την παροχή σε είδος «τροφείου» σε εργαζομένους της ΔΕΗ, 
από την εταιρεία διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Η εν λόγω παροχή δεν θα είναι σε χρήμα, αλλά σε είδος, με πρώτη εφαρμογή την κάλυψη της δαπάνης 
έως κατ΄ ανώτατο όριο 6 ευρώ ημερησίως ανά εργαζόμενο του κόστους σίτισης στις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες σε ορυχεία και σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ καντίνες και κυλικεία. Η επέκταση του μέτρου στους λοιπούς εργαζόμενους της ΔΕΗ θα γίνει σε δεύτερο χρόνο και μετά 
από μελέτη των τεχνικών πλευρών του ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τη μεγάλη διασπορά των μονάδων της ΔΕΗ σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
Εάν το μέτρο εφαρμοζόταν αμέσως και σε πλήρη έκταση, το ετήσιο κόστος του εκτιμάται ότι θα δεν θα υπερέβαινε τα €15 εκατ. σε επίπεδο Μητρικής 
Εταιρείας (ΔΕΗ ΑΕ), δηλαδή σε 2,3% περίπου του κόστους μισθοδοσίας και στο 0,25% του ετήσιου κύκλου εργασιών. 

 Σε άλλα νέα, την παραίτησή του υπέβαλε αιφνιδιαστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ. Οπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες αύριο θα 
επισκεφτεί τον Παναγιώτης Λαφαζάνη για να υποβάλει και επίσημα την παραίτηση, η οποία όπως λένε πηγές του υπουργείου «σαφώς και θα γίνει 
αποδεκτή». Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι παραπέμπεται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών ενώπιον του Τριμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων για υπόθεση απιστίας σε βάρος της επιχείρησης, αδίκημα που σχετίζεται παράνομες, όπως χαρακτηρίζονται αυξήσεις που 
ενέκρινε σε στελέχη της την περίοδο 2010-2012. Η υπόθεση αφορά μισθολογικές αυξήσεις προς 19 στελέχη της ΔEΗ που εγκρίθηκαν από τον κ. 
Ζερβό την περίοδο 2010-2012. Οι επίμαχες αυξήσεις χορηγήθηκαν ενώ ήταν σε ισχύ νόμος που περιόριζε τις μισθολογικές αποδοχές των στελεχών 
Δημοσίων Επιχειρήσεων σε ποσά που δεν θα έπρεπε να υπερβαίνουν τα, περίπου, 5.900 ευρώ. 

 
(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/
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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. 

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

Μαρία Κανελλοπούλου +30-210 6879 363 kanellopoulou@euroxx.gr Λάμπρος Παπαδόπουλος +30-210-6879523 lpapadopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879 486 epilios@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

   Χριστίνα Παπακαστρισίου +30-210 6879 480 papakastrisiou@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


