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Με άνοδο της τάξεως του 0,38% (826,04 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 72 κινήθηκαν ανοδικά, 51 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 136 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 246,92 μονάδες (+0,67%), με τις μετοχές των ΠΕΙΡ (+8,59%), ΙΝΛΟΤ (+7,36%) 
και ΕΥΔΑΠ (+5,00) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΔΕΗ (-3,17%), ΕΧΑΕ (-3,28%) και ΒΙΟ (-9,18%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν θετικά πρόσημα. 

 

Οικονομία / Πολιτική 
 

 Σε αγώνα δρόμου έχει αποδυθεί η κυβέρνηση τις τελευταίες ώρες προκειμένου να 
εξασφαλίσει την πολυπόθητη συναίνεση της ΕΚΤ, αύριο, για αύξηση του ορίου έκδοσης 
εντόκων γραμματίων του Δημοσίου. Στην κατεύθυνση αυτή ενεργό ρόλο αναλαμβάνει ο 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκης, ο οποίος, συνοδευόμενος από τον 
συντονιστή της πολιτικής ομάδας διαπραγμάτευσης, αναπληρωτή υπουργό 
Εξωτερικών Ευ. Τσακαλώτο, πρόκειται να συναντηθεί σήμερα, στις 5.30 μ.μ., στην 
έδρα της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη, με τον πρόεδρό της Μάριο Ντράγκι. Νωρίτερα, στις 9 
π.μ., ο υπουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης, που μάλλον επιβεβαιώνεται ότι περνάει σε 
δεύτερο ρόλο, θα συναντηθεί στο Παρίσι με τον Γάλλο ομόλογό του Μισέλ Σαπέν και 
ακολούθως θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με τον επίτροπο Οικονομικών 
Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί. Η διάψευση των προσδοκιών της Αθήνας για πρόοδο στο 
Brussels Group μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, ώστε να δοθεί σήμα επικείμενης 
συμφωνίας προς την ΕΚΤ, αναγκάζει την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί προς κάθε 
κατεύθυνση, σε αναζήτηση συμφωνίας για ρευστότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες στενών 
συνεργατών του πρωθυπουργού, η απόφαση να μεταβούν οι κ. Δραγασάκης, Τσακαλώτος 
και Βαρουφάκης σε Φρανκφούρτη, Παρίσι και Βρυξέλλες ελήφθη στη σύσκεψη της πολιτικής 
ομάδας διαπραγμάτευσης υπό τον κ. Τσίπρα, το βράδυ της Κυριακής. Το μήνυμα που 
πρόκειται να μεταφέρουν τα τρία κυβερνητικά στελέχη είναι ότι θα πρέπει να αναζητηθεί μία 
λύση προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια που βάζει στη διαπραγμάτευση το ΔΝΤ. 
Σύμφωνα με τις ίδιες κυβερνητικές πηγές, η επιμονή του ΔΝΤ στα εργασιακά και στο 
ασφαλιστικό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επίτευξη της ενδιάμεσης συμφωνίας, η 
οποία θα ανοίξει τον δρόμο για μια συμφωνία επί όποιων ζητημάτων έχουμε σύγκλιση μέχρι 
το τέλος του μηνός. Με αυτή τη συμφωνία θα μπορούσε, κατά την Αθήνα, να απελευθερωθεί 
η δόση των 7,2 δισ., ώστε να εξασφαλισθεί χρηματοδότηση για τους προσεχείς μήνες και να 
αρχίσει η συζήτηση για ένα νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. 
 

 «Βόμβα» στη διαπραγμάτευση βάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) που θέτει 
θέμα λήψης νέων δημοσιονομικών μέτρων ή «κουρέματος» του ελληνικού χρέους. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ταμείο από την αρχή των συζητήσεων προέβλεπε μεγάλο 
δημοσιονομικό εκτροχιασμό για φέτος, ενώ χθες οι Financial Times ανέφεραν ότι ο 
εκπρόσωπός του, Π. Τόμσεν, ενημέρωσε τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης στο 
τελευταίο Eurogroup της Ρίγας ότι η Ελλάδα θα εμφανίσει πρωτογενές έλλειμμα έως και 
1,5% του ΑΕΠ φέτος. Στελέχη με γνώση της κατάστασης, που μίλησαν στην «Κ», 
επιβεβαιώνουν αυτή την πρόβλεψη του ΔΝΤ και μάλιστα εκτιμούν ότι πίσω από αυτή την 
κίνηση ενδεχομένως να υπάρχει στρατηγική του Ταμείου για να οδηγηθεί η χώρα σε στάση 
πληρωμών και στη συνέχεια σε «κούρεμα» του χρέους της. Ο στόχος του Μνημονίου για το 
2015 προβλέπει επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3% του ΑΕΠ, ενώ η κυβέρνηση είναι 
σε διαπραγματεύσεις με τους δανειστές για να αναθεωρηθεί στο 1,5% του ΑΕΠ. Ακόμα, 
όμως, και εάν ο στόχος μειωθεί στο 1,5% του ΑΕΠ, η πρόβλεψη του ΔΝΤ για πρωτογενές 
έλλειμμα 1,5% του ΑΕΠ οδηγεί στην ανάγκη λήψης μέτρων άνω των 5 δισ. ευρώ. 
Εναλλακτικά, ο κ. Τόμσεν φέρεται να πρότεινε το «κούρεμα» του επίσημου ελληνικού 
χρέους, με τη θέση της Ευρωζώνης να είναι αρνητική, όπως είναι γνωστό. Στελέχη με γνώση 
των συζητήσεων «βλέπουν» μάλιστα πιθανή στρατηγική του Ταμείου και προσωπικά του κ. 
Τόμσεν να οδηγηθεί η χώρα στην περιπέτεια της αθέτησης κάποιας υποχρέωσής της και με 
αυτόν τον τρόπο να ανοίξει ο δρόμος για ένα «κούρεμα» του ελληνικού χρέους, ώστε να 
πετύχει αυτό που δεν κατόρθωσε το 2010 και το 2012. Ετσι ερμηνεύουν τη σκληρή στάση 
που τηρεί το Ταμείο στη διαπραγμάτευση και ειδικά σε θέματα που έχουν βραχυπρόθεσμη, 
αλλά και μακροπρόθεσμη δημοσιονομική επίπτωση, όπως οι αλλαγές στο ασφαλιστικό. 
Χθες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε με την επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν 
Λαγκάρντ. Οπως ανακοινώθηκε, συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελλάδας και των τριών θεσμών και «οι πολιτικές 
προτεραιότητες για τη μελλοντική (τους) πορεία». 
 

 Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα επιδεινώνεται σημαντικά τον Απρίλιο 
σε σχέση με τον Μάρτιο και διαμορφώνεται στις 92,7 μονάδες (από 96,8), σε χαμηλό 
16 μηνών, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Όπως αναφέρει το Ιδρυμα στην έρευνα οικονομικής 
συγκυρίας για τον Απρίλιο, οι επιχειρηματικές προσδοκίες αποτυπώνονται δυσμενέστερες 
στη Βιομηχανία, ενώ βελτιώνονται οριακά μετά από 3 μήνες υποχώρησης στο Λιανικό 
Εμπόριο, στις Υπηρεσίες και στις Κατασκευές. Όμως είναι καθοριστική για το δείκτη η πτώση 
σχεδόν 10 μονάδων που καταγράφεται στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, καθώς η πολύ 
μεγάλη αύξηση που είχε σημειωθεί μετεκλογικά το Φεβρουάριο ήδη περιορίζεται στο μισό. 
Είναι φανερό ότι η διατήρηση της αβεβαιότητας αναφορικά με τη συνέχιση της  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 826,04 +0,38% -0,0% 
FTSE-Large Cap 246,92 +0,67% -6,8% 
FTSE-Mid Cap 836,84 +3,38% +8,3% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 48.326 +0,67% -8,7% 
Όγκος (€ εκατ.) 83,98 - 107,04 

 

 

 
ΠΕΙΡ 8,59% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΙΝΛΟΤ 7,36% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΥΔΑΠ 5,00% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ 2,23% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΤΕΝΕΡΓ 1,87% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΛΠΕ -2,48% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΜΠΕΛΑ -2,50% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΔΕΗ -3,17% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΧΑΕ -3,28% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΒΙΟ -9,13% 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 -0,01% +0,0 -8 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,79% +19,2 -85 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,67% +20,1 +92 

Spread 10ετούς Ομ. 1.025 +16,0 +105 

USD / Euro 1,12 -0,36% -7,8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 65,63 0,02% 14,5% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,1% Μαρ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

05/05/2015: -  
 

06/05/2015: ΜΥΤΙΛ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΜΕΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
07/05/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
08/05/2015: ΜΥΤΙΛ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
08/05/2015: ΜΕΤΚ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
12/05/2015: Ecofin 
13/05/2015: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
14/05/2015: ΑΡΑΙΓ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
20/05/2015: ΕΧΑΕ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
20/05/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
26/05/2015: ΟΠΑΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
28/05/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 
13/06/2015: ΤΕΝΕΡΓ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
19/06/2015: ΤΙΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
25/06/2015: ΟΤΕ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
26/06/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και το περιεχόμενο μιας δυνητικής συμφωνίας με τους εταίρους και δανειστές περιορίζει την αρχική 
μετεκλογική αισιοδοξία που είχε καταγραφεί στα νοικοκυριά, και όχι στις επιχειρήσεις. Η εξέλιξη του δείκτη προοιωνίζεται αρνητική εξέλιξη και στο 
ρυθμό μεταβολής της οικονομικής δραστηριότητας ενώ είναι λογικό ότι, όσο διατηρείται η αβεβαιότητα για μια δυνητική συμφωνία, θα επηρεάζεται και 
το γενικότερο οικονομικό κλίμα. 
 

 Ο κύριος εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα μέγεθος το οποίο 
δίνει τη γενική εικόνα των επιχειρησιακών συνθηκών– κατέγραψε τιμή κάτω από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50 μονάδων, το οποίο 
διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, για όγδοο συνεχή μήνα τον Απρίλιο. Επιπλέον, κλείνοντας στις 46.5 μονάδες, τιμή χαμηλότερη από τις 
48.9 μονάδες του Μαρτίου, η πρόσφατη τιμή του δείκτη ήταν η χαμηλότερη από τον Ιούνιο του 2013. Όπως διαπιστώνει η Markit στην έκθεση για την 
πορεία της ελληνικής μεταποίησης η ταχύτερη συρρίκνωση της παραγωγής στα εργοστάσια συνέβαλε στην υποχώρηση του κύριου δείκτη τον 
Απρίλιο – τη σημαντικότερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα 22 μηνών. Η απότομη και επιταχυνόμενη μείωση της παραγωγής τόσο των 
ενδιάμεσων όσο και των κεφαλαιουχικών αγαθών ήταν ακόμα ένας παράγοντας που οδήγησε στη μείωση του κύριου δείκτη. Αντίθετα, η παραγωγή 
καταναλωτικών αγαθών κατέγραψε περαιτέρω αύξηση, μολονότι βραδύτερη. Ο συνολικός όγκος των νέων παραγγελιών που έλαβαν οι Έλληνες 
κατασκευαστές μειώθηκε απότομα τον Απρίλιο, και με αισθητά ταχύτερο ρυθμό από τον προηγούμενο μήνα. Το γεγονός αυτό επιμήκυνε την 
τρέχουσα ακολουθία μείωσης των συνολικών νέων παραγγελιών σε οκτώ μήνες. Η εξασθένηση των παραγγελιών ήταν εν μέρει αποτέλεσμα της 
περαιτέρω μείωσης των νέων εργασιών από το εξωτερικό. Αναφορές των μελών του πάνελ υπογράμμισαν ότι η αβεβαιότητα και η πολιτική αστάθεια 
έδρασαν ανασταλτικά ως προς το ενδιαφέρον των πελατών. Ο έντονος ανταγωνισμός ώθησε τους παραγωγούς αγαθών σε περιορισμό των τιμών 
χρέωσης, με σκοπό την υποστήριξη των πωλήσεων. Ο ρυθμός μείωσης ήταν δριμύς και ο ταχύτερος που έχει σημειωθεί σε διάστημα οκτώ μηνών. Η 
μείωση αυτή παρατηρήθηκε παρά το γεγονός ότι η αύξηση του κόστους κατέγραψε υψηλό δέκα μηνών, και ενώ μέλη του πάνελ ανέφεραν 
υψηλότερες τιμές πρώτων υλών, τις οποίες συνέδεσαν, εν μέρει, με το εξασθενημένο ευρώ. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Υπό τη δαμόκλειο σπάθη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρίσκονται τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα και κατ’ επέκταση η χώρα, καθώς η ΕΚΤ 
έχει διαμηνύσει ότι αν δεν υπάρξει απτή πρόοδος για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την ολοκλήρωση μιας νέας συμφωνίας, θα διακοπεί η 
παροχή ρευστότητας προς το τραπεζικό σύστημα. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε άμεσα στην επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών προκαλώντας ένα άνευ 
προηγουμένου σοκ, με βαθιές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην οικονομική ζωή του τόπου. Στο πλαίσιο αυτό τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα 
στην αυριανή, κρίσιμη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, όπου θα εξεταστούν οι όροι παροχής ρευστότητας μέσω του 
μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας ELA στις εγχώριες τράπεζες. H EKT έχει δείξει και το καρότο και το μαστίγιο. Αν υπάρξει βεβαιότητα για την 
επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης - εταίρων θα επιτρέψει στις εγχώριες τράπεζες να αγοράσουν πρόσθετα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου, 
λυτρώνοντας την κυβέρνηση από το οξύ πρόβλημα ρευστότητας. Αν όμως δεν υπάρξει συμφωνία, η ΕΚΤ μπορεί να προχωρήσει σε αύξηση της 
απομείωσης (haircut) που επιβάλλει στις εγγυήσεις που δίνουν οι ελληνικές τράπεζες για να παίρνουν χρηματοδότηση, από το 23% (κατά μέσο όρο) 
που είναι σήμερα, σε 44% ή 65% ή 80%! Με μια τέτοια κίνηση οι ελληνικές τράπεζες θα έπρεπε να παραδώσουν το σύνολο του αποθέματος των 
εγγυήσεων που διαθέτουν στην ΕΚΤ για να διατηρήσουν τη ρευστότητα που ήδη έχουν λάβει (περίπου 115 δισ. ευρώ). Πρακτικά οι εγχώριες 
τράπεζες δεν θα μπορούσαν να αντλήσουν πρόσθετη ρευστότητα, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην επιβολή περιορισμών 
στην κίνηση κεφαλαίων, κάτι που θα είχε δραματικές επιπτώσεις στην οικονομική ζωή. 
 

 Πρωτοβουλίες που αλλάζουν το σκηνικό αναφορικά με το φλέγον θέμα της αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων, λαμβάνουν οι τράπεζες, 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις συμφωνίας επί ενός εθνικού σχεδίου το οποίο θα προβλέπει τη δημιουργία μιας ή τεσσάρων bad 
banks. Τρεις μήνες μετά τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης, το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που είχε 
εξαγγείλει το υπουργείο Οικονομίας, μένει στα συρτάρια, περιμένοντας την επίτευξη συμφωνίας για το νέο πρόγραμμα. Άλλωστε, τόσο η κυβέρνηση, 
όσο και οι θεσμοί, αναγνωρίζουν ότι η αντιμετώπιση του βουνού των περίπου 80 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί βασική 
προϋπόθεση της τελικής λύσης για την Ελλάδα, καθώς θα καθορίσει, εν πολλοίς, την επιστροφή της οικονομίας σε βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. 
Με τα χέρια της κυβέρνησης, προς το παρόν, δεμένα, οι τράπεζες καλύπτουν το κενό, προωθώντας λύσεις, που συνάδουν με το πρόγραμμα άμεσων 
ενεργειών του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση της Πειραιώς να διαγράψει καταναλωτικά δάνεια ως 20 χιλ. ευρώ και να παγώσει στεγαστικά, για όσους πελάτες 
της πληρούν τα κριτήρια του νόμου 4320/2015 περί αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αντίστοιχες 
κινήσεις, που θα προωθούν το μήνυμα ρυθμίσεων με κοινωνικά κριτήρια ετοιμάζουν και οι υπόλοιπες τράπεζες, στοχεύοντας στο να αναθερμάνουν 
το ενδιαφέρον των μη ενήμερων πελατών τους. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει ο κώδικας δεοντολογίας της ΤτΕ οι τράπεζες έχουν διευρύνει, 
τους τελευταίους μήνες, τα εργαλεία για ρυθμίσεις δανείων. Τα νέα προϊόντα, τύπου balloon, προβλέπουν το πάγωμα έως και του 60% του κεφαλαίου 
και αποπληρωμή του μετά από αρκετά χρόνια (από 5 έως και 25 χρόνια ανάλογα με την ηλικία, τα εισοδήματα του δανειολήπτη και την αρχική 
διάρκεια του δανείου). Ταυτόχρονα, μόνο πέρσι διέγραψαν δάνεια 2,5 δισ. ευρώ, για τα οποία διαπίστωσαν αντικειμενική και μόνιμη αδυναμία 
αποπληρωμής. Η πολιτική αυξημένων διαγραφών συνεχίζεται και φέτος και αφορά κυρίως καταναλωτικά και δευτερευόντως τόκους ή και κεφαλαίο 
στεγαστικών ή επιχειρηματικών δανείων. Πρακτικά τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν ήδη σε μικρή κλίμακα τα βασικά σημεία του σχεδίου που έχει 
επεξεργαστεί το τμήμα οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια. Το σχέδιο προβλέπει ρυθμίσεις τύπου balloon για δάνεια 
που κρίνονται βιώσιμα και διαγραφή δανείων (από την bad bank) για περιπτώσεις δανειοληπτών με αντικειμενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Για 
να αντιμετωπισθεί, βέβαια, η ... ωρολογιακή βόμβα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι τράπεζες, η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος 
συμφωνούν ότι απαιτείται ευρύτερη παρέμβαση που θα αξιοποιεί την εμπειρία άλλων χωρών, όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία. Δεν είναι τυχαίο ότι η 
τελευταία έκθεση της ΤτΕ αναγνωρίζει ότι το ύψος των συσσωρευμένων προβληματικών στοιχείων (μη εξυπηρετούμενα και ρυθμισμένα) στο 
ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι τέτοιο που η οικονομική ανάπτυξη, αν και αποτελεί τον κατεξοχήν μηχανισμό για την αποκλιμάκωση του 
λόγου δανείων σε καθυστέρηση, «δεν μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει επίλυση του προβλήματος». Προς το παρόν, οι ρυθμίσεις μαμούθ που 
έχουν διενεργήσει οι τράπεζες  και οι διαγραφές συμβάλλουν μεν, αλλά δεν αρκούν για να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα, λόγω 
έλλειψης των απαραίτητων κεφαλαίων. Συμβάλλουν όμως στο να δημιουργηθούν σημεία σύγκλισης με την κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει ένα εθνικό 
σχέδιο και να αποφευχθούν δυσάρεστες για τις τράπεζες και τα συμφέροντα του Δημοσίου λύσεις που θα υπαγορευτούν από τους θεσμούς. Το 
σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει τη σύσταση μιας bad bank με αρχικά κεφάλαια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία εν 
συνεχεία θα πολλαπλασιάσει τη ρευστότητά της μέσω έκδοσης τίτλων με εγγύηση του Δημοσίου. Δεν είναι ξεκάθαρο αν στην bad bank θα μπορούν 
να συμμετάσχουν και ιδιωτικά κεφάλαια. Η bad bank θα αγοράσει αρχικά τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια ευπαθών κοινωνικών ομάδων και 
εν συνεχεία όσα δάνεια κρίνονται μη βιώσιμα με τραπεζικά κριτήρια. Τα δάνεια θα μεταβιβασθούν από τις τράπεζες στη λογιστική τους αξία. Τα 
πιστωτικά ιδρύματα προτείνουν από την πλευρά τους να υπάρξει εξαρχής μόχλευση με ιδιωτικά κεφάλαια, θέση με την οποία συμφωνεί και η 
Τράπεζα της Ελλάδος. Αντί, δηλαδή, να δημιουργηθεί μια κρατική bad bank, με κεφάλαια από το ΤΧΣ, η παρέμβαση του κράτους θα περιορισθεί στη 
δημιουργία ειδικού πλαισίου και στη θεσμοθέτηση της εγγύησης Δημοσίου για τίτλους που εκδίδει η -κάθε- bad bank. Οι τράπεζες θα μπορούν εν 
συνεχεία να διαπραγματευθούν με ιδιώτες (εξειδικευμένα στην αγορά και διαχείριση NPLs private equity funds) τη σύσταση μικτών εταιρειών 
διαχείρισης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού, στις οποίες οι ίδιες θα διατηρήσουν μειοψηφικό πακέτο ώστε να μην ενοποιούν. 
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 Η Moody’s υποβάθμισε τη Δευτέρα σε Β3 από Ba3 την αξιολόγηση (Corporate Family Rating) του ΟΤΕ και των ομολόγων της εταιρείας.Το 
outlook της αξιολόγησης να είναι αρνητικό. Η πράξη αξιολόγησης ακολουθεί την απόφαση της Moody’s να υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα 
της Ελλάδας σε Caa2 από Caa1. «Ενώ ο ΟΤΕ έχει κάνει βήματα για να αποσυνδεθεί από την ελληνική οικονομία, η εταιρεία παραμένει κατά κύριο 
λόγο μια ελληνική επιχείρηση με περίπου το 70% των εσόδων να προέρχονται από την Ελλάδα» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Moody’s, Carlos 
Winzer. «Ως εκ τούτου, η υποβάθμιση της αξιολόγησης της κυβέρνησης ασκεί πιέσεις στην αξιολόγηση του ΟΤΕ, καθώς το outlook της εταιρείας 
συνδέεται στενά με το εγχώριο περιβάλλον» σημείωσε ο ίδιος. 
Σε άλλα νέα, ο ΟΤΕ, ο οποίος δραστηριοποιείται στην αλβανική αγορά από το 2000 μέσω της εταιρείας AMC, φέρεται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με 
την αλβανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Albtelecom με στόχο την εξαγορά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές έχουν συναντηθεί αρκετές 
φορές, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καρποφορήσει μια συμφωνία, κυρίως λόγω διαφορών τιμήματος. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 
Τούρκοι μέτοχοι της Albtelecom ζητούν 200 έως 230 εκατ. ευρώ. Τα παραπάνω μεγέθη αναφέρονται στην αξία της επιχείρησης (market value), 
συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού ύψους 70 εκατ. ευρώ που διαθέτει η Albtelecom. Ωστόσο, τα μεγέθη αυτά, σύμφωνα με αξιόπιστες 
πληροφορίες, θεωρούνται εξωπραγματικά από την πλευρά του ΟΤΕ με αποτέλεσμα οι συνομιλίες να «παγώνουν». Τις πληροφορίες για το 
ενδιαφέρον της Deutsche Telekom – έτσι αναφέρεται ο ΟΤΕ στη γείτονα χώρα– διέψευσε πρόσφατα και ο επικεφαλής της Albtelecom, Ερκάν 
Ταμπάκ. O τελευταίος, αν κι επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούν στη γείτονα χώρα, εν τούτοις τις απέρριψε θεωρώντας τες απλές εικασίες. 
Ωστόσο, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, μια συμφωνία θα μπορούσε να έχει εξασφαλιστεί, εφόσον οι δύο πλευρές συνέκλιναν στο ζήτημα 
του τιμήματος. «Ολα είναι θέμα κατάλληλου τιμήματος», αναφέρει στέλεχος της αγοράς. Σημειώνεται ότι οι Tούρκοι μέτοχοι της Albtelecom 
αναφέρουν ότι έχουν επενδύσει μέχρι σήμερα στην επιχείρηση 150 εκατ. ευρώ. 
 

 Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) τον Απρίλιο του 2015 παρουσίασε αύξηση της επιβατικής κίνησης 21,1% σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2014. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο από το «Ελ. Βενιζέλος» εξυπηρετήθηκαν 1,46 εκατ. επιβάτες, με το ενισχυμένο δίκτυο 
εξωτερικού της φετινής θερινής περιόδου να έχει οδηγήσει 22,8% περισσότερους επιβάτες εξωτερικού στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Οι επιβάτες 
εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 948.913, ενώ στο εσωτερικό δίκτυο διακινήθηκαν 506.710 άτομα, αυξημένα κατά 18%. Οι Ελληνες ταξιδιώτες 
παρουσίασαν σημαντική άνοδο κατά 16% και οι ξένοι κατά 25%. Αποτέλεσμα της θετικής εικόνας των τεσσάρων πρώτων μηνών του έτους είναι η 
συνολική κίνηση να παρουσιάζει αύξηση 24,2%, καθώς διακινήθηκαν 4,44 εκατ. επιβάτες κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου από τον ΔΑΑ. Η 
κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε το πρώτο 4μηνο του έτους κατά 30,5% (1,644 εκατ. επιβάτες) και η κίνηση εξωτερικού κατά 20,7%, με 2,8 εκατ. 
επιβάτες. Οι Ελληνες ταξιδιώτες παρουσίασαν άνοδο 21% και οι ξένοι επισκέπτες αύξηση 28%. Εντυπωσιακή άνοδο εμφάνισε τον Απρίλιο και η 
κίνηση αεροσκαφών, η οποία ενισχύθηκε κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Αναλυτικά, στο εσωτερικό οι πτήσεις ανήλθαν στις 
6.123 (αύξηση 10,7%) και στο δίκτυο εξωτερικού σε 6.706 (αύξηση 23,3%). Κατά το πρώτο 4μηνο του 2015 οι πτήσεις που απο-προσγειώθηκαν στο 
«Ελ. Βενιζέλος» ξεπέρασαν κατά 17,2% την αντίστοιχη περυσινή επίδοση, με το δίκτυο εσωτερικού να παρουσιάζει αύξηση 13,7% και εξωτερικού 
20%. Συνολικά οι πτήσεις διαμορφώθηκαν στις 46.080, με τις 26.301 να αναλογούν στο δίκτυο εξωτερικού. Οι εξαιρετικές επιδόσεις εξωτερικού 
αποδίδονται στη σημαντική ενίσχυση των πτήσεων και των προσφερομένων θέσεων από και προς τη χώρα, λόγω της έντονης αύξησης του 
τουριστικού ρεύματος. 
 

 Αλλαγή φρουράς στα ΕΛΠΕ καθώς ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας η νέα διοίκηση 
του ομίλου καθώς και τα νέα 5 μέλη του Δ.Σ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, των υπουργών ΠΑΠΕΝ Π. Λαφαζάνη και Οικονομικών Γ. Βαρουφάκη, 
νεός πρόεδρος θα είναι ο Στάθης Τσοτσορός στη θέση του απερχόμενου Γ. Παπαθανασίου, ενώ νέος διευθύνων σύμβουλος θα είναι ο διευθυντής 
Οργάνωσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης του ομίλου και στέλεχος των ΕΛΠΕ από το 1984 Γρηγόρης Στεργιούλης, ο οποίος και αναλαμβάνει τη θέση 
του επίσης απερχόμενου Γιάννη Κωστόπουλου. 

 

 Από σήμερα, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 5.765.117 νέες μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που προέκυψαν από την 
μετατροπή 140 ομολογιών, με τιμή μετατροπής € 2,43 ανά μετοχή. Από σήμερα, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 100.227.485 μετοχές. 

 
(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. 

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 Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879 486 epilios@euroxx.gr Χριστίνα Παπακαστρισίου +30-210 6879 480 papakastrisiou@euroxx.gr Ελλάδα 

 
 

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


