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Με πτώση της τάξεως του 3,37% (819,50 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 22 κινήθηκαν ανοδικά, 88 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 146 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 246,37 μονάδες (-4,48%), με τις μετοχές των ΤΙΤΚ (+2,01%), ΕΕΕ (+1,43%) και 
ΜΠΕΛΑ (+0,57%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΕΥΡΩΒ (-9,70%), ΕΤΕ (-12,31%) και ΠΕΙΡ (-14,97%) σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Στις βασικές τους θέσεις κινήθηκαν Φ. Σόιμπλε και Γ. Βαρουφάκης στη διάρκεια της κοινής 
συνέντευξης τύπου. Στις διαφορές στάθηκε ο γερμανός υπουργός Οικονομικών 
σημειώνοντας ωστόσο ότι μένουν δεσμευμένοι στην ενωμένη Ευρώπη. Ζήτησε να τηρηθούν 
οι δεσμεύσεις, είπε ότι το χρέος είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί και κάλεσε την 
Αθήνα να συνεργαστεί με το ΔΝΤ, την Κομισιόν και την ΕΚΤ. Από την πλευρά του ο Γιάνης 
Βαρουφάκης στάθηκε στην ανάγκη να υπάρξει λύση που θα βγάλει την Ευρώπη από την 
κρίση και ζήτησε χρόνο (πρόγραμμα-γέφυρα) για να παρουσιάσει η κυβέρνηση το αναλυτικό 
της σχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής. 
 

 Η ελληνική οικονομία άρχισε να αναπτύσσεται και πάλι το β' τρίμηνο του 2014, καθώς η 
ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε και αυξήθηκαν οι καθαρές εξαγωγές. Όμως η αβεβαιότητα 
αναφορικά με την κατεύθυνση των πολιτικών, επηρεάζει την εμπιστοσύνη και ίσως 
περιορίσει την ταχύτητα της ανάκαμψης, λέει στις χειμερινές της προβλέψεις η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι οι εκτιμήσεις διατυπώνονται λαμβάνοντας ως 
«προϋπόθεση» τη συνέχιση του προγράμματος προσαρμογής. Όπως αναφέρεται στις 
προβλέψεις της Κομισιόν, μετά από έξι χρόνια ύφεσης, η ελληνική οικονομία επέστρεψε το 
2014 σε ρυθμούς ανάπτυξης. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% σε ετήσια βάση το β' 
τρίμηνο του 2014 και κατά 1,6% σε ετήσια βάση το γ' τρίμηνο, με τη στήριξη κυρίως της 
αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης και της ισχυρής επίδοσης των εξαγωγών, ιδιαίτερα στον 
τουρισμό και τη ναυτιλία. Η εκτίμηση για το 2014 είναι για αύξηση ΑΕΠ κατά 1%, υψηλότερα 
από την προηγούμενη εκτίμησή της. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν το γ' τρίμηνο του 2014 για 
πρώτη φορά από το 2008. Η δυναμική της ανάπτυξης ήταν σχετικά ισχυρή το β' εξάμηνο του 
έτους, αν και οι πρόωρες εκλογές έχουν επηρεάσει την εμπιστοσύνη και τις επενδύσεις. 
Μετά την ενίσχυσή του τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 
υποχώρησε στο 98,9 τον Δεκέμβριο, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο. Η ανάπτυξη 
το 2014 εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 1,0% σε ετήσια βάση σε πραγματικούς όρους, 
ωστόσο η αβεβαιότητα εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τον ρυθμό ανάπτυξης το α' τρίμηνο του 
2015. Η πρόβλεψη της Κομισιόν προετοιμάστηκε υπό την βάση της πλήρης εφαρμογής των 
δεσμεύσεων του προγράμματος διάσωσης, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπό αυτή 
την προϋπόθεση εκτιμά ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα ωφεληθεί από την απότομη πτώση 
στις τιμές του πετρελαίου και τις βελτιώσεις στα διαθέσιμα εισοδήματα των νοικοκυριών. Η 
ανάπτυξη των εξαγωγών αναμένεται να συνεχιστεί το 2015, λόγω της υποτίμησης του ευρώ, 
της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και των συνεχιζόμενων βελτιώσεων στο επιχειρηματικό 
κλίμα. Οι επενδύσεις θα σημειώσουν σημαντική ανάπτυξη υπό την προϋπόθεση ότι θα 
σταθεροποιηθεί το πολιτικό κλίμα. Γενικά, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα 
αναπτυχθεί κατά 2,5% το 2015. Το 2016 η ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται να 
ενισχυθεί στο 3,6%, καθώς οι επενδύσεις αναμένεται να αυξήσουν τη δυναμική τους, με 
βάση την εφαρμογή των συμφωνηθέντων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Το έλλειμμα 
τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2% του ΑΕΠ το 
2014, στο 1,5% το 2015 και στο 0,9% το 2016. Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει 
βιωσιμότητα του εξωτερικού εμπορίου, με στήριξη από τις συνεχιζόμενες διαρθρωτικές και 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Έχοντας «κορυφωθεί» το 2013, η ανεργία άρχισε να υποχωρεί το 
2014. Yπολογίζεται ότι μειώθηκε στο 26,6% ως αποτέλεσμα της δημιουργίας περίπου 
100.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. η Κομισιόν προβλέπει πως η ανεργία 
θα υποχωρήσει στο 25% το 2015 και στο 22% το 2016 ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης 
ανάπτυξης και της επιτυχίας των προγραμμάτων απασχόλησης. Οι τιμές καταναλωτή 
μειώθηκαν κατά 1,4% το 2014, αντανακλώντας την πτώση της τιμής του πετρελαίου, τα 
χαμηλότερα εργατικά κόστη και το πιο υγιές περιβάλλον ανταγωνισμού στο λιανικό εμπόριο, 
την υγεία και την ενέργεια. Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε αρνητικό πεδίο το 
2015 λόγω της συνεχιζόμενης εσωτερικής προσαρμογής και των χαμηλών διεθνών τιμών 
πετρελαίου, και να γυρίσει σε θετικό πρόσημο το 2016 καθώς θα επιταχύνεται η ανάκαμψη. 
Η Κομισιόν σημειώνει πως υπάρχουν ρίσκα λόγω της αβεβαιότητας σε ότι αφορά την 
κατεύθυνση πολιτικών, που θα μπορούσαν να έχουν βαθύτερη και πιο μακροχρόνια 
επίπτωση στην εμπιστοσύνη, την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Οι γενικές δημοσιονομικές 
προοπτικές της Ελλάδας συνεχίζουν να ενισχύονται. Η δημοσιονομική προσαρμογή που 
επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια έχει βελτιώσει σημαντικά το δημοσιονομικό ισοζύγιο. Το 
2014, προβλέπεται ότι επιτεύχθηκε πρωτογενές πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ, με βάση τα 
μηνιαία στοιχεία μέχρι τον Νοέμβριο του 2014. Το συνολικό έλλειμμα –που δεν επηρεάζεται 
πλέον από τις τεράστιες έκτακτες επιπτώσεις της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που 
κατεγράφησαν το 2012 και ιδιαίτερα το 2013- προβλέπεται τώρα να υποχωρήσει στο 2,5% 
του ΑΕΠ το 2014. Σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις, το δημοσιονομικό ισοζύγιο 
της κυβέρνησης αναμένεται να είναι κάπως πιο αδύναμο το 2014 αλλά ισχυρότερο το 2015, 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 819.50 -3.37% -0.8% 
FTSE-Large Cap 246.37 -4.48% -7.0% 
FTSE-Mid Cap 838.50 -2.66% +8.5% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 48,688 -4.38% -8.0% 
Όγκος (€ εκατ.) 151.82 - 118.18 

 

 

 
ΤΙΤΚ 2.01% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΕΕ 1.43% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΠΕΛΑ 0.57% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΥΤΙΛ -0.17% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ -0.66% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΤΕΝΕΡΓ -5.62% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΟΤΕ -6.32% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΡΩΒ -9.70% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΤΕ -12.31% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -14.97% 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 0.06% +0.0 -2 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9.19% -0.6 -45 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9.62% -6.2 -13 

Spread 10ετούς Ομ. 925 -6.3 +4 

USD / Euro 1.14 -0.31% -6.0% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 55.25 -1.07% -3.6% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

06/02/2015: -  
 

11/02/2015: MSCI – Ανακοίνωση Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
12/02/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Βρυξέλλες) 
16/02/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
18/02/2015: ΕΚΤ - Συνεδρίαση Διοικητικού  
                     Συμβουλίου 
18/02/2015: ΕΕΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
26/02/2015: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
02/03/2015: MSCI – Εφαρμογή Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
05/03/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
13/03/2015: S&P – Αξιολόγηση 
16/03/2015: ΕΧΑΕ – 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 
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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καθώς εκτιμάται ότι φέτος θα εγγραφούν κέρδη από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που είχε στην κατοχή της η Τράπεζα της Ελλάδας το 2014 
(περίπου 1% του ΑΕΠ). Οι προβλέψεις για το 2015 και 2016 υποθέτουν πως η Ελλάδα θα επιτύχει τους στόχους του προγράμματος για πρωτογενές 
πλεόνασμα, ενώ το οικονομικό κλίμα θα βελτιώνεται και θα συνεχίζεται η δημοσιονομική προσαρμογή. Για να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι 
και να ολοκληρωθεί η πέμπτη επιθεώρηση του ελληνικού προγράμματος, θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα πέραν αυτών που προβλέπονται 
στον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε για το 2015. Αν υλοποιηθούν οι στόχοι του προγράμματος, η Ελλάδα θα καταγράψει πλεόνασμα της γενικής 
κυβέρνησης 1,1% και 1,6% του ΑΕΠ το 2015 και 2016. Το διαρθρωτικό ισοζύγιο έχει επίσης «γυρίσει» σε σημαντικό πλεόνασμα από βαθύ έλλειμμα 
το 2011. Ο λόγος χρέους/ΑΕΠ εκτιμάται πως σταθεροποιήθηκε το 2014, ενώ αναμένεται πως θα σημειώσει σημαντική πτώση το 2015 και 2016, 
καθώς το πρωτογενές πλεόνασμα συνεχίζει να βελτιώνεται και η οικονομία να αναπτύσσεται με βιώσιμο ρυθμό. Τα ευνοϊκά επιτόκια σε συνδυασμό 
με το οπισθοβαρές πρόγραμμα αποπληρωμής των δανείων του EFSF θα βοηθήσουν ώστε να διατηρηθεί σε χαμηλό επίπεδο η δαπάνη 
αποπληρωμής τόκων για μια μακρά περίοδο, παρά το υψηλό χρέος. Οι κίνδυνοι για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα σχετίζονται με μια προσωρινή 
επιδείνωση της είσπραξης φόρων γύρω στην αλλαγή του χρόνου, που θα αντανακλά την αβεβαιότητα αναφορικά με την εφαρμογή των μέτρων του 
προϋπολογισμού ή από μια μεγαλύτερη επιβράδυνση της οικονομίας. 
 

 Καθαρά ελληνική υπόθεση φαίνεται ότι θα είναι τελικά ο διαγωνισμός για την αναζήτηση πετρελαίου για τα τρία χερσαία οικόπεδα στη Δυτική Ελλάδα. 
Οι μεγάλες ξένες εταιρείες, για τις οποίες είχε προϊδεάσει ο τέως υπουργός Γ. Μανιάτης, δεν αναμένεται να προσέλθουν σήμερα στις 3 το μεσημέρι να 
καταθέσουν προσφορές, ενώ «άφωνα» άφησε τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου η υπαναχώρηση, την ύστατη ώρα, της ιταλικής ΕΝΕL. Ακόμη 
μεγαλύτερη ήταν η έκπληξη των ΕΛΠΕ, που είχαν καταλήξει σε συμφωνία με την ιταλική εταιρεία για κοινή κάθοδο στον διαγωνισμό. Τα ΕΛΠΕ 
φέρεται να ενημερώθηκαν από την ιταλική εταιρεία για την αποχώρησή της προχθές, δηλαδή μόλις δύο ημέρες πριν από την κατάθεση των 
προσφορών. Επειτα από αυτό αποφασίστηκε η αυτόνομη κάθοδος του ελληνικού ομίλου στον διαγωνισμό, με τα αρμόδια στελέχη να ξενυχτάνε για 
να προλάβουν να καταθέσουν προσφορά με βάση τα νέα δεδομένα. Οι λόγοι αποχώρησης της ιταλικής εταιρείας δεν είχαν γίνει γνωστοί μέχρι και 
χθες το βράδυ. Στελέχη πάντως που βρίσκονταν σε επαφή με τους Ιταλούς αποσυνδέουν πλήρως τη στάση τους με τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα 
και την αποδίδουν κυρίως σε εσωτερικά προβλήματα της εταιρείας. Μετά αυτή την εξέλιξη, προσφορές αναμένεται να κατατεθούν σήμερα μόνο από 
τις δύο ελληνικές εταιρείες, EΛΠΕ και Εnergean Oil. Το κλίμα χθες ήταν τέτοιο στο υπουργείο που έδινε την εντύπωση πως οποιαδήποτε άλλη 
προσφορά θα αποτελέσει έκπληξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τις τρεις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας είχαν εκφράσει τρεις ακόμη 
εταιρείες και συγκεκριμένα η Shell, η γαλλική Total και η ισπανική Repsol. H κάθετη πτώση των τιμών του πετρελαίου ήταν καταλυτικός παράγοντας, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμοδίων στελεχών, για την τελική στάση των ξένων εταιρειών. Τα ίδια στελέχη εκτιμούν πως οι πολιτικές εξελίξεις στη 
χώρα πρόσθεσαν αβεβαιότητα. 
 

Αγορά 
 

 Διεκόπη το σερί των 26 συνεχών μηνών όπου τα ξένα χαρτοφυλάκια εμφανίζονταν ως καθαροί αγοραστές ελληνικών μετοχών. Έτσι τον φετινό 
Ιανουάριο οι ξένοι επενδυτές προχώρησαν σε καθαρές ρευστοποιήσεις ελληνικών τίτλων συνολικής αξίας 24,71 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, για τους 
Έλληνες επενδυτές η αξία των αγορών υπερέβη αυτή των πωλήσεων κατά 24,30 εκατ. ευρώ. Αξίζει να υπογραμμίσουμε πως οι ξένοι επενδυτές ήταν 
αγοραστές μετοχών από τον Νοέμβριο 2012 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2014. Συνολικά είχαν πραγματοποιήσει συνολικές εισροές κεφαλαίων 3,793 
δισ. ευρώ σε αυτό το σερί των 26 μηνών. Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών τον πρώτο μήνα του 2015 έκλεισε στα 38,26 δισ. 
ευρώ, μειωμένη κατά 16,3% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, η συνολική μείωση αγγίζει το 9,1%. Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών 
συναλλαγών ανήλθε στα 2.984.330.892 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 25,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (2.372.097.351 τεμάχια) και 
αύξηση 200,3% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2014 (993.857.435 τεμάχια). 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε χθες το βράδυ την διεύρυνση του ορίου για ELA στα 60 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η 
απόφαση της ΕΚΤ προβλέπει την άμεση μεταφορά από την 11η Φεβρουαρίου, όλων των assets που δεν γίνονται πλέον αποδεκτά ως ενέχυρα από 
την ίδια, στον ELA, συν ένα επιπρόσθετο μαξιλάρι ρευστότητας για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ύψους 9,5 δισ. ευρώ. Τραπεζικοί αναλυτές 
εκτιμούν ότι η ρευστότητα που αντλούν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες μέσω κρατικών ομολόγων, εντόκων, εγγυήσεων του Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ του 
νόμου Αλογοσκούφη) και ειδικών ομολόγων (Πυλώνας ΙΙΙ του νόμου Αλογοσκούφη) ανέρχεται σε περίπου 50 δισ. Ευρώ. Τα παραπάνω assets 
μεταφέρονται ένα προς ένα στον ELA ως ενέχυρα και επομένως, εξασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση σε επίπεδο ρευστότητας για το εγχώριο τραπεζικό 
σύστημα. Με όριο γραμμής 60 δισ. ευρώ στον ELA και ομόλογα EFSF ύψους 39 δισ. ευρώ τα οποία συνεχίζουν να γίνονται αποδεκτά από την ΕΚΤ, 
οι τράπεζες διαθέτουν εφεδρεία ρευστότητας ώστε να αντιμετωπίσουν ελεγχόμενες πρόσθετες εκροές καταθέσεων. Σημειώνεται ότι η ρευστότητα που 
αντλήθηκε από το Ευρωσύστημα (ΕΚΤ και ELA) στα τέλη Ιανουαρίου υπολογίζεται σε περίπου 70 δισ. ευρώ. Το εγχώριο τραπεζικό σύστημα διαθέτει 
διαθέσιμα ενέχυρα για προσφυγή στον ELA άνω των 200 δισ. ευρώ και επομένως μπορεί να αντλήσει εφόσον χρειασθεί ρευστότητα άνω των 120 
δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2012 στην κορύφωση της κρίσης ρευστότητας λόγω της τότε πολιτικής αβεβαιότητας η ρευστότητα που 
αντλούσαν οι τράπεζες από τον ELA είχε εκτιναχθεί στα 125 δισ. ευρώ. Τα περιθώρια άντλησης ρευστότητας από τον ELA είναι μεγάλα, με την ΕΚΤ, 
όμως, να αποτελεί τον απόλυτο ρυθμιστή του πόσο ανοίγει η κάνουλα, αναφέρουν τραπεζικά στελέχη παραπέμποντας στις δηλώσεις Βάιντμαν. «Η 
ρευστότητα του ELA θα πρέπει να δίνεται μόνο βραχυπρόθεσμα και μόνο σε φερέγγυες τράπεζες» δήλωσε ο επικεφαλής της Bundesbank, Γενς 
Βάιντμαν μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Boersen Zeitung και συμπλήρωσε: «Είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να εφαρμόζουμε αυστηρά κριτήρια 
με τον ELA. Εάν από αυτό υπάρξουν επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική σταθερότητα, τότε θα πρέπει οι πολιτικοί να ανταποκριθούν στις ευθύνες 
τους». «Η ΕΚΤ επισπεύδει τις εξελίξεις βάζοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την κλεψύδρα της ρευστότητας» αναφέρει τραπεζικός 
αναλυτής. Αναγκάζοντας το εγχώριο τραπεζικό σύστημα να προσφύγει νωρίτερα στον ELA η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παίρνει εξ ολοκλήρου 
στα χέρια της τον έλεγχο στην κάνουλα της ρευστότητας για την ελληνική οικονομία. Πλέον η δυνατότητα άντλησης ρευστότητας δεν εξαρτάται από 
την ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να έχουν τίτλους που είναι αποδεκτοί ως ενέχυρα δανεισμού από την ΕΚΤ, αλλά αποκλειστικά από τα όρια 
δανεισμού μέσω ELA που θα εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
 

 Τη διαβεβαίωση ότι οι εγχώριες τράπεζες είναι απολύτως ασφαλείς και δεν υπάρχει πρόβλημα με τη ρευστότητά τους έδωσε χθες ο διοικητής της 
Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, στον απόηχο της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τον προσωρινό 
αποκλεισμό των ελληνικών ομολόγων. Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι χθες Πέμπτη ήταν μια ήρεμη ημέρα για τις καταθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η 
απόφαση της ΕΚΤ θα ανακληθεί μόλις υπάρξει συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση. 

 

 H τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν αύξησε σε 80% το ποσοστό ελέγχου στην αλβανική εταιρεία Antea Cement, ενώ το υπόλοιπο 20% διατηρεί η 
International Finance Corporation (IFC). Οπως ενημέρωσε το Χρηματιστήριο η μεγαλύτερη εγχώρια παραγωγής τσιμέντου, εξαγόρασε το 20% των 
μετοχών της της Antea Cement, ποσοστό που κατείχε η European Bank for Reconstruction and Development (ΕBRD). Σύμφωνα με τη διοίκηση του 
Τιτάνα, η διατήρηση ικανοποιητικού βαθμού λειτουργίας των εργοστασίων στην Ελλάδα εξακολουθεί να βασίζεται στις εξαγωγικές δυνατότητες, στο 
πλαίσιο έντονου ανταγωνισμού από χώρες με χαμηλό κόστος ενέργειας και χωρίς περιορισμούς στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι 
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επενδύσεις που έχουν γίνει με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εργοστασίων, επιτρέπουν, 
μέχρι σήμερα, τη συνέχιση της εξαγωγικής δραστηριότητας με αμείωτους ρυθμούς. Στις ΗΠΑ συνεχίζονται οι ανοδικές τάσεις στη ζήτηση δομικών 
υλικών, ιδιαίτερα στην Πολιτεία της Φλόριντα όπου βρίσκεται σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Η βελτίωση προέρχεται κυρίως από 
την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων, στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπτυξης που σημειώνει η αμερικανική οικονομία. Οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων 
και οι βελτιωμένες τιμές συντέλεσαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών της Titan America, ο οποίος στο εννεάμηνο του 2014 άγγιξε τα 345 εκατ. 
ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 13%. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 32 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2013. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η κατασκευαστική δραστηριότητα παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το 2013 και γενικά 
κινείται χαμηλά σε σύγκριση με την παραγωγική δυναμικότητα των εργοστασίων. 

 
(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 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


