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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,99% (857,54 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 61 κινήθηκαν ανοδικά, 51 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 145 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 254,02 μονάδες (+1,88%), με τις μετοχές των ΕΥΡΩΒ (+7,50%), ΕΤΕ (+7,20%) 
και ΠΕΙΡ (+6,32%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΓΡΙΒ (-3,96%), ΒΙΟ (-3,98%) και ΕΥΔΑΠ (-5,73%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Η ΕΚΤ αποφάσισε χθες να αυξήσει τη ρευστότητα που παρέχεται στις τράπεζες μέσου του 
έκτακτου μηχανισμού της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά 500 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα ο κ. 
Ντράγκι ξεκαθάρισε ότι η ΕΚΤ δεν είναι έτοιμη να συναινέσει ούτε σε αύξηση των εντόκων 
γραμματίων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι ελληνικές τράπεζες ούτε στην αποδοχή 
των ελληνικών ομολόγων ως ενεχύρων για την παροχή ρευστότητας. «Η ΕΚΤ είναι η πρώτη 
που εύχεται να ξαναρχίσει η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι ισχύουν οι όροι, και αυτοί είναι ότι πρέπει να αρχίσει τάχιστα η διαδικασία 
που να υποδηλώνει επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης», αποσαφήνισε ο πρόεδρος της 
ΕΚΤ. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να βασιστεί στην ΕΚΤ ώστε να αυξήσει το όριο για 
την έκδοση εντόκων γραμματίων, γιατί η ΕΚΤ στηρίζει τη λειτουργία της σε κανόνες και δεν 
είναι πολιτικό όργανο, και της απαγορεύεται από τις ευρωπαϊκές Συνθήκες να χρηματοδοτεί 
άμεσα ή έμμεσα τα κράτη, είπε ο κ. Ντράγκι. Προς το παρόν, η ΕΚΤ έχει χρηματοδοτήσει τις 
ελληνικές τράπεζες με 100 δισ. ευρώ, συνέχισε ο πρόεδρος της ΕΚΤ, προσθέτοντας ότι «για 
την ακρίβεια, έχει διπλασιάσει τον δανεισμό από τα 50 στα 100 δισ. ευρώ τους τελευταίους 
δύο μήνες». Ο κ. Ντράγκι προσέθεσε ότι ο δανεισμός προς την Ελλάδα ανέρχεται σήμερα 
στο 68% του ελληνικού ΑΕΠ, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη. «Οπότε, υπό αυτή 
την έννοια, κάποιος μπορεί να πει ότι η ΕΚΤ είναι η κεντρική τράπεζα της Ελλάδας, αλλά 
είναι επίσης και η κεντρική τράπεζα των άλλων χωρών και είναι ένας θεσμικός οργανισμός 
που βασίζεται σε κανόνες». Μπορεί η ΕΚΤ να μην άνοιξε τους κρουνούς της ρευστότητας, 
αλλά έδωσε έγκριση για επιπλέον ELA 500 εκατ. ευρώ. Υπάρχουν ήδη αδιάθετα σχεδόν 2,5 
δισ. ευρώ από προηγούμενες εγκρίσεις, τα οποία περίσσεψαν επειδή οι εκροές καταθέσεων 
ήταν λιγότερες από όσες εκτιμάτο. Ετσι, μαζί με τα 500 εκατ. ευρώ της χθεσινής απόφασης, 
διαμορφώνεται ένα «μαξιλάρι» 3 δισ. ευρώ συνολικά, διαθέσιμο για τις τράπεζες αν 
χρειαστεί. Με αυτό το «μαξιλάρι», η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει μέρος των 
διαθεσίμων των δημοσίων φορέων, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, που είναι κατατεθειμένα 
στις εμπορικές τράπεζες, για να καλύψει ταμειακές ανάγκες του Δημοσίου. Οι καταθέσεις 
αυτές δεν θα μπορούσαν να αποσυρθούν αν δεν υπήρχε ο αχρησιμοποίητος ELA για να 
καλύψει την «τρύπα». Η κυβέρνηση έχει πάρει ήδη 250 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 
114 εκατ. από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που ήταν 
κατατεθειμένα σε εμπορικές τράπεζες, προκειμένου να τα κάνει ρέπος (να τα δανειστεί 
βραχυχρόνια) μέσω της ΤτΕ. Επίσης, πιέζει τις διοικήσεις ασφαλιστικών ταμείων κι άλλων 
δημόσιων φορέων να δανείσουν στο Δημόσιο τα αποθεματικά τους μέσω αυτής της 
διαδικασίας. Προς το παρόν, οι περισσότερες διοικήσεις ασφαλιστικών ταμείων αρνούνται. 
Πάντως, εάν το Δημόσιο δεν μπορέσει να χρησιμοποιήσει ένα μέρος αυτών των 
αποθεματικών, δεν μπορεί να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Μαρτίου, καθώς θα 
έχει ένα ταμειακό έλλειμμα που υπολογίζεται περίπου σε 1 δισ. ευρώ.  
Επιπλέον, με την ανάληψη πρωτοβουλίας για κύκλο επικοινωνίας με Ευρωπαίους 
ομολόγους τους και θεσμικούς εκπροσώπους των κέντρων λήψης αποφάσεων στις 
Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάνης 
Βαρουφάκης θα επιδιώξουν από σήμερα έως και την Κυριακή να προλειάνουν το έδαφος 
ενόψει του Eurogroup της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μαξίμου, η Αθήνα 
πρόκειται να στείλει, ενδεχομένως και εντός της ημέρας, μία δέσμη έξι «επεξεργασμένων» 
προτάσεων - μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να υπάρχει χρόνος πριν από το Eurogroup για 
μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και, εφόσον απαιτηθεί, διορθωτικών παρεμβάσεων. Ο κ. 
Τσίπρας είχε χθες, στο πλαίσιο αυτό, τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής της 
Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. 
 

 Ανακόπηκε τον Δεκέμβριο η εδώ και 14 μήνες σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η οριακή, 
μήνα με τον μήνα υποχώρηση της ανεργίας που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 
προσέκρουσε τον Δεκέμβριο του 2014 στη σημαντική μείωση της απασχόλησης, που 
οδήγησε στην οριακή αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 26%. Οι απασχολούμενοι 
μειώθηκαν κατά 24.453 έναντι του Νοεμβρίου του 2014, ενώ μείωση παρουσίασαν και οι 
άνεργοι, κατά 296 άτομα (μηδενική ποσοστιαία μεταβολή). Αναλυτικά, και σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Δεκέμβριο του 2014 το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 26%, 
από 25,9% τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρήθηκε από 25,5%). Τον Δεκέμβριο του 2013 η 
ανεργία είχε διαμορφωθεί στο 27,3%. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 857,54 +0,99% +3,8% 
FTSE-Large Cap 254,02 +1,88% -4,1% 
FTSE-Mid Cap 914,07 +0,23% +18,2% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 50.206 +1,59% -5,1% 
Όγκος (€ εκατ.) 67,44 - 125,33 

 

 

 
ΕΥΡΩΒ 7,50% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΤΕ 7,20% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΠΕΙΡ 6,32% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΑΛΦΑ 4,12% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΜΟΗ 3,72% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΟΛΠ -2,01% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΔΕΗ -3,28% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΓΡΙΒ -3,96% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΒΙΟ -3,98% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΥΔΑΠ -5,73% 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% +0,0 -4 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,85% -13,5 -79 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9,50% -13,9 -24 

Spread 10ετούς Ομ. 916 -10,1 -5 

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

Αργό Πετρέλαιο ($) 60,34 -1,24% 5,3% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,8% Ιαν. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

06/03/2015: - 
 

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 
 

 Την πρώτη κερδοφόρο χρήση μετά δύο διαδοχικά χρόνια ζημιών σημείωσε το 2014 ο όμιλος τσιμέντων Τιτάν, καθώς τα καθαρά κέρδη μετά φόρους 
και δικαιώματα ανήλθαν στα 30,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 36 εκατ. ευρώ το 2013. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1,15 δισ 
ευρώ, ενισχυμένος κατά 2,7%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) μειώθηκε κατά 2,6% στα 182 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση του 
ομίλου, οι βασικοί λόγοι για την επιστροφή στα κέρδη ήταν η συνεχιζόμενη ανάκαμψη της αγοράς των ΗΠΑ, η βελτίωση της ελληνικής αγοράς και η 
καλύτερη απόδοση των αγορών της Τουρκίας και της ΝΑ Ευρώπης. Θετικό ρόλο διαδραμάτισε και η ενίσχυση του δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας 
έναντι του ευρώ. Αρνητική επίδραση όμως είχε η δραστηριότητα της Αιγύπτου, όπου η έλλειψη φυσικού αερίου περιόρισε δραστικά την παραγωγή. 
Στο τέταρτο τρίμηνο, ο Τιτάν αύξησε τον κύκλο εργασιών κατά 6% στα 292,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 
400.000 ευρώ, έναντι ζημιών 21,5 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση του ομίλου εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις 
προοπτικές ανάπτυξης του Τιτάνα κατά το 2015. Για παράδειγμα στις ΗΠΑ, η ανάκαμψη της αγοράς συνεχίζεται απρόσκοπτα, παρά την έντονη 
κακοκαιρία των αρχών του έτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Portland Cement Association προβλέπει ετήσια αύξηση της κατανάλωσης τσιμέντου 
κατά 8% από το 2015 έως το 2017. Οσον αφορά την ελληνική αγορά, η διοίκηση σημείωσε ότι κατά το 11μηνο του 2014, η ιδιωτική οικοδομική 
δραστηριότητα μειώθηκε κατά 14,5% έναντι του 2013, με αποτέλεσμα ύστερα από εννιά διαδοχικά χρόνια υποχώρησης να διαμορφώνεται πλέον στο 
14% του επιπέδου όπου βρισκόταν το 2005. Η διοίκηση προβλέπει ότι η φετινή κατανάλωση τσιμέντου θα παραμείνει σχετικά σταθερή σε σχέση με 
το 2014, λόγω της εκτέλεσης των έργων των μεγάλων οδικών αξόνων. Αντίστοιχα, στην Αίγυπτο, η ζήτηση δομικών υλικών εκτιμάται πως θα 
διατηρηθεί υψηλή, λόγω δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Ο όμιλος αναμένει την ανάκαμψη της παραγωγής και των πωλήσεων εντός του 2015, ιδίως 
μετά και την αναμενόμενη εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων του. 

 

 Ισχυρές πιέσεις για την πώληση του συνόλου των μετοχών της Finansbank ασκούν στη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας μέλη του Γενικού 
Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Η τελική απόφαση για το ζήτημα θα ληφθεί –πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα, 
ενώ ορατός είναι ο κίνδυνος η συζήτηση να γίνει ερήμην του ελληνικού Δημοσίου, καθώς το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ορίσει ακόμα νέο 
εκπρόσωπο στο Ταμείο. Ο μέχρι τώρα εκπρόσωπος της κυβέρνησης κ. Αβραάμ Γούναρης έχει παραιτηθεί μετά την αλλαγή κυβέρνησης. Κύκλοι της 
Εθνικής Τράπεζας επιβεβαιώνουν το θέμα, εκφράζοντας την απόλυτη αντίθεσή τους στην ανατροπή της σχετικής συμφωνίας που υπάρχει με την 
Κομισιόν. Υπογραμμίζουν ότι η πώληση του συνόλου των μετοχών της Finansbank, οδηγεί σε απώλεια αξίας για τους μετόχους της τράπεζας και δεν 
μπορεί να υποστηριχθεί από καμία οικονομική λογική. Όπως σχολιάζουν στην «Κ», μια τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε μόνο ζημία στον μέτοχο και 
αποδίδουν τις σχετικές πιέσεις είτε σε ιδεοληψίες είτε σε σκοπιμότητες. Σημειώνεται ότι το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΤΧΣ -που αποτελείται από τη 
διευθύνουσα σύμβουλο κ. Αναστασία Σακελλαρίου, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιώργο Κουτσό και τον κ. Αναστάσιο Γάγαλη- στην 
εισήγησή του προς το Γενικό Συμβούλιο προτείνει να πωληθούν σταδιακά δύο πακέτα μετοχών της Finansbank με την ΕΤΕ να διατηρεί την 
πλειοψηφία των μετοχών. Αναλυτικά προτείνει να υλοποιηθεί η σχετική συμφωνία της διοίκησης της τράπεζας με την Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προβλέπει την πώληση το επόμενο διάστημα ποσοστού έως 26% των μετοχών της Finansbank 
σε επενδυτές, ενώ σε δεύτερο χρόνο να διατεθεί επιπλέον 20%. Τη διατήρηση του πλειοψηφικού πακέτου της Finansbank από την Εθνική 
υποστηρίζει σθεναρά η διευθύνουσα σύμβουλος του ΤΧΣ κ. Α. Σακελλαρίου, θεωρώντας ότι έτσι μεγιστοποιείται η αξία της Εθνικής Τράπεζας, προς 
όφελος των μετόχων και κατ’ επέκταση του ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα πρέπει να υπερψηφιστεί από 
το Γενικό Συμβούλιο, όπου περίπου τα μισά μέλη -ουσιαστικά οι ξένοι τεχνοκράτες που μετέχουν στο ΤΧΣ-έχουν διαφορετική γνώμη. Τα ξένα μέλη 
του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ (το γενικό συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη εκ των οποίων οι 5 είναι Ελληνες και 4 ξένοι τεχνοκράτες), με 
βασικό εκφραστή τον κ. Πιερ Μαριάνι, επιμένουν ότι η Εθνική πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη 
Finansbank, για να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση. Σύμφωνα με το σκεπτικό τους στη σημερινή κατάσταση και με δεδομένες τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η εγχώρια οικονομία και το τραπεζικό σύστημα η Εθνική δεν πρέπει και δεν μπορεί να διατηρεί μια τόσο μεγάλη επένδυση στην 
Τουρκία. Θεωρούν ότι με την πώληση της Finansbank η ΕΤΕ θα ενισχύσει καθοριστικά την κεφαλαιακή της βάση και θα της επιτρέψει να 
επικεντρωθεί στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής αγοράς. Ο κίνδυνος ακύρωσης της διαδικασίας αξιοποίησης του Αστέρα Βουλιαγμένης, μετά 
τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενισχύει τις πιέσεις, καθώς τα κεφάλαια από την αξιοποίηση του Αστέρα έχουν περιληφθεί στο 
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ και σε περίπτωση οριστικής ακύρωσης της διαδικασίας, τότε η διοίκηση της τράπεζας θα πρέπει να τα 
αναπληρώσει με άλλες ενέργειες. Ακόμα δεν έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου για το θέμα της Εθνικής Τράπεζας, ωστόσο 
είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται απλή πλειοψηφία, ενώ 
δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των μελών του Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι η απουσία εκπροσώπου του υπουργείου Οικονομικών στο ΤΧΣ, 
αφήνει κενή -προς το παρόν- μια θέση στο εννεαμελές συμβούλιο. 
Σε άλλα νέα, Το ΣτΕ, με την υπ΄ αριθμ. 28/2015 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματός του, έκρινε μη νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την 
ανάπλαση της έκτασης του Αστέρα Βουλιαγμένης και γενικότερα της χερσονήσου Μικρό Καβούρι. Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας είχε προχωρήσει 
σε αλλαγές στο Προεδρικό Διάταγμα ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του ανωτάτου δικαστηρίου αλλά τελικά αυτές δεν φάνηκαν αρκετές. Το 
Προεδρικό Διάταγμα που δεν εγκρίθηκε περιείχε το ειδικό χωροταξικό σχέδιο (ΕΣΧΑΔΑ) για τις επενδύσεις που σχεδίαζε το σχήμα υπό τους Αραβες 
στο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Το ΣτΕ έκρινε το Προεδρικό Διάταγμα μη νόμιμο ως προς το σκέλος εκείνο που προβλέπει τη δημιουργία νέων 
μονοκατοικιών (καμπάνες) και την κατασκευή χτισμάτων στο αδόμητο τμήμα της χερσονήσου Μικρό Καβούρι. Η έγκριση ΕΣΧΑΔΑ ήταν μία από τις 
προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταβίβασης της Αστήρ Παλάς στο επενδυτικό σχήμα που είχε υποβάλει προσφορά ύψους 
400.000.000 ευρώ. Στο επενδυτικό σχήμα (Jermyn Street Real Estate Fund IV LP) που επικράτησε στο διαγωνισμό για το ξενοδοχειακό συγκρότημα 
συμμετέχει με 33,75% η τουρκική Dogus. Στο ίδιο σχήμα συμμετέχει με 25% το Abu Dhabi Investment Council, o κρατικός επενδυτικός βραχίονας του 
Αμπού Ντάμπι, και με 25% το κρατικό ασφαλιστικό ταμείο του Κουβέιτ (Public institution for social security State of Kuwait). 

 
(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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Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

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


