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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 0,85% (850,27 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 49 κινήθηκαν ανοδικά, 63 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 145 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 251,56 μονάδες (-0,97%), με τις μετοχές των ΜΙΓ (+3,33%), ΜΠΕΛΑ (+3,16%) 
και ΤΙΤΚ (+2,27%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-3,81%), ΕΥΡΩΒ (-3,88%) και ΕΤΕ (-5,22%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. 
Οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν 
απώλειες. 
 

Οικονομία / Πολιτική 
 

 Σύμφωνα με την 11σέλιδη πρόταση του υπουργού Οικονομικών Γ. Βαρουφάκη στον 
επικεφαλής του Eurogroup Γ. Ντάισελμπλουμ, στα σχέδια της κυβέρνησης για την πάταξη 
της φοροδιαφυγής είναι η αξιοποίηση τουριστών, φοιτητών, νοικοκυρών και άλλων πολιτών 
ως «ερασιτεχνών ερευνητών» φοροδιαφυγής. Το σχέδιο προβλέπει την εκπαίδευσή τους, 
καθώς και την παροχή οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την καταγραφή των κρουσμάτων 
φοροδιαφυγής, ενώ οι νέοι «εφοριακοί» θα πληρώνονται με την ώρα και θα απασχολούνται 
το πολύ για 2 μήνες. Πέραν αυτού, η επιστολή του κ. Βαρουφάκη περιλαμβάνει 
συνολικά 7 δράσεις, οι οποίες ευελπιστεί ότι θα αποτελέσουν τη βάση αξιολόγησης 
της Αθήνας και πιθανής εκταμίευσης μέρους της δόσης των 7,2 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, η 
λίστα περιλαμβάνει: 
1. Ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου με στόχο την εξοικονόμηση πόρων. 
Εκτός, όμως, από την αξιολόγηση και τη συμμόρφωση της χώρας με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες, το Συμβούλιο θα καταρτίζει εκθέσεις ελέγχου δαπανών (spending review), ενώ θα 
συγχωνευθεί με το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και θα συνεργάζεται με το ΚΕΠΕ. 
2. Μεταρρυθμίσεις με στόχο την καλύτερη προετοιμασία του προϋπολογισμού και την 
αναμόρφωση του Οργανικού Νόμου. Ο κ. Βαρουφάκης αναφέρει ότι θα εισαχθούν 
«μηχανισμοί διόρθωσης σε τετραμηνιαίο επίπεδο για κάθε φορέα» του Δημοσίου (ΔΕΚΟ, 
ΟΤΑ, ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές, φορείς εκτός προϋπολογισμού κ.λπ.). 
3. Συγκρότηση ευέλικτου σώματος στοχευμένων φορολογικών ελέγχων για την πάταξη της 
φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην πρόταση του κ. Βαρουφάκη, 
«υπάρχουν χιλιάδες παρατηρητές» που θα μπορούσαν να πάρουν μέρος στην προσπάθεια 
της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Και αναφέρει ως παραδείγματα 
τους φοιτητές, τις νοικοκυρές και τους τουρίστες, οι οποίοι θα πληρώνονται με την ώρα και 
θα έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών – εντοπισμού και αναφοράς– προς το 
Δημόσιο περιπτώσεων φοροδιαφυγής. «Ο μεγάλος αριθμός των ερασιτεχνών ερευνητών θα 
προσλαμβάνεται για αυστηρά περιορισμένο χρονικό διάστημα (που δεν θα είναι μεγαλύτερο 
των δύο μηνών και δεν θα τους δίνει καμία προοπτική επαναπρόσληψης) για να 
υποδύονται, μετά από κάποια βασική εκπαίδευση, τους πελάτες εκ μέρους των 
φορολογικών αρχών, ενώ θα είναι καλωδιωμένοι με συσκευές καταγραφής ήχους και 
εικόνας», αναφέρεται στο κείμενο. Να σημειωθεί ότι ο κ. Βαρουφάκης ζητεί τη βοήθεια των 
άλλων κρατών-μελών και των τεχνικών κλιμακίων για την απόκτηση του εξοπλισμού και την 
κατάρτιση των ερασιτεχνών «εφοριακών». 
4. Βελτιώσεις στη νομοθεσία για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες τελικά 
θα ανακοινωθούν μετά το Eurogroup, δεδομένων των ενστάσεων που υπάρχουν. Τριών 
διαφορετικών ειδών ρυθμίσεις προτείνει ο κ. Βαρουφάκης: 
• Ρύθμιση-εξπρές με μερική ή ολική διαγραφή προσαυξήσεων για όλα τα ληξιπρόθεσμα 
χρέη. Η ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ άμεσα και θα λήξει στα τέλη Μαρτίου. Οσοι 
φορολογούμενοι έχουν χρέη τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα και επιβαρύνονται πλέον 
με σημαντικού ύψους προσαυξήσεις και πρόστιμα, ακόμη και μεγαλύτερα του αρχικού 
ποσού των οφειλών, πληρώνοντας ολόκληρο το ποσό της αρχικής οφειλής θα γλιτώσουν 
από το σύνολο των προσαυξήσεων και των προστίμων. 
• Ρύθμιση που λήγει στις 30 Απριλίου 2015. Η ρύθμιση αυτή προβλέπει μερική ή ολική 
διαγραφή προσαυξήσεων. 
• Βασική ρύθμιση 100 δόσεων για όλα τα χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2014. 
Οι οφειλέτες θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτή μέχρι τις 26 Μαΐου 2015. Η νέα ευνοϊκή 
ρύθμιση προβλέπει την εξόφληση όλων των οφειλών προς το Δημόσιο που κατέστησαν 
ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31-122014 έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις. Για όσους πληρώσουν 
εφάπαξ, προβλέπεται η διαγραφή των προσαυξήσεων και των προστίμων. Οσοι επιλέξουν 
δόσεις θα έχουν επίσης μείωση των προσαυξήσεων, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων 
που θα επιλεγούν. 
5. Την είσπραξη 500 εκατ. ευρώ ετησίως από τον διαδικτυακό (online) τζόγο. Ο υπουργός 
Οικονομικών εκτιμά τον online τζόγο στα 3 δισ. ευρώ ετησίως, από τα οποία το ελληνικό 
Δημόσιο θα μπορούσε να λάβει το 1/6. Επίσης, αναφέρει ότι εντός δύο μηνών μπορούν να 
δοθούν οι σχετικές άδειες 5ετούς διάρκειας, ενώ εντός 3μήνου θα δημιουργηθεί ο 
κατάλληλος μηχανισμός ελέγχου των συναλλαγών. 

 6. Μείωση γραφειοκρατίας και βελτίωση επιχειρηματικού κλίματος μέσω της βελτίωσης των 
παρεχομένων δημοσίων υπηρεσιών, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για οικονομικό όφελος. Ο 
κ. Βαρουφάκης αναφέρεται στην «Εξυπνη Κάρτα Πολίτη» που θα είναι σαν χρεωστική κάρτα 
και με την επίδειξή της οι πολίτες όταν υποβάλλουν κάποια αίτηση σε δημόσια υπηρεσία δεν 
θα χρειάζεται να προσκομίζουν δικαιολογητικά άλλης δημόσιας υπηρεσίας. Ο υπουργός 
εξηγεί ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και ότι δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί η 
ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών. Οπως αναφέρει, αν εφαρμοστεί χωρίς την  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 850,27 -0,85% +2,9% 
FTSE-Large Cap 251,56 -0,97% -5,0% 
FTSE-Mid Cap 903,25 -1,18% +16,8% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 49.644 -1,12% -6,2% 
Όγκος (€ εκατ.) 66,70 - 124,00 

 

 

 
ΜΙΓ 3,33% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΜΠΕΛΑ 3,16% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΤΙΤΚ 2,27% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΕΤΚ 1,21% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΟΠΑΠ 0,90% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3,20% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΠΕΙΡ -3,76% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -3,81% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΥΡΩΒ -3,88% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΤΕ -5,22% 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% -0,2 -4 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,80% -6,4 -84 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9,45% -6,8 -30 

Spread 10ετούς Ομ. 907 -9,4 -13 

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

Αργό Πετρέλαιο ($) 60,82 0,80% 6,1% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,8% Ιαν. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

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 
07/05/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
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 
19/06/2015: ΤΙΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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ψηφιοποίηση, τότε οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πιέσουν προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του κράτους, καθώς θα είναι εκείνοι υπεύθυνοι για την 
ανεύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
7. Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης με ισχύ 9 μηνών και συνολικό κόστος 200,3 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 22,1 εκατ. ευρώ για 
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε 150.000 νοικοκυριά, τα 40,5 εκατ. ευρώ από το επίδομα ενοικίου σε 30.000 νοικοκυριά (έως 70 ευρώ ανά άτομα 
τον μήνα και 220 ευρώ ανά πολυμελή οικογένεια) και τα 137,7 εκατ. ευρώ από επίδομα σίτισης «100 ευρώ τον μήνα ανά οικογένεια σε έως 300.000 
νοικοκυριά». Πάντως, στο σημείο αυτό θα πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος, καθώς το κόστος του επιδόματος ανέρχεται στα 270 εκατ. ευρώ όπως 
περιγράφεται στην πρόταση του υπουργού. Για τη χρηματοδότηση των μέτρων, ο κ. Βαρουφάκης αναφέρει ότι θα γίνει περικοπή δαπανών (60,9 
εκατ. ευρώ) από τα υπουργεία και τις προμήθειες (140 εκατ. ευρώ). 
Τα μηνύματα που έρχονται από τις Βρυξέλλες ενόψει του Eurogroup τείναι ιδιαίτερα αυστηρά και καμία απόφαση δεν αναμένεται να ληφθεί για τη 
χώρα μας στη συνεδρίαση, καθώς εκτιμάται ότι δεν έχει γίνει κανένα βήμα προσέγγισης από την Αθήνα. Ο κ. Βαρουφάκης μπορεί να έστειλε χθες 
στον πρόεδρο του Eurogroup Γ. Ντάισελμπλουμ την επιστολή με τις μεταρρυθμίσεις που θέλει να προωθήσει η Αθήνα άμεσα, αλλά σύμφωνα με 
ανώτατο Ευρωπαίο αξιωματούχο, αυτή δεν μπορεί να οδηγήσει σε κάποια απόφαση εκταμίευσης οποιουδήποτε ποσού. 
Στη δισέλιδη εισαγωγή του ο Ελληνας υπουργός Οικονομικών τόνιζε ότι η λίστα πρέπει να συμφωνηθεί στο Eurogroup και ύστερα στο ελληνικό 
Κοινοβούλιο για να γίνει η βάση για την αξιολόγηση. Ομως η διαδικασία που προτείνει ο κ. Βαρουφάκης σίγουρα δεν θα οδηγήσει σε αποδέσμευση 
υποδόσης. Ανώτατος Ευρωπαίος αξιωματούχος τόνιζε χθες ότι για οποιαδήποτε εκταμίευση υποδόσης η διαδικασία είναι μία και δεν έχει αλλάξει. 
Μόνο αν υπάρξει συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο των εκπροσώπων της τρόικας, αλλά και οι προαπαιτούμενες ενέργειες να έχουν περάσει από τη 
Βουλή, τότε και μόνον τότε μπορεί να γίνει εκταμίευση. «Οι υπουργοί της Ευρωζώνης μπορεί να έχουν πτυχία και μεταπτυχιακά σε οικονομικά, αλλά 
δεν έχουν ούτε τον χρόνο ούτε τις τεχνικές γνώσεις για να μπουν σε λεπτομέρειες του ελληνικού προγράμματος», έλεγε ο αξιωματούχος, θέλοντας να 
τονίσει ότι αυτή δεν είναι μία απόφαση που μπορεί να ληφθεί σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών. Επιπλέον, ο επικεφαλής του Eurogroup, Γ. 
Ντάισελμπλουμ, απάντησε στην επιστολή που απέστειλε ο Γ. Βαρουφάκης την Παρασκευή, η οποία περιελάμβανε επτά μεταρρυθμίσεις. «Αυτό το 
έγγραφο θα είναι βοηθητικό για την διαδικασία εξειδίκευσης της πρώτης λίστας μέτρων» υπογράμμισε ο κ. Ντάισελμπλουμ. «Οι προτάσεις που 
περιγράφονται στην επιστολή σας θα πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω με τους θεσμούς», διευκρίνισε ο ίδιος. 

 
Αγορά 

 

 Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς τον Φεβρουάριο 2015 ανέρχεται σε 60,1% έναντι 61,1% 
στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 1,6%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (8,873.00 
εκατ. ευρώ ή 19,4%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 48,4% έναντι 49,5% στο 
τέλος του προηγούμενου μήνα, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 2,2%. Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2015 πραγματοποίησαν το 60,7% 
της συνολικής αξίας συναλλαγών, ενώ στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €162,17 εκατ. Οι εκροές προέρχονται από θεσμικούς 
επενδυτές (€171,12 εκατ.), από νομικά πρόσωπα (€9,70 εκατ.) και από ιδιώτες αλλοδαπούς (€0,07 εκατ.), ενώ οι εισροές προέρχονται από λοιπά 
νομικά πρόσωπα (€18,72 εκατ.). Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €162,52 εκατ. Οι εισροές προέρχονται 
από Έλληνες ιδιώτες (€74,50 εκατ.), από αμοιβαία κεφάλαια (€47,08 εκατ.), από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (€25,21 εκατ.), από εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, 
ΟΕ, κλπ) (€9,25 εκατ.), από τον δημόσιο τομέα (€4,72 εκατ.), από εταιρείες επενδύσεων (€1,30 εκατ.), από ασφ. εταιρείες & συνταξιοδοτικά κεφάλαια 
(€0,46 εκατ.) και από λοιπά ιδιωτικών χρηματοοικονομικών (€0,02 εκατ.), ενώ οι εκροές προέρχονται από λοιπά ιδιωτικών μη χρηματοοικονομικών 
(€0,02 εκατ.). 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Αλλαγές στο ζήτημα της αναγνώρισης του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών ζητεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ανοίγοντας 
ουσιαστικά θέμα αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΚΤ κρίνει ως μη ρεαλιστικό και υπερβολικό το ύψος του 
αναβαλλόμενου φόρου που έχει αναγνωριστεί ως τμήμα των κεφαλαίων και ζητεί τη δραστική περικοπή του. Υπενθυμίζεται ότι, ύστερα από σχετική 
νομοθετική παρέμβαση και για την ενίσχυση των κεφαλαίων των τραπεζών, τους δόθηκε η δυνατότητα να λογιστικοποιήσουν ως κεφάλαιο μέρος του 
αναβαλλόμενου φόρου. Η Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση (ΑΦΑ) είναι μια λογιστική πρακτική που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια και αφορά όλες 
τις επιχειρήσεις. Με την ΑΦΑ μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα, στην περίπτωση που για μία ή περισσότερες χρονιές εμφανίσει ζημιές, να τις 
συμψηφίσει με κερδοφόρες χρήσεις καταβάλλοντας μικρότερο φόρο από αυτόν που της αναλογεί. Σήμερα μεγάλο μέρος της κεφαλαιακής βάσης των 
τραπεζών, και κατ’ επέκταση της κεφαλαιακής επάρκειας -με βάση την οποία η ΕΚΤ κρίνει αν μια τράπεζα είναι ή δεν είναι βιώσιμη-, αποτελείται από 
αυτό το, σε μεγάλο βαθμό θεωρητικό, κεφάλαιο.Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών, η ΕΚΤ έχει ανοίξει ξανά το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου και ζητεί 
τον περιορισμό του ποσού που έχει αναγνωριστεί, κάτι που έμμεσα θέτει ζήτημα αυξήσεων κεφαλαίου. Τα κεφάλαια που θα «χαθούν» από τον 
περιορισμό του αναβαλλόμενου φόρου θα πρέπει να αντικατασταθούν από νέα κεφάλαια. Ωστόσο στην παρούσα συγκυρία, με δεδομένη τη μεγάλη 
αβεβαιότητα για την έκβαση της διαπραγμάτευσης της χώρας με τους εταίρους, δεν υπάρχουν πρακτικά δυνατότητες από τις τράπεζες να 
αναζητήσουν τα αναγκαία κεφάλαια από τους επενδυτές. 
 

 H Moody's προχώρησε στην υποβάθμιση της αξιολόγησης του ανωτάτου ορίου (ceiling) των τραπεζικών καταθέσεων στην Ελλάδα σε 
εγχώριο και ξένο νόμισμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διεθνούς οίκου η νέα αξιολόγηση είναι η «Caa1» από «Βα3» πριν. Τα βραχυπρόθεσμα 
rating καταθέσεων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα παραμένουν σε αξιολόγηση Not Prime (NP). Παράλληλα τα ανώτατα όρια των αξιολογήσεων για τα 
ομόλογα παραμένουν στο Ba3/NP. Όπως αναφέρει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης η υποβάθμιση δεν έχει καμία επίπτωση στην πιστοληπτική 
αξιολόγησης της Ελλάδας η οποία βρίσκεται από τις 6 Φλεβάρη υπό αναθεώρηση για πιθανή υποβάθμιση. Επίσης δεν επηρεάζει τα τραπεζικά 
ratings καθώς αυτές οι αξιολογήσεις είναι χαμηλότερες από νέο ceiling. To ανώτατο όριο τραπεζικών καταθέσεων αντανακλά τον κίνδυνο η 
κυβέρνηση να επιβάλει περιορισμούς στην πρόσβαση των καταθέσεων. Σύμφωνα με τη Moody's η απόφαση να προχωρήσει στην υποβάθμιση 
αντανακλά τη θέση του διεθνούς οίκου πως ο κίνδυνος η κυβέρνηση να επιβάλει πάγωμα καταθέσεων ή παρόμοιους περιορισμούς κεφαλαίων ώστε 
να διαφυλάξει την χρηματοοικονομική σταθερότητα, δεν είναι μικρότερος από τον κίνδυνο ενός default. H αυξημένη αβεβαιότητα που «συνόδευσε» τις 
πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και πιστωτών είχε αρνητικό αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των καταθετών, αναφέρει η Moody΄s. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα εκροές καταθέσεων ύψους 25 δις. ευρώ από τις αρχές Δεκεμβρίου ή στο 15% της καταθετικής βάσης, συμπληρώνει. Αν και η 
πρόσφατη συμφωνία παράτασης του προγράμματος φαίνεται να προσφέρει μια παύση στις εκροές καταθέσεων, οι διαπραγματεύσεις τους 
επόμενους 4 μήνες θα είναι δύσκολες και η πιθανότητα η πίεση στις καταθέσεις να επανέλθει, είναι μεγάλη, τονίζει η Moody's. Η φερεγγυότητα των 
τραπεζών και του κράτους είναι πολύ στενά συνδεδεμένες, αναφέρει ο διεθνής οίκος. 
 

 Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης θα είναι όπως όλα δείχνουν ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες 
ελήφθη το σχετικό OK από τον Ενιαίο Μηχανισμό Τραπεζικής Εποπτείας (SSM). Ο κ. Φραγκιαδάκης κατέχει σήμερα τη θέση του γενικού διευθυντή 
Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς της Εθνικής και εφόσον οι πληροφορίες ισχύουν θα πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση. 
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 Με πενταετείς άδειες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα επέκτασης, θα αντικαταστήσει η κυβέρνηση τις 24 προσωρινές άδειες που έχουν 
παραχωρηθεί σε αντίστοιχες εταιρείες Διαδικτυακού Στοιχήματος. Προβλέπεται, μάλιστα, πως τα έσοδα του δημοσίου από την αδειοδότηση των 
εταιρειών και τη φορολόγηση του ηλεκτρονικού τζόγου θα φτάσουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ακριβή στοιχεία για το φόρο που πλήρωνουν 
μέχρι σήμερα οι 24 εταιρείες με τις προσωρινές άδειες, δεν είναι γνωστά. Όπως αναφέρεται στην επιστολή του υπουργού Οικονομικών Γιάνη 
Βαρουφάκη προς τον πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Νταισελμπλουμ, κάθε άδεια θα αφορά μια και μόνο ηλεκτρονική διεύθυνση στο Διαδίκτυο. 
Σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις όπου μία από τις 24 προσωρινές άδειες χρησιμοποιείται από 4 ή και 5 διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Στην 
επιστολή αναφέρεται πως κάθε πενταετής άδεια θα απαιτεί την πληρωμή 3 εκατομμυρίων ευρώ από τους υφιστάμενους ομίλους που έχουν 
προσωρινές άδειες. Όμως, το κόστος για την επέκταση της άδειας μετά τη λήξη της πενταετούς περιόδου θα βασίζεται στα δεδομένα της αγοράς. Το 
σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει πως κάθε μία από τις εταιρείες που θα λάβει πενταετή άδεια για διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών μέσω Διαδικτύου 
θα πληρώνει φόρο τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως, ανεξάρτητα από το ύψος των συναλλαγών. Μάλιστα ο φόρος θα πληρώνεται στην 
αρχή κάθε χρόνου. Ταυτόχρονα προωθούνται μέτρα ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ρύθμιση στην αγορά Διαδικτυακού Στοιχήματος κατά τα πρότυπα 
όσων ισχύουν σήμερα για τον ΟΠΑΠ όπως η ταυτοποίηση του χρήστη και η χρήση είτε ηλεκτρονικής κάρτας είτε «ηλεκτρονικού πορτοφολιού». 
Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που περιλαμβάνονται στην επιστολή, θα χρειαστούν δύο εβδομάδες ώστε να εφαρμοστεί το νομικό πλαίσιο για τις 
συναλλαγές στο Διαδικτυακό Στοίχημα (μέσω κάρτας, κλπ), ενώ εντός διμήνου θα έχει προχωρήσει το νομικό πλαίσιο για το φόρο που θα 
πληρώνουν οι εταιρείες του κλάδου. Μέσα σε τρεις μήνες θα έχουν παραχωρηθεί οι πενταετείς άδειες. Κύκλοι της αγοράς επισημαίνουν πως ο ΟΠΑΠ 
διατηρεί μέχρι το 2020 το αποκλειστικό δικαίωμα για την παροχή του αθλητικού στοιχήματος με κάθε πρόσφορο μέσο, δηλαδή και μέσω του 
Διαδίκτυου. Οι ίδιοι επισημαίνουν πως τυχόν παροχή μονίμων αδειών (π.χ. πενταετούς διάρκειας) θα οδηγήσει σε πλήρη ανατροπή του σκηνικού 
στην αγορά τυχερών παιχνιδιών. Σήμερα ο ΟΠΑΠ λειτουργεί με διαφορετικό καθεστώς σε σχέση με τις 24 εταιρείες που έχουν "προσωρινές άδειες". 
Ενώ ο οργανισμός έχει εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της ΕΕΕΠ π.χ. για την ταυτοποίηση των παικτών, τη διαφήμιση ώστε να προωθεί τον 
"υπεύθυνο στοιχηματισμό", κλπ, οι ανταγωνιστές του στο Διαδίκτυο λειτουργούν σε "γκρίζα περιοχή". 

 
(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


