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Με πτώση της τάξεως του 4,02% (793,09 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 29 κινήθηκαν ανοδικά, 85 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 140 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 235,13 μονάδες (-3,93%), με τις μετοχές των ΕΥΡΩΒ (+2,05%), ΕΕΕ (+0,33%) 
και ΒΙΟ (-0,36%) να καταγράφουν την καλύτερη απόδοση, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΑΛΦΑ (-8,13%), ΕΤΕ (-9,09%) και ΜΠΕΛΑ (-11,19%) σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν απώλειες, ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν μεικτά 
πρόσημα. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Συνεχίζεται το θρίλερ για την Ελλάδα καθώς το Eurogroup ολοκληρώθηκε χωρίς καν να 
επιτευχθεί μια κοινή ανακοίνωση, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες που καταβλήθηκαν επί 
ώρες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Η ελληνική πλευρά εμφανίστηκε κάθετη στο 
θέμα της παράτασης για το οποίο πίεσαν πολλές χώρες και έτσι δεν προχώρησε ούτε ο 
σχεδιασμός για αποστολή στην Αθήνα τεχνικών κλιμακίων του EWG για να εξετάσουν τις 
ελληνικές θέσεις. Ουσιαστικά κρίσιμη λεπτομέρεια υπήρξε η διατύπωση στο κείμενο και το 
κατά πόσο θα περιλαμβάνει τη λέξη «παράταση». Επαφές της τελευταίας στιγμής, μεταξύ 
της ελληνικής αντιπροσωπείας και του Μεγάρου Μαξίμου, οδήγησαν στην εμπλοκή. 
Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι ο Β. Σόιμπλε έφυγε εκτιμώντας ότι υπάρχει συμφωνία, 
κάτι που δεν έγινε. «Ηταν ευκαιρία να ακούσουμε τη νέα κυβέρνηση. Καλύψαμε πολύ 
έδαφος, αλλά όχι αρκετό για να υπάρξει κοινό ανακοινωθέν. Δεν υπάρχουν πραγματικά 
συμπεράσματα για να ανακοινώσω», δήλωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ μετά το Eurogroup, 
αλλά και την πολύωρη προσπάθεια που ακολούθησε για να υπάρξει μια κοινή ανακοίνωση. 
Εξετάσαμε μια σειρά θέματα, όπως το υφιστάμενο πρόγραμμα που λήγει στο τέλος του μήνα 
και συζητήσαμε την πιθανότητα παράτασης. Κάποιοι υποστήριξαν ότι αυτή ήταν η λύση. Οι 
θεσμοί τόνισαν ότι είναι έτοιμοι για να δουλέψουν, αλλά απαιτείται μια πολιτική απόφαση». 
Σε αυτό θα κινηθούμε, προσέθεσε. «Ηθελα να συμφωνήσουμε για τα βήματα που θα 
ακολουθήσουμε τις επόμενες δύο μέρες. Δεν έγινε και τώρα θα συζητήσουμε περαιτέρω για 
να δούμε πώς κινούμαστε από τη Δευτέρα». Καλύψαμε πολύ έδαφος αλλά όχι αρκετό», 
τόνισε. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί η Ευρώπη ξέρει πάντα να βρίσκει λύσεις στα αδιέξοδα, 
δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης μετά την ολοκλήρωση της 
συνεδρίασης του Eurogroup. Ερωτηθείς αν ασκήθηκαν πιέσεις στην ελληνική πλευρά για 
παράταση του ισχύοντος προγράμματος είπε ότι "έγιναν συζητήσεις και μας τέθηκε το θέμα 
ότι υπάρχει δανειακή συμφωνία την οποία πρέπει να επεκτείνουμε" . Όπως τόνισε, εμείς 
εξηγήσαμε ότι μας εξέλεξαν (οι Έλληνες πολίτες) με στόχο την αμφισβήτηση της λογικής 
αυτού του προγράμματος. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει ισορροπία μεταξύ δύο βασικών 
αρχών που αλληλοσυγκρούονται, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών ο οποίος τόνισε ότι 
δεν υπήρξε καμία απειλή από τους εταίρους, αλλά θα απαιτηθούν πολλές αμοιβαίες 
υποχωρήσεις για να φτάσουμε σε συμβιβασμό. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, το 
ζητούμενο είναι να υπάρξει γέφυρα σε κάτι καινούργιο που δεν θα αναπαράγει τα 
προβλήματα και εμείς καταθέσαμε απόψεις που στόχο έχουν τη δημιουργία μιας νέας 
Συνθήκης και ενός νέου συμβολαίου με την Ευρώπη. Ο κ. Βαρουφάκης επεσήμανε ακόμη 
ότι η σημερινή συνάντηση ποτέ δεν είχε στόχο να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά να 
ακούσουν οι εταίροι από τη νέα ελληνική κυβέρνηση την ανάλυσή μας και τους λόγους για 
τους οποίους το πρόγραμμα δεν βγαίνει, γιατί αποδείχτηκε τοξικό και καταστροφικό για την 
οικονομία. Υπήρξαν πολλά σημεία σύμπτωσης σε πολλά σημεία και με πολλούς είπε ο 
Έλληνας υπουργός Οικονομικών . «Η ελληνική πλευρά θεμελίωσε με επιχειρήματα την 
αποτυχία των μνημονίων» σημείωναν κυβερνητικές πηγές. Έθεσε επί τάπητος το θέμα της 
ανθρωπιστικής κρίσης και του δημοσίου χρέους, διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές. Στο 
Eurogroup αυτό δεν υπήρξε συμφωνία. Παράταση του μνημονίου δεν γίνεται αποδεκτή. Θα 
συνεχιστεί η διαβούλευση με σκοπό τον αμοιβαία επωφελή συμφωνία, συμπληρώνουν οι 
ίδιες πηγές. Οι υπουργοί Οικονομικών της ζώνης του ευρώ συμφώνησαν σε ένα δρόμο προς 
τα εμπρός για να ασχοληθούν με τα προβλήματα χρηματοδότησης στην Ελλάδα και οι 
συζητήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών του 
Λουξεμβούργου Πιερ Γκραμένια. «Έχουμε συμφωνήσει σε ένα δρόμο προς τα εμπρός», είπε 
στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση του Eurogroup στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι 
δεν υπήρχαν συγκρούσεις γύρω από το τραπέζι. Έλληνες ειδικοί θα έχουν συζητήσεις με 
τους ομολόγους τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Eurogroup θα προχωρήσει σε απολογισμό κατά την 
επόμενη συνεδρίασή του την προσεχή Δευτέρα, πρόσθεσε επίσης ο υπουργός Οικονομικών 
του Λουξεμβούργου. 
 

 Xωρίς προσθήκες ή αφαιρέσεις ελληνικών μετοχών από τους δείκτες MSCI ολοκληρώθηκε η 
αναθεώρηση του Φεβρουαρίου που πραγματοποίησε ο διεθνής οίκος. Στην αναθεώρηση ο 
MSCI ανακοίνωσε συνολικά εννέα προσθήκες και 16 διαγραφές εταιριών από τον Global 
Small Cap, ενώ σε ό,τι αφορά τον Global Standard προχώρησε σε δέκα προσθήκες και 
εννέα αφαιρέσεις τίτλων (δεν αφορούν ελληνικές μετοχές). Όλες οι μεταβολές θα τεθούν σε 
ισχύ από την 28η Φεβρουαρίου. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 793,09 -4,02% -4,0% 
FTSE-Large Cap 235,13 -3,93% -11,2% 
FTSE-Mid Cap 825,17 -3,61% +6,7% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 46.368 -3,67% -12,4% 
Όγκος (€ εκατ.) 83,68 - 116,48 

 

 

 
ΕΥΡΩΒ 2,05% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΕΕ 0,33% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΒΙΟ -0,36% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΙΝΛΟΤ -1,21% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΓΡΙΒ -1,27% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΓΕΚΤΕΡΝΑ -4,95% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΔΕΗ -6,91% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΑΛΦΑ -8,13% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΤΕ -9,09% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΠΕΛΑ -11,19% 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 0,05% -0,1 -3 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,91% +21,9 +28 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,59% +34,5 +84 

Spread 10ετούς Ομ. 1.023 +35,5 +102 

USD / Euro 1,13 0,15% -6,8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 57,27 -1,12% -0,1% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

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 
11/03/2015: ΕΥΡΩΒ – 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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 Στα 4 με 5 δισ. ευρώ ανεβάζουν πλέον οι τεχνοκράτες της Ευρώπης το δημοσιονομικό κενό του 2015, με την κατάσταση να επιδεινώνεται μέρα με 
την ημέρα. Η δραματική έκκληση της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών, κ. Νάντιας Βαλαβάνη, για καταβολή των φόρων από όλους όσοι 
χρωστούν (ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και ένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων) αναδεικνύει το πρόβλημα της υστέρησης των εσόδων από την αρχή του έτους, 
καθώς και το ότι το πρόβλημα στα έσοδα διευρύνει την τρύπα που ούτως ή αλλιώς υπήρχε στον προϋπολογισμό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα 
θα πρέπει να επιτύχει φέτος πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3% του ΑΕΠ, η τρόικα υπολόγιζε ότι υπάρχει ένα κενό της τάξης των 3 δισ. ευρώ. Με τα 
μέτρα που είχαν προταθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, το κενό υποχωρούσε στο 1,7 δισ. ευρώ, αλλά δεδομένου ότι η νέα κυβέρνηση έχει 
ξεκαθαρίσει πως δεν θα τα εφαρμόσει, η εκτίμηση επανέρχεται στα 3 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί η κακή πορεία των εσόδων 
κατά τον πρώτο μήνα του έτους. Συντηρητικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υστέρηση της τάξης του 1 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας από την αρχή του 2015 
το δημοσιονομικό κενό στα 4 δισ. ευρώ. Και αξιωματούχοι της Ευρωζώνης θεωρούν ότι ακόμα κι αν ανακοπεί η υστέρηση των εσόδων, το 
δημοσιονομικό κενό θα μπορούσε να αυξηθεί στα επίπεδα των 5 δισ. ευρώ, εφόσον η νέα κυβέρνηση προχωρήσει στην εφαρμογή των μέτρων που 
έχουν εξαγγελθεί. Χθες, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, κ. Δ. Μάρδας, δήλωσε ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) έχει ζητήσει από 
όλα τα υπουργεία να αποστείλουν τα μέτρα που προτίθενται να εφαρμόσουν, ώστε οι υπηρεσίες του ΓΛΚ να τα κοστολογήσουν. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, τα περισσότερα υπουργεία το έχουν ήδη πράξει και το κόστος «δεν είναι δυσθεώρητο». Μάλιστα, σημείωσε ότι η πολιτική που θα εφαρμοστεί θα 
«απλωθεί» σε βάθος 4ετίας, υπονοώντας πως το κόστος θα μοιραστεί στους προϋπολογισμούς όλων των ετών και όχι μόνο στον φετινό. Επίσης, η 
κυβέρνηση επιδιώκει στις διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη να αλλάξει τους δημοσιονομικούς στόχους. Συγκεκριμένα, από το οικονομικό επιτελείο 
αναφέρουν ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ θα αλλάξει και η Αθήνα θα δεσμευτεί για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 
1,5% του ΑΕΠ. Εάν συρρικνωθεί ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα σε αυτά τα επίπεδα, τότε θα είναι κατά περίπου 3 δισ. ευρώ μικρότερο από 
ό,τι υπολογιζόταν και κατ’ επέκταση το δημοσιονομικό κενό θα είναι αντιστοίχως μικρότερο. Γι’ αυτό και ο κ. Μάρδας δήλωσε ότι η δημοσιονομική 
πολιτική που θα ακολουθηθεί, τα μέτρα που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση και ο τρόπος με τον οποίο θα τα υλοποιήσει θα εξαρτηθούν από τη 
συμφωνία που θα πετύχει η Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη για την αλλαγή των στόχων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση ξεκαθάρισε ότι 
θα υπάρξουν αλλαγές στον προϋπολογισμό του 2015, οι οποίες είτε θα αποτυπωθούν σε έναν συμπληρωματικό προϋπολογισμό, είτε μέσω της 
επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. 
 

 Με υψηλότερο επιτόκιο και με τις προσφορές να είναι οριακές για δεύτερη συνεχόμενη φορά, το Δημόσιο δανείστηκε χθες μέσω εντόκων γραμματίων 
3μηνης διάρκειας το ποσό των 1.137,5 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων ανήλθε στο 2,50% από 2,15% που ήταν στην αντίστοιχη 
προηγούμενη δημοπρασία του Ιανουαρίου, ενώ οι προσφορές ανήλθαν στα 1.138 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας οριακά το ποσό που άντλησε τελικά ο 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Στα 600 εκατ. ευρώ ετησίως εκτιμούν οι τράπεζες την επίπτωση στο κόστος χρήματος από την εφαρμογή της απόφασης της ΕΚΤ να σταματήσει 
προσωρινά να δέχεται ως εγγυήσεις για την παροχή ρευστότητας τίτλους που έχει εκδώσει ή εγγυηθεί το ελληνικό Δημόσιο. Με την εφαρμογή της 
απόφασης, περίπου 40 δισ. από τα 80 δισ. ευρώ που έχουν αντλήσει συνολικά οι εγχώριες τράπεζες από το ευρωσύστημα θα καταπέσουν άμεσα 
στον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας ELA. Τα υπόλοιπα 40 δισ. ευρώ εξακολουθούν να αντλούνται από την ΕΚΤ, κάνοντας χρήση των EFSF 
ομολόγων που διαθέτουν οι εγχώριες τράπεζες. Η επιβάρυνση του κόστους οφείλεται στο γεγονός ότι ο ELA παρέχεται με επιτόκιο αυξημένο κατά 
150 μονάδες βάσης σε σχέση με τη βασική χρηματοδότηση της ΕΚΤ. Δηλαδή, το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι τράπεζες για τη ρευστότητα 
που αντλούν μέσω ELA διαμορφώνεται στο 1,55% έναντι 0,05% με το οποίο η ΕΚΤ χορηγεί ρευστότητα. Στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν ότι η 
αύξηση του κόστους του χρήματος σε ένα βαθμό θα απορροφηθεί από τις τράπεζες (με μείωση των κερδών προ προβλέψεων) και σε ένα βαθμό θα 
μετακυλισθεί στην αγορά, μέσω αύξησης των επιτοκίων των δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οπως σημειώνουν, η μείωση των κερδών 
προ προβλέψεων εξασθενίζει την ικανότητα των τραπεζών να αντισταθμίσουν τις απώλειες από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέσω προβλέψεων. 
Ωστόσο, όπως αναγνωρίζουν επιτελικά στελέχη τραπεζών, στην παρούσα συγκυρία το κρίσιμο είναι η πρόσβαση σε ρευστότητα και όχι το κόστος 
του χρήματος. Σημειώνεται ότι μετά μια μικρή ανάπαυλα κατά τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου, οι εκροές καταθέσεων συνεχίζονται με υψηλούς 
ρυθμούς λόγω της αβεβαιότητας και των υψηλών τόνων στη διαπραγμάτευση κυβέρνησης - δανειστών. 

 

 Οι ελληνικές τράπεζες προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρεοκοπίας, δηλώνει ο Bostjan Jazbec, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε συνέντευξή του στη γερμανική Handelsblatt, ο κ. Jazbec αναφέρει: «Οι αποφάσεις για τον ELA αναθεωρούνται 
κάθε δύο εβδομάδες. Προς το παρόν, η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει». Ερωτηθείς εάν θα μπορούσε να υπάρξει πρόβλημα 
σε περίπτωση που η ΕΚΤ σταματήσει τη χρηματοδότηση μέσω ELA, ο κ. Jazbec απάντησε: «Υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος. Για αυτό είναι 
σημαντικό να το παρακολουθούμε από κοντά». Συμπλήρωσε, ωστόσο: «Είμαι πεπεισμένος ότι οι ελληνικές τράπεζες και η κεντρική τράπεζα θα 
κάνουν τα πάντα για να αποτρέψουν τους κινδύνους στο χρηματοοικονομικό σύστημα». 

 

 "Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να έχουν ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που η χώρα επιστρέψει στη δραχμή", υποστηρίζει η 
πρόεδρος της τραπεζικής αρχής εκκαθάρισης στην Ε.Ε., Elke Koenig. «Αν αποτύχουν οι συνομιλίες για την μελλοντική οικονομική βοήθεια στην 
Ελλάδα, η ΕΚΤ θα είναι υπεύθυνη για τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας και η Ελληνική Κεντρική Τράπεζα για τους μικρότερους 
δανειστές». Σημειώνεται ότι η κα Elke Koenig έχει οριστεί να αναλάβει επικεφαλής της αρχής του Ενιαίου Συμβουλίου Εκκαθάρισης. 

 

 Η Frigoglass ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου στις δραστηριότητες του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης στη Νότιο Αφρική, 
διαπιστώθηκε υπερεκτίμηση των κερδών μετά φόρων για τις διαχειριστικές χρήσεις που έληξαν πριν από το 2013. Αυτό το γεγονός ήταν αποτέλεσμα 
εσκεμμένου επηρεασμού των λογιστικών στοιχείων από μέρους ανώτερων στελεχών της διοίκησης της τοπικής θυγατρικής και επιβάλλει την 
αναμόρφωση των ισολογισμών προηγούμενων χρήσεων, με σωρευτική επίδραση στην καθαρή θέση του ομίλου της Frigοglass κατά €7,4 εκατ. την 
31η Δεκεμβρίου 2014. Σε συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές και τους νομικούς συμβούλους, οι υπηρεσίες οικονομικής διεύθυνσης και 
εσωτερικού ελέγχου της Frigοglass έχουν ολοκληρώσει εκτενή διερεύνηση αυτού του θέματος. Η προηγούμενη διοίκηση της εν λόγω θυγατρικής 
απομακρύνθηκε και νέα στελέχη έχουν αναλάβει τη διοίκηση των δραστηριοτήτων της Frigοglass στη Νότια Αφρική. Η Frigοglass διενήργησε 
παράλληλα έρευνα και των λοιπών δραστηριοτήτων της και δεν εντοπίστηκαν άλλες περιπτώσεις παράτυπων λογιστικών πρακτικών. Η Frigοglass, 
κατά την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων για το έτος 2014, θα αναμορφώσει τους ενοποιημένους ισολογισμούς για τις διαχειριστικές 
χρήσεις 2012 και 2013, με αντίστοιχη προσαρμογή της ενοποιημένης καθαρής θέσης του oμίλου. Οι καταστάσεις αποτελεσμάτων και ταμειακών 
ροών του ομίλου για τις διαχειριστικές χρήσεις 2013 και 2014 δεν επηρεάζονται από την εν λόγω αναμόρφωση. 

 
(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/


 
 
Φεβρουάριος 12, 2015  
      

 
 
       

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


