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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 0,41% (794,07 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 52 κινήθηκαν ανοδικά, 65 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 138 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 233,91 μονάδες (-0,21%), με τις μετοχές των ΑΛΦΑ (+2,30%), ΕΤΕ (+1,80%) 
και ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,53%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές 
των ΜΥΤΙΛ (-2,90%), ΕΥΔΑΠ (-3,39%) και ΟΛΠ (-3,50%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. 
Οι Ευρωπαϊκές αγορές εμφάνισαν μεικτά πρόσημα, ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν 
κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον επικεφαλής του ΟΟΣΑ Άνχελ 
Γκουρία στην έδρα του οργανισμού, στο Παρίσι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο 
πλευρές υπέγραψαν συμφωνία με την οποία ο ΟΟΣΑ αναλαμβάνει να δώσει τεχνογνωσία 
στην ελληνική πλευρά όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
που αποτελούν προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν ότι οι 
μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στη βιωσιμότητα και στην ανάκαμψη της οικονομίας αλλά και 
στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Προκειμένου, 
όπως είπε και στη σύντομη εισήγησή του ο πρωθυπουργός, «να αντιμετωπίσει τις χρόνιες 
παθογένειες του πολιτικού συστήματος και της οικονομίας». Η συνεργασία με τον ΟΟΣΑ 
βραχυπρόθεσμα αποσκοπεί στην εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων με μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια. Μεσομακροπρόθεσμα θα βοηθήσει την ελληνική πλευρά να εφαρμόσει και να 
αξιολογεί όχι μόνο την πορεία των μεταρρυθμίσεων αλλά και την απόδοσή τους. Όπως 
τόνισε ο πρωθυπουργός, «εμείς σε κάθε συνάντηση θέτουμε το ζήτημα της αμοιβαίας 
τήρησης σε ό,τι έχουμε συμφωνήσει. Πρέπει να δημιουργήσουμε γέφυρες αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης. Υπάρχει από κάποιο μέρος των εταίρων μας η καχυποψία ότι η Ελλάδα δεν 
θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Βρισκόμαστε όμως εδώ για να πάρουμε τη σφραγίδα 
του ΟΟΣΑ για τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα οι καχυποψίες θα 
λυθούν, αν υπάρχει η διάθεση να προχωρήσουμε μπροστά». Προηγουμένως, είχε 
επισημάνει ότι «ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση (μη εκταμίευσης), η Ελλάδα θα 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της». Αναφορικά με την εξαιρετικά περιορισμένη παροχή 
ρευστότητας από την ΕΚΤ και κατά πόσον αυτή εμποδίζει την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων που η κυβέρνηση προωθεί, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι βρίσκεται σε 
εξέλιξη η διαδικασία διαπραγματεύσεων για την υλοποίηση της απόφασης του Eurogroup 
της 20ής Φεβρουαρίου και πρόσθεσε: «Δεν αισθάνομαι να έχω καμία θηλιά στον λαιμό μου. 
Αισθάνομαι ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά αποφασιστική βούληση για 
μεταρρυθμίσεις, που ελπίζω να κάνει τους εταίρους να καταλάβουν ότι θα πρέπει να 
συμβάλουν, ώστε να προχωρήσουμε μπροστά». 
 

 Στο 26,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το τέταρτο τρίμηνο πέρυσι. 
Μειώθηκε μεν από το 27,8% του αντίστοιχου τριμήνου 2013, αλλά αυξήθηκε σε σχέση με το 
25,5% του τρίτου τριμήνου 2014. Σε μέσα επίπεδα πέρυσι, η ανεργία ανήλθε σε 26,5%. Ο 
αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.245.854 άτομα. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 
1,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 6,8% σε σχέση με το τέταρτο 
τρίμηνο του 2013. 

 

 Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Ιανουαρίου 2015, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2014, παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%, έναντι μείωσης 
3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2014 προς το 2013, σύμφωνα με 
τα προσωρινά και διορθωμένα, ως προς το πλήθος των εργασίμων ημερών στοιχεία, της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η οριακή αύξηση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής 
Παραγωγής οφείλεται στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 5,4%, 
στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 3,6%, στη μείωση 
του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 8,8% και στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού 
κατά 6%. 

 

 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον Δεκέμβριο 2014 
το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο 
της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.184 
οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 227,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 917,3 χιλιάδες m3 
όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 6,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 
αύξηση κατά 5,9% στην επιφάνεια και κατά 10,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2013. Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Ιανουάριο 
έως τον Δεκέμβριο του 2014, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας 
(Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της 
χώρας, ανήλθε σε 13.383 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.590,5 χιλιάδες m2 
επιφάνειας και 11.164,5 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 18,3% 
στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,8% στην επιφάνεια και κατά 8,9% στον όγκο 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2013. 

 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 794,07 -0,41% -3,9% 
FTSE-Large Cap 233,91 -0,21% -11,7% 
FTSE-Mid Cap 854,43 -1,89% +10,5% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 46.226 -0,23% -12,6% 
Όγκος (€ εκατ.) 70,23 - 120,06 

 

 

 
ΑΛΦΑ 2,30% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΤΕ 1,80% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,53% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΠΕΛΑ 1,49% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΤΙΤΚ 1,41% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΠΕΙΡ -2,74% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΥΡΩΒ -2,80% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΜΥΤΙΛ -2,90% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΥΔΑΠ -3,39% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΟΛΠ -3,50% 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 0,03% -0,3 -5 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,53% -20,0 -10 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,45% -22,8 +70 

Spread 10ετούς Ομ. 1.021 -25,8 +100 

USD / Euro 1,06 -0,47% -12,9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 56,90 -0,18% -0,8% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,2% Φεβ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

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 
26/03/2015: ΑΡΑΙΓ – 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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 Την κατάργηση του Παράκτιου Μετώπου και την ενίσχυση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε. με 
την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. προβλέπει το πρώτο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης το σχετικό με την επανεκκίνηση της ελληνικής 
οικονομίας. Το σχέδιο νόμου που δημοσιοποιήθηκε χθες, προβλέπει την εκκαθάριση της εταιρείας Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. και την επιστροφή 
του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων στους φορείς απ’ όπου αυτά προήλθαν. Η επιστροφή αυτή των ακινήτων, θα γίνει με κοινές αποφάσεις 
των υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών. Από την άλλη 
πλευρά η ΕΤΑΔ απορροφάται από το ΤΑΙΠΕΔ. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της συγχώνευσης των δύο επιχειρήσεων, θα καθοριστεί με κοινή 
υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών. Η ΕΤΑΔ διαθέτει πάνω από 80.000 ακίνητα. Η 
εταιρεία έχει μεταβιβάσει περίπου 3.000 ακίνητα για αξιοποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ, πολλά από τα οποία ωστόσο πολύ δύσκολα αποφέρουν έσοδα ή 
προσδίδουν αξία σε ένα επενδυτή. Τα συγκεκριμένα ακίνητα έχουν εκτιμηθεί σε περίπου 10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8,5 δισ. ευρώ 
αντιστοιχούσαν σε περίπου 600 ακίνητα. Αντίθετα, ο μεγάλος όγκος των ακινήτων της ΕΤΑΔ αφορά περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρειάζονται 
κάποιου είδους ανάπτυξη προκειμένου να αποκτήσουν κάποιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Τ 
 

Επιχειρήσεις 
 

 H χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σημείωσε μεγάλη πτώση τον Φεβρουάριο σε σχέση 
με τον προηγούμενο μήνα, ενώ άλμα σημείωσε ο δανεισμός από τον ELA. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 
η έκτακτη χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ΕLA) εκτινάχτηκε στα 65,54 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο από 5,2 δισ. ευρώ τον 
Ιανουάριο. Η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ υποχώρησε 53% στα 38,61 δισ. ευρώ από 82,24 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο. 
 

 Σε αύξηση του ορίου για τον ELA προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατά τις συγκεκριμένες πηγές η 
ΕΚΤ έδωσε διεύρυνση του ορίου κατά 600 εκατ. ευρώ, ποσό ανάλογο με αυτό που παραχώρησε και στην προηγούμενη συνεδρίαση στη Λευκωσία 
(500 εκατ. ευρώ). Με τη νέα αύξηση, το όριο για τη χρήση του ELA ανέρχεται περίπου στα 69,6 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές 
τράπεζες έχουν ένα περιθώριο της τάξης των 3,5 δισ. καθώς δεν έγινε χρήση του ποσού που είχε εγκριθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ θα συνεδριάζει κάθε εβδομάδα προκειμένου να εξετάζει το ζήτημα. 

 

 Στην ενίσχυση του ρόλου και της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος από το ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει η κυβέρνηση, με 
απόλυτο σεβασμό, ωστόσο, στα δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων και των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 
Γιάννης Δραγασάκης, στην ευθύνη του οποίου βρίσκεται ο τραπεζικός τομέας, επεξεργάζεται σειρά πρωτοβουλιών, οι οποίες θα αρχίσουν να 
ξεδιπλώνονται από την Απρίλιο για την ενίσχυση της διαφάνειας των τραπεζών σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας, λήψης αποφάσεων, τα κριτήρια 
δανειοδοτήσεων, αμοιβών κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τους νέους εκπροσώπους που έχει ορίσει, τα Δ.Σ. των συστημικών 
τραπεζών να ενημερώνουν ουσιαστικά για όλες τις πτυχές λειτουργίας των τραπεζών και να μην περιοριστούν σε παθητικό ρόλο, όπως συνέβαινε 
μέχρι τώρα. Η αντιπροεδρία εξετάζει διάφορα εναλλακτικά σχέδια για τρόπους ουσιαστικού ελέγχου της τραπεζικής λειτουργίας και ένα από αυτό 
προβλέπει την ενεργή εμπλοκή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο διαθέτει την τεχνογνωσία, ενώ παράλληλα έχει άμεσο 
συμφέρον ως μεγαλύτερος μέτοχος των τραπεζών. Κύκλοι της αντιπροεδρίας διευκρινίζουν ότι δεν τίθεται ζήτημα παρέμβασης του κράτους στον 
τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων των τραπεζών, αλλά όλες οι πρωτοβουλίες θα στοχεύουν στην ενίσχυση των θεσμών εταιρικής 
διακυβέρνησης, της διαφάνειας και στην υιοθέτηση και εφαρμογή καλύτερων τραπεζικών πρακτικών. Οπως τονίζουν, ο ρόλος των τραπεζών σε μια 
οικονομία είναι ευρύτερος και εκτός από την επίτευξη βραχυπρόθεσμων οικονομικών στόχων, οι τράπεζες πρέπει πρώτα από όλα να εξυπηρετούν το 
ευρύτερο συμφέρον της κοινωνίας και του Δημοσίου. Υπενθυμίζουν ότι οι τράπεζες διατηρούνται με τη σημερινή μορφή και διάρθρωση χάρη στην 
ανακεφαλαιοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί κυρίως με χρήματα φορολογουμένων. Παράλληλα, θα εξεταστούν και ζητήματα νομοθεσίας που 
βοηθούν τον σχηματισμό «γκρίζων ζωνών». Κύκλοι της κυβέρνησης υπογραμμίζουν ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα η αναμόρφωση του πλαισίου 
ώστε να κοπεί οριστικά ο ομφάλιος λώρος για την ανάπτυξη σχέσεων εξάρτησης, όπως συμβαίνει στο τρίγωνο «τράπεζες - κόμματα - μέσα μαζικής 
ενημέρωσης». Μέχρι το τέλος του μήνα, η κυβέρνηση αναμένεται να εξειδικεύσει τον σχεδιασμό της για τη δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας, με 
κορμό το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Όπως σημειώνεται, με δεδομένα τα προβλήματα των συστημικών τραπεζών, και ειδικά το μέγα 
ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι παραδοσιακές τράπεζες θα αργήσουν να ασκήσουν ολοκληρωμένα τον ρόλο τους για τη 
χρηματοδότηση της οικονομίας. Ετσι είναι απολύτως απαραίτητη η δημιουργία μιας αναπτυξιακής τράπεζας, η οποία εκτός της χρηματοδότησης 
επιχειρήσεων και επενδυτικών έργων θα κινητοποιήσει και άλλα εργαλεία (όπως το ΕΤΕΑΜ) και πόρους. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις διοικήσεις των 
τραπεζών, η κυβέρνηση θα κινηθεί σε συνεννόηση με τους ιδιώτες μετόχους στην κατεύθυνση της ανανέωσης και ενίσχυσης των διοικητικών 
ομάδων. 
 

 Συρρικνώθηκαν οι ζημίες της Frigoglass το τελευταίο τρίμηνο του 2014, καθώς ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ από ζημίες 32,4 εκατ. ευρώ το τελευταίο 
τρίμηνο του 2013. Για το σύνολο της παρελθούσας χρήσης, η Frigoglass είχε συνολικές ζημίες 56,5 εκατ. ευρώ από 30,7 εκατ. ευρώ της χρήσης του 
2013. Οι πωλήσεις το δ΄ τρίμηνο του 2014 ενισχύθηκαν 0,5% στα 127,5 εκατ. ευρώ, όμως στο σύνολο του έτους υποχώρησαν 6,8% στα 487 εκατ. 
ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία βελτιώθηκε 84,9% το δ΄ τρίμηνο στα 20,4 εκατ. ευρώ, ενώ στο έτος μειώθηκε 1,5% στα 62,9 εκατ. ευρώ. Αναφορικά 
με τις επιδόσεις της Frigoglass, ο κ. Τόρστεν Τέρλινγκ, διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, δήλωσε τα εξής: «Ολοκληρώσαμε μια δύσκολη 
χρονιά, που σφραγίστηκε ωστόσο από σημαντικές επιτυχίες. Στη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου επιτύχαμε σαφώς υψηλότερα κέρδη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε σχέση με εκείνα του αντίστοιχου τριμήνου πέρυσι, γεγονός στο οποίο συνέτεινε η μεγάλη αύξηση των 
πωλήσεων που καταγράφηκε στον κλάδο υαλουργίας, τόσο στη Νιγηρία όσο και στο Ντουμπάι. Τα αποτελέσματα του κλάδου επαγγελματικής ψύξης 
επηρεάστηκαν από τις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες που έχουν ως επίκεντρο τον εξορθολογισμό της παραγωγικής μας βάσης και την αναστροφή 
της ζημιογόνας πορείας ορισμένων μονάδων μας». Οπως υπογράμμισε ο κ. Τόρστεν Τέρλινγκ: «Στη διάρκεια του τριμήνου ολοκληρώσαμε επίσης τη 
συμφωνία σχετικά με την ασφαλιστική απαίτηση για την απώλεια εισοδήματος από τη διακοπή λειτουργίας της παραγωγικής μας μονάδας στην Ινδία 
εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε εκεί. Παρά τη σταθερή ανάπτυξη σε Δυτική Ευρώπη και Αφρική, στη διάρκεια του τριμήνου, οι πωλήσεις 
στον κλάδο επαγγελματικής ψύξης επηρεάστηκαν αρνητικά από τη συρρίκνωση της ρωσικής αγοράς, δεδομένων των δυσμενών μακροοικονομικών 
συνθηκών που επικρατούν στη χώρα». Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Frigoglass για το 2015, η εταιρεία αναμένει την αύξηση του μεριδίου αγοράς 
στον κλάδο επαγγελματικής ψύξης μετά την επιτυχημένη παρουσίαση της νέας, άκρως πρωτοποριακής, γενιάς επαγγελματικών ψυγείων ICOOL. 
Επίσης, αναμένει ότι τα οφέλη του εξορθολογισμού της παραγωγικής βάσης, στη διάρκεια του έτους, θα συμβάλουν στην ανάκτηση του περιθωρίου 
κέρδους. Επιπλέον, αναμένεται συνέχιση της μεταβλητότητας των αγορών το 2015 και η εταιρεία θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στην περαιτέρω 
βελτίωση της αποδοτικότητας και των ταμειακών ροών. 

 
(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


