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Με πτώση της τάξεως του 3,01% (770,14 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 41 κινήθηκαν ανοδικά, 88 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 130 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 227,02 μονάδες (-2,95%), με τις μετοχές των ΕΥΔΑΠ (+0,88%), ΟΠΑΠ 
(+0,72%) και ΓΡΙΒ (0,00%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΤΕΝΕΡΓ (-7,66%), ΠΕΙΡ (-8,97%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-10,55%) σημείωσαν τις 
μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές εμφάνισαν μεικτά πρόσημα, ενώ οι Αμερικανικοί 
δείκτες κατέγραψαν απώλειες. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι οι αποφάσεις παίρνονται στο Eurogroup έστειλε ο 
επικεφαλής της Κομισιόν και ταυτόχρονα κατέστησε σαφές ότι δεν είναι ικανοποιημένος από 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως σήμερα. «Θα συζητήσουμε τα θέματα που υπάρχουν 
στο τραπέζι. Η Κομισιόν πάντα θέλει να βοηθά», είπε o Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, αλλά 
συμπλήρωσε ότι «δεν έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος στις εξελίξεις τις τελευταίες εβδομάδες. 
Πρέπει όμως να συμβεί αυτό». «Δεν θέλω να υπάρξει αποτυχία. Θέλω οι Ευρωπαίοι να 
δουλέψουν μαζί. Ο πρωθυπουργός υιοθετεί μια τροχιά πιο ευρωπαϊκή και πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα», τόνισε ο επικεφαλής της Κομισιόν ξεκαθαρίζοντας ότι δεν 
είναι ο κύριος παίκτης. Οι αποφάσεις θα ληφθούν στο Eurogroup. «Συζητούμε με την 
Ευρώπη για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας της 20ής 
Φεβρουαρίου. Συζητώ με φίλους της Ελλάδας και πιστεύω ότι όταν υπάρχει πολιτική 
βούληση τα προβλήματα λύνονται», είπε από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας. «Ναι», 
σχολίασε ο Γιούνκερ. «Υπάρχουν εντάσεις πάντα μεταξύ χωρών. Υπάρχουν διαφορετικές 
θέσεις και 'μεταφράσεις' για τις αποφάσεις που ελήφθησαν», παραδέχτηκε ο Μάρτιν Σουλτς 
μιλώντας μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό. «Αυτό θα το αντιμετωπίσουμε 
και θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις εντάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αισιόδοξος ότι οι 
όποιες παρατηρήσεις θα διευθετηθούν». «Η Ελλάδα άρχισε να καλύπτει τις υποχρεώσεις 
της. Κάνουμε αυτό που δεσμευτήκαμε και θέλουμε και οι εταίροι να κάνουν το ίδιο. Οι 
παρεξηγήσεις θα λυθούν και θα προχωρήσει η συμφωνία που κάναμε στις 20 
Φεβρουαρίου», είπε από την πλευρά του ο Έλληνας πρωθυπουργός. Αμφότεροι στάθηκαν 
ιδιαίτερα στην ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα μέτρα ανάπτυξης το επόμενο τετράμηνο 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της ανεργίας και της ανθρωπιστικής κρίσης. «Ζούμε 
σε δύσκολες ημέρες. Συζητήσαμε τι πρέπει να κάνουμε για να μειώσουμε τα προβλήματα και 
να βρούμε στρατηγικές. Οι λύσεις έρχονται με διάλογο μεταξύ των χωρών μελών και των 
θεσμών», είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Συζητήσαμε βραχυπρόθεσμα 
μέτρα. Μέτρα για να μειωθεί το δράμα που περνά η Ελλάδα και συμφωνήσαμε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κινηθεί γρήγορα σε ό,τι αφορά προγράμματα χρηματοδότησης 
για την ανεργία», τόνισε. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 
για το επόμενο τετράμηνο». «Συζητάμε για τα πραγματικά προβλήματα. Τις απαραίτητες 
κινήσεις για να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση και το πρόβλημα της τεράστιας 
ανεργίας των νέων», είπε από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας. «Δαπάνησα το 90% του 
χρόνου για τις διαπραγματεύσεις, τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με τα προβλήματα, όπως 
αυτό της ανεργίας. Το μήνυμα στον ελληνικό λαό δεν είναι μόνο 'εφαρμογή, εφαρμογή, 
εφαρμογή'. Τώρα οι θεσμοί της Ευρώπης θα δώσουν βοήθεια και αλληλεγγύη για τα 
προβλήματα», συμπλήρωσε. Σύμφωνα με πηγές του Μεγάρου Μαξίμου τη συνάντηση 
απασχόλησαν τα σοβαρά ζητήματα της ανθρωπιστικής κρίσης και της ανεργίας στην 
Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανεργία των νέων. Συμφωνήθηκε ότι, παράλληλα με 
τις διαπραγματεύσεις, πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες της καλύτερης δυνατής 
αξιοποίησης κονδυλίων που είναι ήδη διαθέσιμα, ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη και να 
αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την 
καταπολέμηση της ανεργίας, ιδίως των νέων. Στην συνάντηση αποφασίστηκε να 
συγκροτηθεί άμεσα ειδική ομάδα, αποτελούμενη από υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη και 
στελέχη της προεδρίας της Κομισιόν για να συντονίσει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες.  
 

 Σταθεροποιητικά στην υστέρηση εσόδων του προϋπολογισμού το πρώτο δίμηνο του 
έτους επέδρασαν οι εισπράξεις φορολογικών εσόδων το Φεβρουάριο. Η υστέρηση εσόδων 
στο δίμηνο διατηρήθηκε κοντά στο 1 δισ. ευρώ χωρίς περαιτέρω ουσιαστικές αποκλίσεις σε 
σχέση με τον Ιανουάριο. Τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών τα οποία 
δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή επιβεβαιώνουν αυτές τις εκτιμήσεις. Δείχνουν ότι στα 
φορολογικά έσοδα (προ επιστροφών φόρου) η υστέρηση είναι 872 εκατ. ευρώ, οι 
επιστροφές φόρου είναι αυξημένες κατά 145 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο και συνολικά 
τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού υστερούν στο δίμηνο κατά 1,160 δισ. ευρώ 
σε σχέση με το στόχο. Στο πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού, η 
«ζημιά» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αντιμετωπίσιμη υπό προϋποθέσεις ενεργοποίησης 
άμεσων αντανακλαστικών. Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι 
στο δίμηνο 1,243 δισ. ευρώ έναντι στόχου 1,411 δισ. ευρώ με την υστέρηση σε σχέση με το 
στόχο στα 168 εκατ. ευρώ. Τη χασούρα στα έσοδα την κάλυψε σε μεγάλο μέρος η 
μεγαλύτερη συγκράτηση δαπανών (844 εκατ. ευρώ λιγότερες οι δαπάνες σε σχέση με το 
στόχο στο δίμηνο). Συνολικά όμως, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζει 
έλλειμμα 189 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 487 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό 
διάστημα, αναδεικνύοντας το στοιχείο της επιδείνωσης σε σχέση με πέρυσι. Αναλυτικά, το  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 770,14 -3,01% -6,8% 
FTSE-Large Cap 227,02 -2,95% -14,3% 
FTSE-Mid Cap 819,62 -4,07% +6,0% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 44.848 -2,98% -15,2% 
Όγκος (€ εκατ.) 70,97 - 119,06 

 

 

 
ΕΥΔΑΠ 0,88% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΟΠΑΠ 0,72% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΓΡΙΒ 0,00% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΕΕ -0,13% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΤΙΤΚ -0,56% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΙΓ -6,99% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -7,04% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΤΕΝΕΡΓ -7,66% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΠΕΙΡ -8,97% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -10,55% 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% -0,2 -5 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,73% +19,5 +10 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,71% +26,2 +97 

Spread 10ετούς Ομ. 1.045 +24,4 +124 

USD / Euro 1,06 -0,07% -13,0% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 57,71 1,42% 0,7% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,2% Φεβ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

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: ΑΛΦΑ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
19/03/2015: ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
19/03/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
20/03/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
23/03/2015: ΕΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
26/03/2015: ΑΡΑΙΓ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
30/03/2015: ΟΠΑΠ - Αποτελέσματα Έτους 2014 
01/04/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
03/04/2015: ΔΕΗ – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
15/04/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
20/04/2015: ΟΠΑΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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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Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ανακοίνωσε σήμερα ότι σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε 
τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Φεβρουάριο 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 189 εκατ. 
ευρώ έναντι πλεονάσματος 487 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και του στόχου για έλλειμμα 70 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα 
διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.243 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.063 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου 
για πρωτογενές πλεόνασμα 1.411 εκατ. ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 7.794 εκατ. ευρώ 
παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 963 εκατ. ευρώ ή 11,0% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.298 εκατ. 
ευρώ, μειωμένα κατά 1.169 εκατ. ευρώ ή 13,8% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 608 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 
145 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (463 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 496 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 206 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 7.983 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 844 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου (8.827 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.745 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 731 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 591 εκατ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά 
προγράμματα κατά 70 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2014 κατά 624 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 7,5%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 29 εκατ. για δαπάνες εκλογών και 27 εκατ. για 
επιδοτήσεις γεωργίας. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 238 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 112 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (350 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 369 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 

 Ξεκίνησαν οι διεργασίες μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων των δανειστών της χώρας και των υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου 
Οικονομικών, με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων για την πορεία των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών. Ο υπουργός Οικονομικών 
Γ. Βαρουφάκης εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι έως τις 20 Απριλίου θα έχει επέλθει συμφωνία για τις μεταρρυθμίσεις, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Αθήνα 
κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δανειστές 
αμφισβητούν τόσο τις υπάρχουσες προβλέψεις για την ανάπτυξη του 2015, όσο και την ικανότητα με τις σημερινές συνθήκες να επιτευχθεί ένα 
πρωτογενές πλεόνασμα, ακόμα και της τάξης του 1%-1,5% του ΑΕΠ χωρίς να ληφθούν νέα μέτρα. Ωστόσο, στην παρούσα φάση οι τεχνοκράτες της 
τρόικας περιορίζονται στο να συλλέξουν τα στοιχεία για το πώς έχει εξελιχθεί έως σήμερα ο προϋπολογισμός και η ελληνική οικονομία, ώστε να γίνει 
επεξεργασία τους και να προχωρήσει η συζήτηση για τις διορθώσεις που πρέπει να συντελεστούν. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, αξιωματούχοι των 
Βρυξελλών τόνιζαν χθες πως τα τεχνικά κλιμάκια θα παραμείνουν στην Αθήνα για τουλάχιστον 10 ημέρες, ενώ σημείωναν ότι από σήμερα θα 
καταφθάσουν και άλλα στελέχη για να ενισχυθεί η ομάδα και να ελεγχθεί η κατάσταση στον τραπεζικό τομέα και στο σκέλος των μεταρρυθμίσεων. 
Επί της ουσίας, η συζήτηση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι: 
1. Στα δημοσιονομικά εκτιμάται ότι υπάρχει κενό της τάξης τουλάχιστον των 2 δισ. ευρώ, ακόμα και υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί 
πρωτογενές πλεόνασμα 1%-1,5% του ΑΕΠ και όχι 3%, που είναι ο στόχος. Δηλαδή, οι προβολές που γίνονται αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι εάν δεν 
αλλάξει κάτι, τότε το πρωτογενές πλεόνασμα φέτος θα διαμορφωθεί στην περιοχή του 0% του ΑΕΠ και θα απαιτηθούν μέτρα άνω των 2 δισ. για να 
δημιουργηθεί πρωτογενές πλεόνασμα 1%-1,5% του ΑΕΠ. 
2. Στα μακροοικονομικά, ο στόχος για ανάπτυξη 2,9% φέτος είναι αρκετά φιλόδοξος – ήδη η Κομισιόν τον έχει αναθεωρήσει στο 2,5%. Ωστόσο, τα 
τεχνικά κλιμάκια θεωρούν ότι και αυτός ο στόχος δεν είναι ρεαλιστικός, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί. Να σημειωθεί ότι όσο επιδεινώνεται η 
πρόβλεψη για την ανάπτυξη φέτος, τόσο διευρύνεται και το δημοσιονομικό κενό. 
Επιπροσθέτως, οι συζητήσεις γίνονται μέσα σε ένα ασφυκτικό χρηματοδοτικό πλαίσιο για την Ελλάδα. Το Δημόσιο εξόφλησε χθες τη δεύτερη εντός 
του μηνός δόση προς το ΔΝΤ, ύψους 350 εκατ., αλλά τα επίπεδα ρευστότητάς του είναι οριακά και στο οικονομικό επιτελείο περιμένουν τώρα τα 
Ταμεία να επενδύσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα που υπάρχουν στις εμπορικές τράπεζες σε κρατικούς τίτλους για να διασφαλιστεί η αποπληρωμή 
των υποχρεώσεων έως τα μέσα Απριλίου. 
 

 Στα 186,5 δισ. ευρώ ανήλθε το 2014 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, 
παρουσιάζοντας αύξηση 0,8% έναντι της προηγούμενης χρονιάς, πάνω δηλαδή από το στόχο για άνοδο 0,6% του ΑΕΠ. Να σημειωθεί ότι 
προβλέπεται και δεύτερη εκτίμηση του ΑΕΠ για το 2014 η οποία είναι προγραμματισμένη να ανακοινωθεί στις 9 Οκτωβρίου 2015. Η δεύτερη εκτίμηση 
γίνεται με τη χρήση ετήσιων στοιχείων από τις πηγές και με τη μέθοδο των πινάκων προσφοράς και χρήσεων ανά προϊόν. Το ΑΕΠ σε τιμές αγοράς το 
2014 διαμορφώθηκε σε 179,1 δισ. ευρώ έναντι 182,4 δισ ευρώ το 2013 (μείωση 1,8%), εξαιτίας του αποπληθωρισμού. 

 

 Aμετάβλητη στο B - διατήρησε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Standard 
and Poor’s, διατηρώντας, ωστόσο, την αξιολόγηση της χώρας σε καθεστώς αρνητικής παρακολούθησης για πιθανή υποβάθμιση (CreditWatch with 
negative implications). Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Ελλάδας παραμένει στο Β - και η βραχυπρόθεσμη στο 
Β. Το καθεστώς CreditWatch παραμένει, καθώς η συμφωνία που επετεύχθη στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου για την Ελλάδα δεν περιλαμβάνει 
λεπτομέρειες για τον τρόπο κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών της ελληνική Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον Standard & Poor’s δεν παρατηρείται 
κάποια ταύτιση απόψεων μεταξύ Ελλάδος και δανειστών η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια συμφωνία που θα εξασφαλίσει την κάλυψη 
των χρηματοδοτικών αναγκών της κυβέρνησης. Οι προοπτικές της χώρας επομένως παραμένουν αρνητικές, αν ληφθεί υπόψιν ότι η πρόσβαση στις 
αγορές είναι εξαιρετικά δύσκολη για την Ελλάδα. Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την Ελλάδα θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο 
μερών, ώστε να αποκατασταθεί η ρευστότητα. Άλλωστε, η ελληνική κυβέρνηση καλείται να καλύψει λήξεις εντόκων γραμματίων ύψους 11,6 δισ. ευρώ 
μεταξύ του Μαρτίου και του Ιουνίου του 2015. Ο S&P προειδοποιεί πως είναι αυξημένη η αβεβαιότητα μπορεί να κλιμακώσει εκ νέου το φαινόμενο 
εκροής καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, αυξάνοντας έτσι τις πιέσεις στις ελληνικές τράπεζες, εάν δεν  συνεχιστεί η παροχή έκτακτης 
ρευστότητας από το Ευρωσύστημα. Αναφορικά με την πορεία των δημοσιονομικών, ο οίκος αξιολόγησης θεωρεί εφικτό τον στόχο για πρωτογενές 
πλεόνασμα της Ελλάδας στο 1%, μόνο όμως εάν συνεχιστεί η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η έλλειψη ρευστότητας σε συνδυασμό με τη 
διατήρηση της πολιτικής αβεβαιότητας θα επιδράσουν  αρνητικά στη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας. Εάν η ελληνική κυβέρνηση κατορθώσει 
να καταλήξει σε συμφωνία με τους πιστωτές,  θα δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αλλά και στην εμπιστοσύνη των αγορών. 
Τέλος, ο οίκος αναφέρει ότι η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη δεν αποτελεί το βασικό σενάριο. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξης των 850 με 900 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η Finansbank, εφόσον ευοδωθεί ο σχεδιασμός της Εθνικής 
Τράπεζας και του σχήματος αναδόχων. Η Εθνική, σε συνεργασία, με τις Goldman Sachs, Morgan Stanley και Bank of America (BofA) προωθεί 
μοντέλο Eurobank. Την ανεύρεση, δηλαδή, ομάδας βασικών επενδυτών (cornerstone investors) που θα καλύψουν με ιδιωτική τοποθέτηση μέρος της 
διάθεσης των 7,15 δισ. νέων μετοχών. Θα ακολουθήσει άνοιγμα βιβλίου προσφορών για ξένους θεσμικούς επενδυτές καθώς και δημόσια προσφορά 
σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές στην τουρκική αγορά. Η τιμή της διάθεσης θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών και αν είναι υψηλότερη αυτής 
που έχει προσφέρει η ομάδα βασικών επενδυτών, η τελευταία θα κληθεί να προσαρμόσει ανοδικά το προσφερόμενο τίμημα. Όσοι εγγραφούν για την 
απόκτηση των 7,15 δισ. νέων μετοχών, που αντιστοιχούν στο 25% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου και περίπου στο 20% αυτού που θα 
προκύψει μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, θα έχουν δικαίωμα υπερεγγραφής και για τις υφιστάμενες μετοχές Finansbank που θα διαθέσει η Εθνική. 
Στόχος της Εθνικής, σύμφωνα με πηγές της διοίκησης, είναι μετά την αύξηση κεφαλαίου η Finansbank να διαθέτει κεφαλαιοποίηση της τάξης των 4,5 
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δισ. ευρώ. Σήμερα η Finansbank έχει 28,6 δισ. μετοχές, κεφαλαιοποίησή κοντά στα 3 δισ. ευρώ (2,96 δισ. με κλείσιμο Πέμπτης) ενώ οι μετοχές της 
διαπραγματεύονται περίπου 0,95 φορές τη λογιστική τους αξία. Η στόχευση για κεφαλαιοποίηση 4,5 δισ. ευρώ, μετά την αύξηση κεφαλαίου, υπονοεί, 
σύμφωνα με τραπεζικούς αναλυτές, ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν σε υψηλότερη τιμή σε σχέση με την τρέχουσα. Σύμφωνα με τους ίδιους αν οι 
νέες μετοχές διατεθούν σε τιμή που αντιστοιχεί σε 1,1 με 1,15 φορές τη λογιστική τους αξία η Finansbank θα συγκεντρώσει περίπου 850 με 900 εκατ. 
ευρώ και η κεφαλαιοποίησή της θα διαμορφωθεί σε επίπεδα πέριξ των 4,5 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι οι μεγάλες εισηγμένες τουρκικές τράπεζες 
διαπραγματεύονται 1,1 με 1,2 φορές τη λογιστική τους αξία ( price/book value) και τα αποτελέσματα της Finansbank για τη χρήση 2014 ήταν 
ικανοποιητικά, η στόχευση της Εθνικής δεν είναι υπερβολική. Κλειδί βέβαια αποτελεί η ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή, ή ομάδας βασικών 
επενδυτών (cornerstone investors) και το τίμημα που θα προσφέρουν. H διαδικασία βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο ξεκίνημα καθώς το 
εγχείρημα της διάθεσης πάγωσε για τρεις μήνες λόγω των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα και θα αρχίσει να τρέχει μετά τις 23 Μαρτίου, όταν και θα 
αναλάβει η νέα διοίκηση της Εθνικής. Εφόσον δεν επέλθουν δραστικές αλλαγές στο πλάνο αναδιάρθρωσης, η αγορά θεωρεί ότι δύσκολα θα 
εκδηλωθεί αξιόπιστο ενδιαφέρον από ξένες τράπεζες για το ρόλο του στρατηγικού επενδυτή στη Finansbank. Ως εκ τούτου η Εθνική σε συνεργασία 
με τους αναδόχους θα στραφεί στην αναζήτηση ομάδας βασικών επενδυτών (cornerstone investors), κατά το πρότυπο της Eurobank (ομάδα Fairfax-
Ross-Capital). Με βάση το υφιστάμενο πλάνο αναδιάρθρωσης η Εθνική έχει την υποχρέωση να διαθέσει το 40% της Finansbank εντός του 2015. 
Στόχος είναι εντός Απριλίου να διαθέσει ποσοστό της τάξης του 22% με 26,9% και μέχρι το τέλος του έτους ένα επιπλέον ποσοστό 13% με 18% 
μέσω της διαδικασίας του επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (μέσω accelerated book building). Εφόσον ευοδωθεί ο σχεδιασμός οι νέες και 
υφιστάμενες μετοχές να διατεθούν σε τιμή υψηλότερη της λογιστικής αξίας (περίπου 1,15 φορές τη λογιστική αξία) η Εθνική θα εγγράψει σημαντικά 
οφέλη. Ειδικότερα η Εθνική αναμένεται να ενισχύσει τα κεφάλαιά της άμεσα (διάθεση ως 2,39 δισ. υφιστάμενων μετοχών) και έμμεσα καθώς θα 
συνεχίσει να ενοποιεί το σύνολο των εποπτικών κεφαλαίων της τουρκικής θυγατρικής της με δεδομένο ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο της διοίκησης. Το 
άμεσο και έμμεσο κεφαλαιακό όφελος από την έκδοση νέων και διάθεση υφιστάμενων μετοχών θα ξεπεράσει σε αυτή τη φάση τα 900 εκατ. ευρώ, 
παρέχοντας έναν πρόσθετο θώρακα ασφαλείας στην Εθνική, έναντι των DG Comp και ΕΚΤ. Θεωρείται βέβαιο ότι η DG Comp θα ζητήσει τη ριζική 
τροποποίηση των πλάνων αναδιάρθρωσης ενώ η ΕΚΤ θα πιέσει τις εγχώριες τράπεζες να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου μετά την 
ολοκλήρωση της και άσκησης διαφάνειας και εφόσον δεν υπάρξει εντυπωσιακή βελτίωση στις εν Ελλάδι συνθήκες. Ταυτόχρονα από την πώληση 
υφιστάμενων μετοχών η Εθνική θα αντλήσει ρευστότητα που θα της επιτρέψει να μειώσει την έκθεσή της στον ELA. Επιπρόσθετα θα μεγιστοποιηθεί 
η αξία της Finansbank καθώς θα αντλήσει φρέσκα κεφάλαια που θα με βάση το σχεδιασμό θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω βελτίωση της αξίας 
της. Το γεγονός ότι η Finansbank θα αποκτήσει free float αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης θα διευκολύνει την Εθνική να διαθέσει 
ευκολότερα το υπόλοιπο ποσοστό που δεσμεύεται, με το υφιστάμενο πλέον αναδιάρθρωσης να πουλήσει ως το τέλος του έτους. Η διάθεση επιπλέον 
ποσοστού (13% ως 18%) θα γίνει τμηματικά ή άπαξ μέσω της διαδικασίας του accelerated book building. Τέλος, η Finansbank, ως εισηγμένη 
τράπεζα με σημαντική διασπορά, θα έχει χρηματιστηριακή τιμή και συγκεκριμένη αποτίμηση κάτι που θα αντανακλάται και στην αποτίμηση της 
Εθνικής η οποία θα συνεχίζει να κατέχει το 59% του μετοχικού της κεφαλαίου. 
 

 Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης της WELLINGTON MANAGEMENT GROUP, LLP στις 12.3.2015, η τελευταία 
κατέχει από 11.3.2015, έμμεσα, 210.670.469 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, 
κάτω του ορίου του 5,00% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης, αφαιρουμένων αυτών που ανακοίνωσε ότι κατέχει το ΤΧΣ. 

 
(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


