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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 1,94% (743,95 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 26 κινήθηκαν ανοδικά, 81 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 144 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 220,99 μονάδες (-2,17%), με τις μετοχές των ΤΕΝΕΡΓ (+3,56%), ΓΡΙΒ (+2,59%) 
και ΕΕΕ (+1,39%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΜΙΓ (-6,40%), ΕΥΡΩΒ (-8,16%) και ΠΕΙΡ (-13,18%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Η S&P υποβάθμισε την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας 
της Ελλάδας σε "CCC+" από "Β-", θέτοντας αρνητικό outlook. Στην ανακοίνωση που 
εξέδωσε ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει πως χωρίς την εφαρμογή βαθιών μεταρρυθμίσεων ή 
νέας ελάφρυνσης, οι δανειακές και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις της Ελλάδας δεν θα είναι 
βιώσιμες, ενώ αναμένει ύφεση 1,5% το 2015. Επιπλέον τονίζει πως οι επιχειρηματικές, 
οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί. Το outlook είναι αρνητικό 
δεδομένου του κινδύνου για περαιτέρω επιδείνωση της ρευστότητας για το κράτος, τις 
τράπεζες και την οικονομία. Η S&P επισημαίνει πως η υποβάθμιση αντανακλά την εκτίμηση 
ότι το αξιόχρεο της Ελλάδας εξαρτάται όλο και περισσότερο σε ευνοϊκές επιχειρηματικές, 
χρηματοπιστωτικές και οικονομικές συνθήκες. Οι συνθήκες αυτές έχουν επιδεινωθεί λόγω 
της αβεβαιότητας που απορρέει από τις παρατεταμένες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην 
ελληνική κυβέρνηση και τους δανειστές. Τo οutlook για την ανάπτυξη είναι εξαιρετικά 
αβέβαιο. Ο οίκος αξιολόγησης υπολογίζει πως η ελληνική οικονομία έχει συρρικνωθεί 
περίπου 1% τους τελευταίους έξι μήνες, παρά την πτώση της ισοτιμίας του ευρώ και τις 
χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο. Όπως τονίζει, οι οικονομικές προοπτικές μπορεί να 
επιδεινωθούν και άλλο αν δεν ολοκληρωθούν σύντομα οι διαπραγματεύσεις. Προβλέπει 
μάλιστα ύφεση 1,5% για το 2015. Σύμφωνα με την S&P, η πιο αδύναμη οικονομική 
δραστηριότητα και η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία δείχνουν πως το 
περσινό πρωτογενές πλεόνασμα θα μετατραπεί σε έλλειμμα το 2015, εφόσον δεν υπάρξει 
αλλαγή πολιτικής. Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με πιέσεις στην 
ρευστότητα. Από το τέλος του Νοεμβρίου του 2014, οι ελληνικές τράπεζες έχουν χάσει 
περίπου 14% από την βάση των καταθέσεων τους, εξαιτίας της απώλειες πελατών και των 
εκροών. Οι τράπεζες έχουν χρηματοδοτήσει τις απώλειες αυτές κυρίως μέσω του ELA. 
Ωστόσο, η διαθεσιμότητα του ELA υπόκειται σε τακτικές αξιολογήσεις από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΤ. Η ελληνική κυβέρνηση θα έρθει σύντομα αντιμέτωπη με μια σειρά από 
προκλήσεις, αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης. Αυτήν την εβδομάδα λήγουν έντοκα γραμμάτια 
2,4 δισ. ευρώ, με το ένα τρίτο να βρίσκεται στα χέρια ξένων επενδυτών. Οι αναλυτές της 
S&P εκτιμούν πως η πλειοψηφία των ξένων επενδυτών δεν θα μετακυλίσουν τα έντοκα που 
έχουν στην διάθεση τους και η κυβέρνηση θα επιστρατεύσει τα ταμειακά διαθέσιμα των 
κρατικών εταιρειών και των δήμων για να διατηρήσει το στοκ των 15 δισ. ευρώ εντόκων. Αν 
κάτι τέτοιο δεν συμβεί, η κυβέρνηση μπορεί να αποτύχει να καλύψει τις υποχρεώσεις της, με 
αποτέλεσμα να χρεοκοπήσει. Επιπλέον, εκτιμούν πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να 
πληρώνει μισθούς και συντάξεις σε μετρητά και όχι σε υποσχετικούς τίτλους, παρά την 
αποδυνάμωση των εσόδων. Το πιο πιεστικό εμπόδιο για την κυβέρνηση, σύμφωνα με την 
S&P είναι οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Εκτιμά πως αν οι διαπραγματεύσεις δεν 
ολοκληρωθούν έως τα μέσα Μάϊου ίσως να μην υπάρξει αρκετός χρόνος για το κοινοβούλιο 
να υιοθετήσει τους όποιους όρους συμφωνηθούν στο πλαίσιο του αναθεωρημένου 
προγράμματος. Ούτε το Eurogroup θα έχει το χρόνο να υπογράψουν την εκταμίευση των 7,2 
δισ. ευρώ από τις δόσεις που εκκρεμούν από το υφιστάμενο πρόγραμμα ή να 
εγκαταστήσουν ένα νέο μηχανισμό χρηματοδότησης. Ο οίκος θεωρεί την διάθεση του ποσού 
απαραίτητη ως τα τέλη Ιουνίου ώστε η Ελλάδα να αποφύγει τον κίνδυνο να μην πληρώσει τα 
3,5 δισ. ευρώ ομολόγων που βρίσκονται στην κατοχή του ευρωσυστήματος. Επιπλέον 3,2 
δισ. ευρώ λήγουν αμέσως μετά, υπενθυμίζει η S&P. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, οι 
συνολικές πληρωμές για υποχρεώσεις προς ιδιώτες πιστωτές αυτό το χρόνο 
(συμπεριλαμβανομένου του χρέους που εξέδωσε ο ΟΣΕ) είναι μόλις 300 εκατ. ευρώ. Κατά 
την S&P οι συζητήσεις για αμοιβαία αποδεκτές αλλαγές στο οικονομικό πρόγραμμα 
προσαρμογής της Ελλάδας συνεχίζονται, αλλά με αργούς ρυθμούς. Στις 24 και 29 Απριλίου, 
οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συναντηθούν και θα εξετάσουν νέες προτάσεις 
της ελληνικής κυβέρνησης. Στις 1 Μαίου πρέπει να καταβληθεί δόση 200 εκατ. ευρώ στο 
ΔΝΤ και μετά νέα δόση 760 εκατ. ευρώ στις 12 Μαίου. «Πιστεύουμε ότι η ελληνική 
κυβέρνηση θα έχει στερεύσει από ρευστό αν δεν υπάρχει συμφωνία ως την ημερομηνία της 
δεύτερης πληρωμής προς το ΔΝΤ» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Μολονότι το χρέος της 
Ελλάδας στο τέλος του 2014 ανήλθε στο 176%, αλλά η μεγάλη διάρκεια των δανείων και το 
χαμηλό επιτόκιο καθιστούν το χρέος λιγότερο επαχθές. Μια έξοδος της Ελλάδας από το 
ευρώ δεν αποτελεί το βασικό σενάριο της S&P. O oίκος αξιολόγησης εκτιμά πως αν 
επιβεβαιωνόταν το σενάριο αυτό, οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις για την 
Ελλάδα θα ήταν τεράστιες. Η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχουν και ορίων στις αναλήψεις 
καταθέσεων, καθώς και η έκδοση υποσχετικών τίτλων, θα αποτελούσαν τις πρώτες ενδείξεις 
ενός αυξημένου κινδύνου Grexit. Oι υποσχετικοί τίτλοι θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν ως 
ένα εναλλακτικό μέσο ανταλλαγής και με τον καιρό να οδηγήσουν σε ένα εθνικό νόμισμα. Οι 
ιδιώτες πιστωτές κατέχουν περίπου το 20% του συνολικού ελληνικού χρέους. Οι λήξεις 
βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χρέους που έχει στην κατοχή του ο ιδιωτικός τομέας 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 743,95 -1,94% -10,0% 
FTSE-Large Cap 220,99 -2,17% -16,6% 
FTSE-Mid Cap 754,44 -3,22% -2,4% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 43.231 -2,39% -18,3% 
Όγκος (€ εκατ.) 65,62 - 109,64 

 

 

 
ΤΕΝΕΡΓ 3,56% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΓΡΙΒ 2,59% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΕΕ 1,39% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΠΕΛΑ 1,20% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΟΛΠ 0,71% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΔΕΗ -4,00% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΑΛΦΑ -5,83% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΜΙΓ -6,40% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΥΡΩΒ -8,16% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -13,18% 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 0,01% -0,3 -7 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 10,52% +13,9 +88 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 11,86% +2,8 +211 

Spread 10ετούς Ομ. 1.174 +5,2 +254 

USD / Euro 1,06 -0,27% -12,2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 58,04 0,17% 1,2% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,1% Μαρ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

16/04/2015: –  
 

20/04/2015: ΟΠΑΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση  
22/04/2015: ΟΠΑΠ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
24/04/2015: Ανεπίσημο Ecofin - Eurogroup 
25/04/2015: Ανεπίσημο Ecofin 
28/04/2015: ΕΥΡΩΒ - Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
28/04/2015: ΤΕΝΕΡΓ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΜΥΤΙΛ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΜΕΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
07/05/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
08/05/2015: ΜΥΤΙΛ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
08/05/2015: ΜΕΤΚ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
12/05/2015: Ecofin 
14/05/2015: ΑΡΑΙΓ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
26/05/2015: ΟΠΑΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
28/05/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 
13/06/2015: ΤΕΝΕΡΓ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
19/06/2015: ΤΙΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
25/06/2015: ΟΤΕ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
26/06/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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ανέρχονται σε λιγότερα από 500 εκατ. ευρώ το 2015 και 1,09 δισ. ευρώ το 2016. Εν τω μεταξύ, η S&P διευκρινίζει πως η μη αποπληρωμή δόσης 
προς τον επίσημο τομέα δεν θα οδηγήσει σε υποβάθμιση στην κατηγορία «SD» (επιλεκτική χρεοκοπία), αλλά θα αποτελέσει αρνητικό παράγοντα για 
την αξιολόγηση. Μόνη η μη αποπληρωμή δόσης σε ιδιώτες πιστωτές θα οδηγήσει σε υποβάθμιση σε καθεστώς χρεοκοπίας, υπογραμμίζει η S&P. 
 

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει την παροχή ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες για όσο καιρό είναι φερέγγυες, 
υπογράμμισε ο Μάριο Ντράγκι στη συνέντευξη τύπου στη Φρανκφούρτη. Ο κ. Ντράγκι διευκρίνισε πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη διορία όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών μέσω του ELA, λέγοντας πως οι αποφάσεις βασίζονται στις συνθήκες που επικρατούν. Όπως 
τόνισε η λύση για τον ELA βρίσκεται στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης και στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Ειδικότερα σε ερώτηση αν 
υπάρχει διορία για τον ELA απάντησε: «Όχι, η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει καμία ημερομηνία. Εξαρτάται πλήρως από τις συνθήκες που θα 
έχουν διαμορφωθεί. Και το βέβαιο είναι πως η απάντηση σε όλες αυτές τις ερωτήσεις για τον ΕLA και τη συνέχιση του ELA βρίσκεται αποκλειστικά 
στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης και στις διαπραγματεύσεις μεταξύ αυτής και των μελών της ευρωζώνης». Ο ίδιος επανέλαβε πως η συνολική 
έκθεση της ΕΚΤ στην Ελλάδα ανέρχεται στα 110 δισ. ευρώ. Σχετικά με το ζήτημα της επαναφοράς της εξαίρεσης (waiver) για την αποδοχή των 
ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρων (collateral) στο ευρωσύστημα, επανέλαβε πως η ΕΚΤ πρέπει να δει μια αξιόπιστη προοπτική για την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μιας ελληνικής χρεοκοπίας απάντησε: «Δεν θέλω καν να διανοηθώ κάτι τέτοιο. Και με βάση τις 
ανακοινώσεις των ηγετών της ελληνικής κυβέρνησης ούτε αυτοί σκέφτονται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οπότε δεν είμαι έτοιμος να συζητήσω 
οποιαδήποτε τέτοια πιθανή κατάσταση». 
 

 Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, αναφερόμενος από τη Νέα Υόρκη στην πορεία των διαπραγματεύσεων, είπε ότι κανένας 
δεν έχει ιδέα για το φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θέλει η ελληνική πλευρά. Χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, υποστήριξε ότι η νέα 
κυβέρνηση «έχει καταστρέψει» την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ότι δεν 
υπάρχει προσδοκία για λύση στο πρόβλημα της χώρας τις επόμενες εβδομάδες. Χθες η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν είναι 
ρεαλιστικό να περιμένει κανείς οι χώρες της Ευρωζώνης να είναι σε θέση να καταβάλουν μια νέα δόση βοήθειας προς την Ελλάδα αυτό 
τον μήνα. Εκπρόσωπος του υπ. Οικονομικών δήλωσε αυτό που είναι μέχρι στιγμής γνωστό: ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει συμφωνία σε τεχνικό 
επίπεδο (staff level agreement) και μετά να περάσουν τα μέτρα από τη Βουλή. «Εάν κάποιος έχει την εντύπωση ότι η βοήθεια μπορεί να καταβληθεί 
τον Απρίλιο, νομίζω ότι αυτό είναι λάθος», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Άλλωστε για το Βερολίνο δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι χρηματοπιστωτικές 
αγορές ανησυχούν για ενδεχόμενη ελληνική χρεοκοπία ή έξοδο από την Ευρωζώνη, οπότε δεν υπάρχει και λόγος χαλάρωσης των όρων. Ο κ. 
Σόιμπλε δήλωσε ότι «δεν μπορείτε να δείτε καμία μετάδοση στις αγορές». «Αν κοιτάξετε την Ελλάδα, δεν αποτελεί σημαντικό μέρος της οικονομίας 
της Ευρωζώνης ως σύνολο. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές μάς λένε ότι οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει 
οτιδήποτε θα συμβεί», συμπλήρωσε. 
 

 Στο 0,4% του ΑΕΠ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική 
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) βάσει του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών. Την ίδια ώρα, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) υποχώρησε το 2014 
στα 179 δισ. ευρώ, ενώ πτωτικά κινήθηκε (ως απόλυτο μέγεθος) και το δημόσιο χρέος, που διαμορφώθηκε στα 317 δισ. ευρώ. Από τα στοιχεία που 
ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα, εξαιρουμένης της επίπτωσης των τραπεζών, ήταν πέρυσι της τάξης του 0,3% του 
ΑΕΠ. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2014, όπως αυτό ορίζεται από το 
Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής (ΠΟΠ), ανήλθε στα επίπεδα του 0,6%0,7% του ΑΕΠ, λόγω διάφορων προσαρμογών που γίνονται στο πλαίσιο της 
συμφωνίας που υπάρχει με τους δανειστές της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα του προϋπολογισμού του 2014 δείχνει ότι δεν 
επιτεύχθηκε ο στόχος του 1,5% του ΑΕΠ που προβλεπόταν στο ΠΟΠ. Γεγονός το οποίο καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την επίτευξη πρωτογενούς 
πλεονάσματος ύψους 1,5% του ΑΕΠ φέτος (όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση), χωρίς να ληφθούν νέα μέτρα, αφού η βάση εκκίνησης είναι αρκετά 
χαμηλή. Δεδομένου του μεγέθους του περσινού πρωτογενούς πλεονάσματος και του στόχου για φέτος, εκτιμάται ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα 
που θα αποδώσουν στον προϋπολογισμό 1,52 δισ. ευρώ. Γενικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που ανακοινώθηκαν χθες και τα οποία 
στάλθηκαν στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), προκύπτουν τα εξής: 1. Το πρωτογενές πλεόνασμα του 2014 ανήλθε στο 0,4% του 
ΑΕΠ, από 8,3% πρωτογενές έλλειμμα το 2013. Ωστόσο, πέρυσι η επίπτωση του τραπεζικού τομέα ήταν έντονα αρνητική, ενώ φέτος ελαφρώς θετική. 
2. Το συνολικό ισοζύγιο του προϋπολογισμού ήταν πέρυσι ελλειμματικό κατά 3,5% του ΑΕΠ ή 6,3 δισ. ευρώ, καθώς το Δημόσιο κατέβαλε για τόκους 
6,9 δισ. ευρώ. 3. Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης το 2014 ανήλθαν στα 88,3 δισ. ευρώ ή στο 49,3% του ΑΕΠ, από 109,6 δισ. ευρώ το 2013 ή 
60,1% του ΑΕΠ. 4. Τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκαν στα 82 δισ. ευρώ ή 45,8% του ΑΕΠ, όταν το 2013 ήταν στα 87,1 δισ. ευρώ ή 
47,8% του ΑΕΠ. Το 2011, τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης ήταν στα 90,9 δισ. ευρώ και η πτώση τους αποδίδεται στη μεγάλη ύφεση, παρά τη λήψη 
σημαντικών φορολογικών μέτρων τα τελευταία χρόνια. 5. Το ΑΕΠ υποχώρησε στα 179 δισ. ευρώ το 2014 από 182,4 δισ. ευρώ το 2013 και 207,7 δισ. 
ευρώ το 2011. 6. Το δημόσιο χρέος υποχώρησε στα 317 δισ. ευρώ πέρυσι από 319,1 δισ. ευρώ το 2013, αλλά ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε στο 
177,1% του ΑΕΠ από 175% του ΑΕΠ, εξαιτίας της πτώσης του ΑΕΠ. 7. Οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους διαμορφώθηκαν το 2014 
στα 6,9 δισ. ευρώ, από 7,2 δισ. ευρώ το 2013 και 9,7 δισ. ευρώ το 2012. Μάλιστα, το 2011 ήταν στα 15 δισ. ευρώ και η σταθερά πτωτική του πορεία, 
που σε τρία χρόνια οδήγησε στη μείωσή τους σχεδόν στο μισό, οφείλεται στο PSI. 8. Η επίπτωση του τραπεζικού τομέα ήταν θετική το 2014, 
αυξάνοντας τα έσοδα κατά 132 εκατ. ευρώ ή 0,1% του ΑΕΠ, όταν το 2013 είχε χρειαστεί να καταβάλει το Δημόσιο 19,1 δισ. ευρώ από τα κεφάλαια 
που είχε δανειστεί για τη στήριξη των ελληνικών τραπεζών. 9. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) κατέγραψαν πλεόνασμα μόλις 956 εκατ. 
ευρώ το 2014 έναντι πλεονάσματος 3,3 δισ. ευρώ το 2013, ενώ οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παρουσίασαν πλεόνασμα 524 εκατ. 
ευρώ από πλεόνασμα 755 εκατ. ευρώ. 
 

 Με σταθερό το επιτόκιο, το Δημόσιο δανείστηκε χθες, μέσω εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, το ποσό των 813 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων που δημοπρατήθηκαν χθες 
ανήλθε στο 2,70% και ήταν ακριβώς το ίδιο με εκείνο της αντίστοιχης δημοπρασίας του Μαρτίου. Εκτός απροόπτου, σήμερα ο ΟΔΔΗΧ θα κάνει 
αποδεκτές τις συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές για τα έντοκα γραμμάτια, κι έτσι το συνολικό ποσό δανεισμού θα ανέλθει στο 1 δισ. 
ευρώ. Κεφάλαια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση αντίστοιχου ύψους λήξεων εντόκων γραμματίων, την Παρασκευή. Να 
σημειωθεί ότι το σύνολο των γραμματίων που λήγουν την Παρασκευή βρίσκονταν σε ελληνικά χαρτοφυλάκια και η νέα έκδοση τρίμηνων γραμματίων 
καλύφθηκε από εγχώριους επενδυτές, χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Η επόμενη λήξη εντόκων γραμματίων είναι στις 8 Μαΐου και ο ΟΔΔΗΧ θα 
πρέπει να εκδώσει νέα γραμμάτια για την κάλυψη των λήξεων. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 8,57% έκλεισε το εννεάμηνο Ιουλίου 2014-Μαρτίου 2015 για την Jumbo, σε σύγκριση με το 
εννεάμηνο Ιουλίου 2013-Μαρτίου 2014. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η εισηγμένη, οι πωλήσεις της από τον Ιούλιο του 
2014 έως τον Μάρτιο του 2015 ανήλθαν σε 446,17 εκατ. ευρώ, έναντι 410,94 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιουλίου 2013-Μαρτίου 2014. Σημειώνεται ότι η 
οικονομική χρήση για τη Jumbo ξεκινά την 1η Ιουλίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του επόμενου. Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρώτο 
εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης ο κύκλος εργασιών του ομίλου σημείωσε αύξηση 7,70%. Παρά τα παραπάνω θετικά στοιχεία, η διοίκηση 
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του ομίλου διατηρεί την αρχική της εκτίμηση για ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4%-6%, κάτω δηλαδή από την έως τώρα πορεία, καθώς το 
ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον είναι δύσκολο. Η Jumbo, πάντως, συνεχίζει να επενδύει και ο στόχος της μέχρι το τέλος Ιουνίου 2015 είναι η 
δημιουργία ενός ακόμη καταστήματος στην Ελλάδα, 9.000 τ.μ. Σύμφωνα με την εταιρεία, τους τρεις πρώτους μήνες του 2015 οι πωλήσεις στα 
καταστήματα στην Ελλάδα κατέγραψαν θετικό ρυθμό αύξησης αντίστοιχο του εξαμήνου (χωρίς τη θετική επιρροή λόγω του πρώιμου Πάσχα). Οπως 
επισημαίνει η Jumbo, οι πωλήσεις του εννεαμήνου επηρεάστηκαν θετικά λόγω του ότι ο εορτασμός του Πάσχα, φέτος, ήταν νωρίτερα κατά μία 
εβδομάδα σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των πωλήσεων που αφορούν την εορταστική περίοδο του Πάσχα, η Ελλάδα 
παρουσιάζει μικρή ανάπτυξη 1%-2%, ενώ τα υπόλοιπα κράτη παρουσιάζουν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή 
πασχαλινή περίοδο. Η ενίσχυση των πωλήσεων στην Κύπρο παραμένει διψήφια, μετά και το άνοιγμα του νέου καταστήματος στη Λεμεσό. Με 
διψήφιο ρυθμό, εξάλλου, αναπτύσσονται και τα καταστήματα του ομίλου στη Βουλγαρία. Όσον αφορά τη Ρουμανία, τα καταστήματα συνεχίζουν την 
επιτυχημένη πορεία τους, ενώ τον Μάρτιο λειτούργησε το πέμπτο κατάστημα στη χώρα και συγκεκριμένα στην πόλη Arad της Ρουμανίας, σε μια 
έκταση 12.000 τ.μ. 
 

 H χρήση του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας (ELA) από τις ελληνικές τράπεζες αυξήθηκαν κατά 4,4% τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία 
που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας την Τετάρτη. Όπως μεταδίδει το Reuters, η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από τον ΕLA 
ανήλθε στα 68,51 δισ. ευρώ τον περασμένο μήνα από 65,64 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Σημειώνεται πως οι εκροές καταθέσεων από τις ελληνικές 
τράπεζες από τον Δεκέμβριο ως και τον Φεβρουάριο ανήλθαν στα 24 δισ. ευρώ. Εν τω μεταξύ, η χρηματοδότηση των τραπεζών από την ΕΚΤ με τη 
χρήση collateral παρέμεινε σταθερή στα 38,67 δισ. ευρώ. 

 

 Ένα δισ. ευρώ νέα κόκκινα δάνεια προστέθηκε τον Μάρτιο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr, στην τεράστια μάζα των 
80 και πλέον δισ. ευρώ επισφαλειών του τραπεζικού συστήματος. Το 1 δισ. ευρώ του Μαρτίου ανεβάζει τον λογαριασμό των νέων επισφαλειών 
στα 3 δισ. για το πρώτο τρίμηνο του 2015 καθώς τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο τα νέα κόκκινα δάνεια είχαν διαμορφωθεί στα 2 δισ. ευρώ. Το 
φαινόμενο της μη αποπληρωμής πλήττει, με βάση τις ίδιες πηγές, κυρίως τα στεγαστικά δάνεια, ενώ υπάρχουν ήδη κρούσματα και στο μέτωπο των 
δανείων που έχουν λάβει οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. «Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά αλλά και η περιορισμένη κατανάλωση οδηγούν 
σιγά-σιγά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στη μη αποπληρωμή του δανείου ή του κεφαλαίου κίνησης. Κι αυτό διότι έχει περιορισθεί ο τζίρος 
τους. Τόσο η αγορά όσο και εμείς (σ.σ. οι τράπεζες) λειτουργούμε σαν να είναι Αύγουστος!», αναφέρει αρμόδιο στέλεχος τράπεζας. Η μεγάλη όμως 
μάζα των νέων κόκκινων δανείων δημιουργείται στη στεγαστική πίστη και σύμφωνα με τους τραπεζίτες η αδυναμία πληρωμής δεν προήλθε από την 
επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών των νοικοκυριών, αλλά από την προσδοκία και αναμονή μιας οριζόντιας και γενναίας ρύθμισης, την οποία 
έταξε η κυβέρνηση στον προεκλογικό χρόνο. 

 
(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. 
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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


