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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 1,06% (856,50 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 92 κινήθηκαν ανοδικά, 34 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 131 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 254,07 μονάδες (+1,33%), με τις μετοχές των ΕΤΕ (+7,14%), ΑΛΦΑ (+6,41%) 
και ΟΛΠ (+5,17%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-2,62%), ΜΟΗ (-2,78%) και ΜΠΕΛΑ (-4,16%) σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
ξένες αγορές παρουσίασαν μεικτές τάσεις. 
 

Οικονομία / Πολιτική 
 

 Ολοκληρώθηκε μετά από επτά ώρες η συνεδρίαση του Eurogroup Working Group (EWG) 
στις Βρυξέλλες, που είχε ως αντικείμενο την προετοιμασία του έκτακτου σημερινού 
Eurogroup (16:00) για την Ελλάδα. Διπλωματικές πηγές, που επικαλείται το Αθηναϊκό 
Πρακτορείο, ανέφεραν πως υπάρχουν ενδείξεις προόδου, καθώς φαίνεται ότι οι υπουργοί 
Οικονομικών της ευρωζώνης, σήμερα, θα κατευθυνθούν προς μία λύση που να μπορεί να 
γίνει αποδεκτή από το σύνολο των χωρών-μελών της ζώνης του ευρώ. Αξιωματούχοι της 
Ευρωζώνης σημείωναν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει τελικό αποτέλεσμα και ότι τα πάντα 
θα κριθούν στο σημερινό Eurogroup. Νωρίτερα, το ΚΥΠΕ μετέδιδε, ότι σύμφωνα με 
πληροφορίες, ζητήθηκαν από τη γερμανική πλευρά και έγιναν οι απαραίτητες διευκρινήσεις 
έτσι ώστε να καλύπτονται οι επιφυλάξεις του Βερολίνου. Έτσι τέθηκε το πλαίσιο των 
διαβουλεύσεων για την εξέταση του ελληνικού αιτήματος για παράταση της δανειακής 
σύμβασης. Υπενθυμίζουμε ότι το βράδυ της Πέμπτης, Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε στο 
Bloomberg ότι υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με την Ελλάδα, βάσει των προτάσεων που 
η ελληνική πλευρά απέστειλε σήμερα στους εταίρους της. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε 
τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Γάλλο Πρόεδρο αφού νωρίτερα είχε συνομιλήσει με την 
Άνγκελα Μέρκελ, τον Ζ.Κ. Γιούνκερ και τον Ματέο Ρέντσι. Οι συνομιλίες, ιδίως με τους δύο 
τελευταίους έγιναν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Ακόμη όμως και με τη Γερμανίδα Καγκελάριο η 
συζήτηση έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα, παρότι δεν μπορεί να προδικάσει κανείς τη στάση 
της κυρίας Μέρκελ. Κι αυτό γιατί τούτη την ώρα το Βερολίνο μοιάζει διχασμένο και υπό 
ασφυκτική πίεση από τους άλλους εταίρους, προκειμένου να δεχθεί συμφωνία με την Αθήνα, 
στη βάση της πρότασης Βαρουφάκη. Σε αντίθεση με το παράθυρο που φαίνεται ότι άνοιξε η 
κυρία Μέρκελ (αλλά και ο επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών της Γερμανίας Γκάμπριελ, 
καθώς και ανώνυμος αξιωματούχος μιλώντας στο Bloomberg), ο κ. Σόιμπλε επιμένει να 
κρατά απόλυτα αρνητική στάση. Μάλιστα φέρεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος με την ελληνική 
πλευρά και εξαιτίας της διαρροής του εγγράφου που απέστειλε στο EuroWorking Group, 
χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα “Δούρειο Ίππο” για την καταστροφή των κανόνων της 
ευρωζώνης. Το Μέγαρο Μαξίμου μάλιστα είχε σηκώσει το γάντι που πέταξε ο κ. Σόιμπλε, 
απαντώντας ότι “ο χαρακτηρισμός της ελληνικής επιστολής ως “Δούρειου Ίππου” στην 
Ευρώπη δεν ευνοεί μια πραγματική συζήτηση μεταξύ εταίρων”, ενώ επέστρεφαν το 
χαρακτηρισμό στο γερμανικό υπ. Οικονομικών. 

 

 “Αμοιβαίους συμβιβασμούς” ζήτησαν οι ΗΠΑ κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
από Ευρωπαίους και ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την παράταση της δανειακής 
σύμβασης. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζακ Λιου είχε, την Πέμπτη, τηλεφωνικές 
συνδιαλέξεις με ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους, ενώ προειδοποίησε έναντι μίας 
«επανόδου της αβεβαιότητας» στην Ευρωζώνη σε περίπτωση αποτυχίας. Γεγονός είναι 
πάντως ότι οι συσχετισμοί στην ευρωζώνη έχουν αλλάξει ριζικά και θετικά για την Ελλάδα με 
περίπου τις μισές χώρες - κυρίως ο Γαλλοϊταλικός άξονας, αλλά και το Βέλγιο και άλλες - να 
είναι υπέρ μίας αμοιβαίας επωφελούς λύσης. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και το ΔΝΤ 
διαμήνυσε ότι «το πρόγραμμα αλλάζει και προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες» και ότι 
η «ευελιξία» αυτή θα πρέπει να εξετάζεται στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων. Θετικής 
υποδοχής έτυχε το ελληνικό σχέδιο και από την Κομισιόν. Απομένει φυσικά, όπως πάντα, να 
εκφραστούν όλες αυτές οι αλλαγές και στην πράξη, δηλαδή την ώρα που λαμβάνονται 
αποφάσεις. Σύμφωνα δε με ορισμένες εκτιμήσεις είναι πιθανόν να υπάρξει μία συμφωνία, 
που θα συνοδεύεται όμως από αστερίσκους του γερμανού υπουργού Οικονομικών, ο οποίος 
θα αναμένει το δεύτερο και τελικό γύρο της σύγκρουσης, καθώς η τωρινή λύση είναι 
μεταβατική και η οριστική θα δοθεί αργότερα, όταν και θα τεθούν στο τραπέζι τα δεδομένα 
για το επόμενο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Η Αθήνα στέλνει πάντως δύο μηνύματα ενόψει 
του Eurogroup: Πρώτον ότι δεν είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω από το κείμενο - αίτηση που 
απέστειλε το πρωί της Πέμπτης για την επέκταση της δανειακής σύμβασης, που 
περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς τους εταίρους, έναντι του χρόνου και της 
σταθερότητας που εξασφαλίζει για το επόμενο εξάμηνο. Και δεύτερον ότι εάν δεν βρεθεί 
λύση στο Eurogroup θα επιμείνει στην πίεση, ακόμη και ζητώντας σύνοδο κορυφής, όπως 
έλεγαν κυβερνητικές πηγές. Πάντως κυβερνητικοί παράγοντες, όπως ο αντιπρόεδρος 
Γιάννης Δραγασάκης, εκφράζουν την πεποίθηση ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να 
υπάρξει σήμερα, στο πλαίσιο του Eurogroup, μια αμοιβαία επωφελής μεταβατική συμφωνία. 
 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 856.50 +1.06% +3.7% 
FTSE-Large Cap 254.07 +1.33% -4.1% 
FTSE-Mid Cap 887.99 +1.87% +14.9% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 50,245 +1.78% -5.0% 
Όγκος (€ εκατ.) 267.22 - 124.87 

 

 

 
ΕΤΕ 7.14% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΑΛΦΑ 6.41% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΟΛΠ 5.17% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΙΓ 4.60% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΠΕΙΡ 4.48% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΕΕ -1.27% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΦΦΓΚΡΠ -1.78% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2.62% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΜΟΗ -2.78% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΠΕΛΑ -4.16% 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 9.26% -5.1 -37 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9.95% -5.6 +20 

Spread 10ετούς Ομ. 956 -5.9 +36 

USD / Euro 1.13 0.00% -6.7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 61.05 -1.02% 6.5% 

ΑΕΠ (%) +1.5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,8% Ιαν. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

20/02/2015: Έκτακτο Eurogroup  
 

26/02/2015: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
26/02/2015: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
02/03/2015: MSCI – Εφαρμογή Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
05/03/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
05/03/2015: ΕΚΤ – Συνεδρίαση Νομισματικής  
                     Πολιτικής 
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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 Απρόσκοπτα θα προχωρήσουν, όπως δείχνουν οι εξελίξεις, τα κινέζικα πλάνα για την ολοκλήρωση του Νέου Θαλάσσιου Δρόμου του Μεταξιού που 
διέρχεται από τον Πειραιά και διατρέχει κατά μήκος την ηπειρωτική Ελλάδα, μεταφέροντας τις ασιατικές εισαγωγές στην καρδιά της Ευρώπης. 
“Στηρίζουμε τις υφιστάμενες κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα, και της COSCO, και θέλουμε να υποστηρίξουμε επενδύσεις προς το κοινό συμφέρον, 
προς το κοινό όφελος των δύο λαών, και να αναδείξουμε το λιμάνι του Πειραιά σε κορυφαίο κόμβο μεταφορών και εμπορίου όχι μόνο για την Ευρώπη 
αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο” τόνισε ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας χθες το βράδυ από τον Πειραιά. «Υπάρχει περιθώριο συνεργασίας στους τομείς 
των μεταφορών και των σιδηροδρομικών συνδέσεων» προσέθεσε προσδιορίζοντας επακριβώς τον περί ου ο λόγος άξονα. Πρόκειται για τον «21

st
  

century Maritime Silk Road» όπως έχει ονομάσει το Πεκίνο το project για τον οποίο έχει μάλιστα προϋπολογίσει επενδύσεις αρκετών 
δισεκατομμυρίων ευρώ. Κάποια εξ αυτών θα δαπανηθούν επί ελληνικού εδάφους. Αν και ο πρωθυπουργός δεν έκανε καμία αναφορά για το αν θα 
προχωρήσει ή όχι η διαβόητη πλέον πώληση του 67,7% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ την οποία επιδιώκουν οι κινέζοι όπως και οι δανοί 
ανταγωνιστές τους της Maersk, ελάχιστες αμφιβολίες έχουν πια όσοι παρακολούθησαν το σύνολο της ομιλίας Τσίπρα αλλά και του κινέζου πρέσβη 
πως αναζητείται πλέον μοντέλο για συμφωνία πακέτο με το Πεκίνο. Η ομιλία αυτή έλαβε χώρα στην δεξίωση για τον εορτασμό της κινέζικης 
πρωτοχρονιάς στα πλοία του 18ου στόλου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που έχουν καταπλεύσει στο λιμάνι του Πειραιά και συμμετέχουν σε 
διεθνείς επιχειρήσεις κατά της πειρατείας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις κινεζικές επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά, διαβεβαιώνοντας ότι η 
κυβέρνηση θα τις στηρίξει και θα τις ενδυναμώσει. «Στο πλαίσιο αυτό θα αναζητήσουμε νέους τρόπους συνεργασίας του ελληνικού κράτους με 
κινέζικους οικονομικούς φορείς» ανέφερε χαρακτηριστικά. Τα σχέδια του Πεκίνου για την Ελλάδα προβλέπουν ανάπτυξη πέραν της νέας επένδυσης 
των 230 εκατ. ευρώ στον Πειραιά αλλά και επενδύσεις σε Θριάσιο, άλλα εμπορευματικά κέντρα και κέντρα διανομής , ακίνητα αλλά και συμμετοχή σε 
έργα όπως το υπό προκήρυξη νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου όπως και στο μετοχικό κεφάλαιο του Ελευθέριος Βενιζέλος. Έτσι με ενδιαφέρον αναμένει 
το Πεκίνο τον εν εξελίξει διαγωνισμό της ΓΑΙΑΟΣΕ για την παραχώρηση και κατασκευή και εκμετάλλευση του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο 
Πεδίο αλλά και αυτόν για το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Η σταθερότητα, κυρίως όμως οι αυξημένες ανάγκες του ελληνικού συστήματος εξαιτίας της εκροής καταθέσεων τους τελευταίους δυο μήνες 
αποτέλεσαν το αντικείμενο της συζήτησης του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 
Γιάννη Στουρνάρα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Στουρνάρας μετέφερε στον αντιπρόεδρο τις ανησυχίες του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας Μάριο Ντράγκι αλλά και την κατάσταση που επικρατεί μετά από δυο μήνες αιμορραγίας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ως απόρροια της 
συνεχιζόμενης αβεβαιότητας.  Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος περιέγραψε το χρονοδιάγραμμα αντοχής και 
τόνισε την ανάγκη άμεσης συμφωνίας της Αθήνας με τους πιστωτές. Ωστόσο, ανέλυσε ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε ετοιμότητα και 
διαθέτουν δικλείδες ασφαλείας ούτως ώστε να είναι ασφαλής. Όλα αυτά βέβαια σε απόλυτη εξάρτηση με την απόφαση του σημερινού Εurogroup. 

 

 Την απόλυτη ανάγκη να υπάρξει σήμερα συμφωνία κυβέρνησης - εταίρων υπογραμμίζουν με έμφαση επιτελικά στελέχη τραπεζών την ώρα που η 
μείωση των καταθέσεων συνεχίζεται με ένταση. Χθες ήταν άλλη μια δύσκολη ημέρα για τις τράπεζες, με τους πολίτες να αποσύρουν καταθέσεις 
ανησυχώντας για την έκβαση των συζητήσεων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζών, από τις αρχές της εβδομάδας η μείωση των καταθέσεων ξεπερνά 
αισθητά τα 2 δισ. ευρώ, και αναγνωρίζουν ότι αν η τάση αυτή δεν αντιστραφεί, τότε δίχως τη δυναμική βοήθεια της ΕΚΤ οι τράπεζες κινδυνεύουν να 
βρεθούν σε αδιέξοδο. Όμως η ΕΚΤ φαίνεται απρόθυμη να παρέχει άπλετη στήριξη δίχως συμφωνία. Προχθές κατά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ για την 
ανανέωση του ELA, ενέκρινε μικρή μόνο αύξηση του ορίου (κατά 3,3 δισ.), η οποία καλύπτει οριακά τις ανάγκες ρευστότητας για διάστημα λίγων 
μόνο ημερών. Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε στην Αθήνα χθεσινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας FAZ σύμφωνα με το οποίο μέλη της ΕΚΤ, 
κατά τη συνεδρίαση για τον ELA, αντέδρασαν στην αύξηση του ορίου ζητώντας την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Το δημοσίευμα 
διαψεύστηκε αργότερα από πηγές της ΕΚΤ ωστόσο στελέχη εγχώριων τραπεζών αναγνωρίζουν ότι όσο η αβεβαιότητα επιμηκύνεται τόσο αυξάνονται 
οι πιθανότητες για την επιβολή κάποιου είδους περιορισμών και προσθέτουν ότι μια σημερινή συμφωνία θα εκτονώσει την ανησυχία. Αντίθετα αν και 
σήμερα δεν φτάσουμε σε συμφωνία τότε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα δοκιμάσει τις αντοχές του συστήματος. Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε 
ότι οι εκροές στις καταθέσεις είναι ελεγχόμενες, προσθέτοντας ότι “είμαστε εδώ για να αποφύγουμε ένα ατύχημα”.  Στελέχη τραπεζών ωστόσο δεν 
κρύβουν την ανησυχία τους. “Η επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών δεν πρέπει να αποτελέσει επιλογή για τους διαμορφωτές πολιτικής, καθώς μια 
τέτοια κίνηση θα είχε σοβαρές και μεγάλης διάρκειας επιπτώσεις”, σημειώνουν στελέχη τραπεζών. Όπως εξηγούν, η Ελλάδα δεν είναι Κύπρος και 
ενδεχόμενη επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων θα είχε εξαιρετικά σοβαρές, και μεγάλης διάρκειας, επιπτώσεις στην οικονομική ζωή. 
Σημειώνουν ότι οι περιορισμοί δεν είναι κάτι που μπαίνουν σήμερα και βγαίνουν αύριο και υπογραμμίζουν με έμφαση ότι μια τέτοια κίνηση θα 
προκαλούσε μεγάλες βλάβες στην οικονομία και θα απαιτούνταν χρόνια για την αποκατάστασή τους. Με δήλωσή του στο Reuters το μέλος του Δ.Σ. 
της ΕΚΤ και επικεφαλής της Bundesbank, Γιενς Βάιντμαν, τόνισε ότι η ΕΚΤ μπορεί να δεχθεί και πάλι τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρα για τη 
χρηματοδότηση των τραπεζών αν η Ελλάδα τηρήσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.  
 

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκοπεύει να διαμηνύσει στις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν την έκθεση τους σε κρατικό χρέος αν 
καταρρεύσουν οι συνομιλίες για παράταση του προγράμματος, δήλωσαν στο Bloomberg τρεις καλά πληροφορημένες πηγές. Το Εποπτικό Συμβούλιο 
της ΕΚΤ, το οποίο έχει αναλάβει τον έλεγχο των τραπεζών από τον Νοέμβριο, ανησυχεί πως οι ελληνικές τράπεζες θα επιφορτιστούν με μη 
ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού από μια κυβέρνηση που οδεύει σε χρεοκοπία. Τον περασμένο μήνα η επικεφαλής του Συμβουλίου, Daniele 
Nouy, απηύθυνε γραπτή έκκληση στις τράπεζες να μην αυξήσουν την έκθεση τους στο ελληνικό κράτος αγοράζοντας περισσότερα έντοκα, δεδομένης 
της αβεβαιότητας για την θέση της χώρας στην νομισματική ένωση. Οι ελληνικές τράπεζες είναι οι βασικοί αγοραστές των εντόκων ελληνικού 
δημοσίου. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, τον Μάρτιο λήγουν έντοκα 4,4 δισ. ευρώ και 2,4 δισ. ευρώ τον Απρίλιο. Ο Ενιαίος Εποπτικός 
Μηχανισμός μπορεί να ασκήσει πιέσεις στις τράπεζες να μην αναχρηματοδοτήσουν μέρος ή το σύνολο του χρέους εφόσον υπάρξει πολιτικό 
αδιέξοδο. 

 

 Ιδιαίτερα υψηλό θα είναι το κόστος που θα κληθούν να καταβάλουν τράπεζες και Δημόσιο εφόσον η κυβέρνηση προχωρήσει σε πλήρη εφαρμογή του 
προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ για τη σεισάχθεια, τη διαγραφή, δηλαδή, μέρους των κόκκινων δανείων. Σύμφωνα με την αναλυτική πρόταση για το νέο 
πλαίσιο ρύθμισης\διαγραφής δανείων που έχει επεξεργασθεί το τμήμα Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ το κόστος μόνο από τις διαγραφές δανείων 
εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 18 δισ. ευρώ, με στοιχεία, μάλιστα, A΄ τριμήνου του 2014. Με δεδομένο, δε, ότι το σχέδιο δεν περιλαμβάνει τα δάνεια 
προς μεγάλες επιχειρήσεις για τα οποία προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση, που να βελτιώνει τις διατάξεις του νόμου Δένδια, γίνεται αντιληπτό ότι οι 
επιπτώσεις για το Δημόσιο και τις τράπεζες από την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα είναι σημαντικά υψηλότερες. Όπως είναι 
γνωστό, κομβικό ρόλο στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη ρύθμιση ή διαγραφή των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα παίξει ο ενδιάμεσος δημόσιος 
φορέας, ο οποίος προτείνεται να υπαχθεί κάτω από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ο ενδιάμεσος φορέας, αφενός θα αναλάβει τη 
θεσμοθέτηση και την εποπτεία της εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων (σ.σ θα εποπτεύει τις εσωτερικές υπερδιευθύνσεις κακών δανείων των 
τραπεζών) από τις τράπεζες, αφετέρου θα λειτουργεί ως κρατική bad bank. Θα αγοράζει, δηλαδή, δάνεια για τα οποία διαπιστώνεται αντικειμενική και 
μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής, προκειμένου εν συνεχεία να προχωρά σε διαγραφή ως και του 90% της ονομαστικής τους αξίας. Το κόστος της 
διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προβλέπεται να επιμερισθεί μεταξύ τραπεζών, Δημοσίου και δανειοληπτών με βάση την πραγματική 
δυνατότητα αποπληρωμής των τελευταίων. Μέσα στον πρώτο χρόνο, όμως, από την έναρξη λειτουργίας της bad bank θα πρέπει να διενεργηθούν οι 
διαγραφές δανείων ευπαθών ομάδων, κίνηση που εντάσσεται και στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόστος 
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για τη διαγραφή δανείων ευπαθών κοινωνικά ομάδων κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της bad bank υπολογίζεται σε περίπου 3 με 4 δισ. Το ποσό 
αυτό μπορεί να καλυφθεί από τα αδιάθετα κεφάλαια (capital buffer) του ΤΧΣ. Στη συνέχεια ίσως απαιτηθεί να διατεθούν άλλα 3 δισ. περίπου ανάλογα 
με την εξέλιξη της διαχείρισης των δανείων αυτών από τον φορέα. 
 

 Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στην συνεδρίασή του στις 18 Φεβρουαρίου αποφάσισε να προτείνει στη 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει στις 17 Μαρτίου τη διανομή μερίσματος ύψους €0,30 (καθαρό) για τη χρήση 2014. 
Δεδομένης της διανομής προμερίσματος ύψους €0,10 τον Ιανουάριο 2015, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,20. Σημειώνεται ότι 
το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας, θα προσαυξήσει αναλογικά το μέρισμα των λοιπών μετοχών. Οι ημερομηνίες αποκοπής, 
προσδιορισμού δικαιούχων, πληρωμής του μερίσματος καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα ανακοινωθούν ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής 
απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. 

 
(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 
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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


