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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 0,11% (728,98 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 49 κινήθηκαν ανοδικά, 49 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 158 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 214,19 μονάδες (-0,59%), με τις μετοχές των ΜΙΓ (+4,39%), ΕΤΕ (+4,28%) και 
BIO (+4,00%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-3,57%), ΦΦΓΚΡΠ (-5,06%) και ΠΕΙΡ (-10,42%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που υπεγράφη χθες, η κυβέρνηση καθιστά 
υποχρεωτική την κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της γενικής 
κυβέρνησης – πλην ασφαλιστικών ταμείων– στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), ώστε 
να μπορούν να αξιοποιηθούν από το κράτος, με απώτερο στόχο στην παρούσα φάση να 
πληρωθούν μισθοί και συντάξεις στο τέλος του μήνα. Η κίνηση αυτή αναμένεται να 
εξασφαλίσει 1-1,2 δισ. ευρώ στο κράτος. Ωστόσο, δεν λύνει το ζήτημα ρευστότητας του 
Δημοσίου, αλλά μεταθέτει το πρόβλημα για το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου. Με 
τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου να έχουν φθάσει σε οριακό σημείο και την κυβέρνηση 
να μην μπορεί να καταβάλει μισθούς και συντάξεις από τις 24 έως τις 30 Απριλίου, ο 
πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας, αποφάσισε χθες να προχωρήσει στην παραπάνω ΠΝΠ. 
Πλέον, οι φορείς της γενικής κυβέρνησης, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες «υποχρεούνται να 
καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους 
καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας» όπως 
αναφέρεται στην ΠΝΠ. Και σημειώνεται ότι «από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα 
κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο 
δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων». Σύμφωνα με παράγοντες του Μεγάρου Μαξίμου, οι 
φορείς θα λαμβάνουν απόδοση 2,5% από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ το κράτος θα 
μπορεί να χρησιμοποιεί τα εν λόγω κεφάλαια μέσω βραχυπρόθεσμου δανεισμού (repos για 
έως 15 ημέρες). Αν και σαφής εκτίμηση για το ύψος των κεφαλαίων που θα κατατεθούν στην 
ΤτΕ δεν μπορεί να γίνει, υπολογίζεται ότι από την ΠΝΠ το Δημόσιο θα αξιοποιήσει περί το 1-
1,2 δισ. ευρώ άμεσα. Ετσι, θα καλύψει υποχρεώσεις 1,9 δισ. ευρώ από τις 24 Απριλίου έως 
και τις 30 Απριλίου για μισθούς, συντάξεις και επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων. 
Πάντως, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν επιλύεται το πρόβλημα ρευστότητας 
του Δημοσίου. Απλώς δίνεται πρόσκαιρη λύση και διασφαλίζεται η καταβολή μισθών και 
συντάξεων στο τέλος του μήνα, μεταθέτοντας το πρόβλημα για περίπου 15 ημέρες 
αργότερα. Αλλωστε, το Δημόσιο θα πρέπει να επιστρέψει τα κεφάλαια στους φορείς που θα 
καταθέσουν υποχρεωτικά τα διαθέσιμά τους σε λογαριασμό της ΤτΕ, εάν οι τελευταίοι έχουν 
ανάγκη να τα χρησιμοποιήσουν μετά το πέρας του προβλεπόμενου 15νθημέρου. Οπότε, δεν 
είναι καθόλου βέβαιο ότι τα κεφάλαια που θα βρεθούν στην ΤτΕ τις επόμενες ημέρες, θα 
παραμείνουν προς εκμετάλλευση από το Δημόσιο και μετά τη λήξη των 15 ημερών. Επί της 
ουσίας, η ταμειακή διευκόλυνση του Δημοσίου θα διαρκέσει περίπου έως τις 10 Μαΐου. 
Δηλαδή, μέχρι το κρίσιμο Eurogroup της 11ης Μαΐου, που η Αθήνα υπολογίζει στην 
εκταμίευση μέρους των δόσεων που εκκρεμούν και ειδικότερα στη διάθεση του 1,9 δισ. ευρώ 
που αφορούν τα κέρδη του Ευρωσυστήματος επί των ελληνικών ομολόγων. Να σημειωθεί 
ότι σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν υποχρεούνται να καταθέσουν τα 
ταμειακά τους διαθέσιμα οι εισηγμένες εταιρείες στις οποίες διατηρεί συμμετοχή του Δημόσιο 
καθώς και οι συνδεδεμένες εταιρείες με τις εισηγμένες. Επίσης εξαιρούνται εταιρείες που 
είναι σε διαδικασία αποκρατικοποίησης, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ σε ποσοστό άνω του 50%. Γι’ αυτούς τους 
φορείς, παραμένει εθελοντική η κατάθεση των διαθεσίμων τους στην ΤτΕ, ενώ εκτιμάται ότι 
έχουν ρευστότητα της τάξης των 2 δισ. ευρώ. 
 

 Το Φεβρουάριο του 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 
929 εκατ. ευρώ, κατά 200 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του Φεβρουαρίου του 
2014, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως εξηγεί, η 
εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση των ισοζυγίων των πρωτογενών και των 
δευτερογενών εισοδημάτων, καθώς επίσης και στον περιορισμό του πλεονάσματος του 
ισοζυγίου υπηρεσιών. Οι ανωτέρω εξελίξεις αντισταθμίστηκαν, ως ένα βαθμό, από τη 
βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε σημαντικά, 
κατά 357 εκατ. ευρώ, σε σχέση με εκείνο του Φεβρουαρίου του 2014, κυρίως λόγω του 
περιορισμού των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων, γεγονός που αντανακλά την 
πτώση της τιμής του πετρελαίου. Επίσης, περιορίστηκαν και οι καθαρές δαπάνες για αγορές 
πλοίων. Αντίθετα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία σημείωσε 
μικρή αύξηση, παρά την άνοδο, κατά 5%, των εισπράξεων από εξαγωγές, δεδομένου ότι οι 
αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών 
περιορίστηκε, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων πρωτίστως από 
κατασκευαστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες χρήσεως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και δευτερευόντως από υπηρεσίες μεταφορών, ως επί το πλείστον θαλάσσιων. Πάντως, το 
πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου κατέγραψε μικρή άνοδο, ως αποτέλεσμα της 
σημαντικής αύξησης (κατά 56%) των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών το Φεβρουάριο 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 728,98 -0,11% -11,8% 
FTSE-Large Cap 214,19 -0,59% -19,1% 
FTSE-Mid Cap 747,16 +0,97% -3,3% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 42.118 -0,22% -20,4% 
Όγκος (€ εκατ.) 73,19 - 108,19 

 

 

 
ΜΙΓ 4,39% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΤΕ 4,28% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
BIO 4,00% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΓΡΙΒ 3,19% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΑΛΦΑ 2,94% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΟΤΕ -1,33% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΕΕ -2,43% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -3,57% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΦΦΓΚΡΠ -5,06% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -10,42% 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 0,00% -0,1 -8 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 11,54% +25,7 +191 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 13,31% +41,6 +357 

Spread 10ετούς Ομ. 1.324 +42,0 +404 

USD / Euro 1,07 -0,53% -11,2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 63,30 1,12% 10,4% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,1% Μαρ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

21/04/2015: –  
 

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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και της ανόδου των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 16,2%, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των ταξιδιωτικών δαπανών 
κατοίκων στο εξωτερικό. Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα 175 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος τον ίδιο μήνα του 2014, 
κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη και του περιορισμού των καθαρών λοιπών πρωτογενών 
εισοδημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν φόρους και επιδοτήσεις επί των προϊόντων και της παραγωγής. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων 
σημείωσε έλλειμμα 108 εκατ. ευρώ, κατά 87 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του Φεβρουαρίου του 2014, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών 
πληρωμών της γενικής κυβέρνησης προς την Ε.Ε. Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε 
έλλειμμα 1,8 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 711 εκατ. ευρώ έναντι εκείνου της ίδιας περιόδου του 2014. Η αύξηση αυτή οφείλεται πρωτίστως στην 
επιδείνωση των ισοζυγίων των πρωτογενών και των δευτερογενών εισοδημάτων και δευτερευόντως στην επιδείνωση του ισοζυγίου υπηρεσιών. 
Αντίθετα, το ισοζύγιο αγαθών παρουσίασε μικρή βελτίωση. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε λόγω της πτώσης των καθαρών πληρωμών 
για εισαγωγές καυσίμων, ως αποτέλεσμα της πτώσης της τιμής του πετρελαίου, και για αγορές πλοίων, η οποία αντισταθμίστηκε από την αύξηση του 
ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία είναι μειωμένες στο 
δίμηνο του 2015, λόγω της πτώσης τους τον Ιανουάριο, ενώ το Φεβρουάριο παρουσίασαν άνοδο σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2014. Το 
πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες 
αντισταθμίστηκε μόνο μερικώς από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015, οι 
συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν 52,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014, αλλά οι αντίστοιχες εισπράξεις αυξήθηκαν μόνο 
12,4%. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε έλλειμμα, αυξημένο κατά 32 εκατ. ευρώ, 
σε σχέση με εκείνο του πρώτου διμήνου του 2014. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 
2015, συρρικνώθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών που αφορούν εισοδήματα από επενδύσεις (τόκους, μερίσματα, κέρδη). 
Τέλος, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος στο ίδιο διάστημα του 2014. 
 

 Ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης συναντήθηκε χθες με τον Πρέσβη της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας στην Αθήνα Xiali Zou, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών Αποστόλης Αλεξόπουλος και η Πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) Σοφία 
Σταματάκη. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα ανάπτυξης της ελληνοκινεζικής συνεργασίας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς και ειδικότερα 
στον τομέα της Ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα ο υπουργός ΠΑΠΕΝ Παναγ. Λαφαζάνης έθεσε στον Κινέζο Πρέσβη το θέμα της συμμετοχής 
κινέζικων πετρελαϊκών εταιρειών στο 2ο Γύρο Παραχωρήσεων για Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές 
του Ιονίου και Νότια της Κρήτης, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο υπουργός ΠΑΠΕΝ επεσήμανε στον Κινέζο Πρέσβη ότι η συμμετοχή κινεζικών 
εταιρειών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν θα είναι σημαντική μόνο για τη χώρα μας αλλά και για την Κίνα και τις ίδιες τις κινεζικές εταιρείες, καθώς 
θα αποτελέσει για τις τελευταίες την πρώτη παρουσία τους στον ευρωπαϊκό χώρο σε αυτόν τον τομέα. Ο Κινέζος Πρέσβης εξέφρασε ενδιαφέρον και 
δεσμεύτηκε να πληροφορήσει τις πετρελαϊκές εταιρείες της χώρας του για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Επιπρόσθετα συμφωνήθηκε να γίνει 
προσπάθεια ώστε να πραγματοποιηθούν άμεσα επισκέψεις στην Αθήνα αντιπροσωπειών κινεζικών εταιρειών με στόχο να συζητηθούν τεχνικά και 
άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.  
Σε άλλα νέα, σήμερα το μεσημέρι συναντάται ο επικεφαλής της Gazprom Αλεξέι Μίλλερ με τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη 
Λαφαζάνη και στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Από την πλευρά του υπουργείου τηρούν σιγή για το ακριβές περιεχόμενο της 
ατζέντας των συζητήσεων. Ωστόσο όπως δηλώνουν αρμόδιες πηγές, η άφιξη στην Αθήνα του επικεφαλής του ρωσικού μονοπωλίου φυσικού αερίου, 
σημαίνει ότι το ενδιαφέρον της ρωσικής πλευράς για την επέκταση του αγωγού Turkish Stream επί ελληνικού εδάφους είναι ισχυρό. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Η S&P διατήρησε σε παρακολούθηση για πιθανή υποβάθμιση (credit watch negative) τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις «CCC+» των 
τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών. Παράλληλα, επιβεβαίωσε την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση «C» των τεσσάρων τραπεζών. Η 
διατήρηση του «Credit Watch» αντανακλά την εκτίμηση του οίκου αξιολόγησης πως παραμένουν οι αβεβαιότητες σχετικά με το αν οι ευρωπαϊκές 
αρχές θα παραμείνουν δεσμευμένες στην παροχή ρευστότητας και στην κεφαλαιακή στήριξη των ελληνικών τραπεζών. Η στήριξη αυτή αποτελεί την 
βάση για την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «CCC +». Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης οι εκροές καταθέσεων που ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 
2014 συνεχίστηκαν και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ως εκ τούτου, οι ελληνικές τράπεζες βασίζονται όλο και περισσότερο στον ELA για να καλύψουν 
τις ανάγκες τους. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα θα συνεχίσει να υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταθετών και οι εκροές θα 
συνεχιστούν για όσο διάστημα θα παραμένει η αβεβαιότητα. Επιπρόσθετα, η S&P σημειώνει πως η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών σε 
μηχανισμό στήριξης για την ρευστότητα εξαρτάται από το αν θα παραμείνουν φερέγγυες. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης οι ελληνικές τράπεζες 
πιθανότατα θα χρειαστούν κεφαλαιακή στήριξη από τις ευρωπαϊκές αρχές για να παραμείνουν φερέγγυες. 
 

 Η Moody's έθεσε σε παρακολούθηση για πιθανή υποβάθμιση επτά συναλλαγές ελληνικών τιτλοποιημένων ενυπόθηκων στεγαστικών 
δανείων (RMBS) και συναλλαγές τίτλων με εγγύηση περιουσιακά στοιχεία (ABS). Όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η κίνηση 
αντανακλά την μεγάλη πιθανότητα να χαμηλώσει το «country ceiling» της Ελλάδας, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας γύρω από τις διαπραγματεύσεις 
της ελληνικής κυβέρνησης, τον αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και τον κίνδυνο να επιβληθούν κεφαλαιακοί έλεγχοι. 

 

 Με περίπου 100 καταστήματα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το δίκτυο Play του ΟΠΑΠ με τις παιχνιδομηχανές (VLTs) όπως υποστήριξε η διοίκηση 
στο περιθώριο της τακτικής γενικής συνέλευσης. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Καμίλ Ζίγκλερ, που εκφώνησε ολόκληρη την 
ομιλία του στα ελληνικά, εξήγησε επίσης πως η δεκαετής περίοδος εκμετάλλευσης των VLTs, με βάση τη σχετική σύμβαση, αρχίζει να μετράει 
αντίστροφα με τη λειτουργία της πρώτης παιχνιδομηχανής. Γι’ αυτό και ο οργανισμός θέλει να ξεκινήσει με όσο το δυνατόν περισσότερα VLTs 
ταυτόχρονα. Για το 2015, ο επικεφαλής του ΟΠΑΠ είπε πως «παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην υλοποίηση του στρατηγικού μας 
σχεδιασμού, ο οποίος επικεντρώνεται στην έναρξη λειτουργίας των πρώτων VLTs τους αμέσως προσεχείς μήνες. Επιπλέον, συνεχίζουμε τις 
ενέργειες τόσο για την αναζωογόνηση των υπαρχόντων παιχνιδιών μας όσο και για την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουμε στους 
πελάτες μας. Πιστεύουμε ότι το πλέγμα αυτών των ενεργειών θα οδηγήσει τον ΟΠΑΠ προς ακόμη ένα έτος ανάπτυξης παρά τις αβεβαιότητες στο 
μακροοικονομικό περιβάλλον». Για την περυσινή χρονιά, ο Καμίλ Ζίγκλερ υποστήριξε πως παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην 
Ελλάδα και τη συνεχιζόμενη ύφεση, ο ΟΠΑΠ κατάφερε για πρώτη φορά μετά το 2008 να σημειώσει αύξηση του κύκλου εργασιών του σε ποσοστό 
μάλιστα που έφτασε το 15%. Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της σημαντικής ενίσχυσης του Πάμε Στοίχημα, όσο και της εισαγωγής νέων 
παιχνιδιών όπως το Σκρατς και τα Λαχεία. Παράλληλα, «ο εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας βελτίωσε σημαντικά και την κερδοφορία μας, με 
τα λειτουργικά μας κέρδη (EBITDA) να σημειώνουν αύξηση 56%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν το 2014 σε 195 εκατ. ευρώ, αυξημένα 38% 
συγκριτικά με το 2013». Ως απόρροια των πολύ καλών αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πρότεινε και εγκρίθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή (0,20 ευρώ ανά μετοχή έχει δοθεί ήδη ως προμέρισμα τον Ιανουάριο), αυξημένο κατά 180% σε σχέση με 
την περσινή χρονιά. Κατά τον κ. Ζίγκλερ «το ποσό του μερίσματος/μετοχή είναι από τα υψηλότερα ανάμεσα στις εταιρείες του δείκτη της μεγάλης 
κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η υπεραπόδοση της τιμής της μετοχής μας έναντι του Γενικού Δείκτη του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά 20 περίπου ποσοστιαίες μονάδες». Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ είπε πως «το μεγαλύτερο 
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όφελος αυτής της πολύ επιτυχημένης χρονιάς το καρπώθηκε το Ελληνικό Δημόσιο (με τον ΟΠΑΠ να αποτελεί την εταιρεία που πληρώνει τους 
υψηλότερους φόρους στην Ελλάδα), ενώ εξίσου ωφελημένοι ήταν και οι συνεργάτες μας πράκτορες». 
 

 Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάκτωρ σε "Β" από "Β+" προέβη η Standard & Poor’s, με το outlook αρνητικό, σε συνέχεια της 
υποβάθμισης της χώρας από τον οίκο αξιολόγησης. Όπως υπενθυμίζει η S&P στις 15 Απριλίου προέβη στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής 
αξιολόγησης της Ελλάδας σε CCC+ με το outlook αρνητικό. Όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης, η διαφορά δύο βαθμίδων μεταξύ της αξιολόγησης 
της Ελλάκτωρ και της χώρας, είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη βάσει τον κριτηρίων της Standard & Poor’s. «Ως εκ τούτου, η κατά μία βαθμίδα 
υποβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας οδήγησε σε παρόμοια ενέργεια αξιολόγησης της Ελλάκτωρ.». Το αρνητικό outlook της Ελλάκτωρ, 
αντανακλά αυτό της Ελλάδας, καθώς επίσης και την αβεβαιότητα αναφορικά με τη με μελλοντική λειτουργική απόδοση της εταιρείας, λόγω των 
αδύναμων μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα. 

 
(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.   
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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


