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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 0,27% (854,15 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη συνεδρίαση 
της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 58 κινήθηκαν ανοδικά, 67 
κατέγραψαν απώλειες, ενώ 132 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
(FTSE Large Cap) έκλεισε στις 253,66 μονάδες (-0,16%), με τις μετοχές των ΕΤΕ (+6,67%), ΟΛΠ 
(+4,21%) και ΟΤΕ (+3,47%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΦΦΓΚΡΠ (-3,98%), ΜΠΕΛΑ (-4,34%) και ΕΥΡΩΒ (-6,25%) σημείωσαν την 
μεγαλύτερη πτώση. Οι ξένες αγορές παρουσίασαν μεικτές τάσεις. 
 

Οικονομία / Πολιτική 
 

 Σήμερα καταθέτει τη λίστα με τις μεταρρυθμίσεις η κυβέρνηση στους διεθνείς 
θεσμούς. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες στη λίστα της κυβέρνησης 
περιλαμβάνονται:  

 

(α) Ολόκληρος ο πρώτος πυλώνας της Θεσσαλονίκης που αφορά το πρόγραμμα για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το προεκλογικό 
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στον πρώτο πυλώνα περιλαμβάνεται για άπορους και 
χαμηλοσυνταξιούχους: Δωρεάν ρεύμα και κουπόνια σίτισης για τουλάχιστον τριακόσιες 
χιλιάδες νοικοκυριά, πρόγραμμα εξασφάλισης στέγης, 13η Σύνταξη στους 
χαμηλοσυνταξιούχους με σύνταξη κάτω από τα 700 ευρώ, δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη σε άπορους, ειδική κάρτα μετακίνησης ανέργων, κατάργηση της εξίσωσης 
ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. 
 

(β) Μεγάλο μέρος του δεύτερου πυλώνα που αφορά την άρση της καταστολής της 
πραγματικής οικονομίας με άμεση προτεραιότητα στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
των κόκκινων δανείων καθώς και το σταμάτημα πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. 
 

(γ) Στη λίστα υπάρχουν όλες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης του 
τέταρτου πυλώνα της Θεσσαλονίκης, όπως: (i) Δίκαιο φορολογικό σύστημα, (ii) 
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, (iii) Καταπολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς, (iv) 
Πάταξη λαθρεμπορίου (ιδιαίτερα σε καύσιμα και καπνό), (v) Ανασυγκρότηση του δημόσιου 
τομέα –μείωση της γραφειοκρατίας.  

 

 Επίσης, στη λίστα, γίνεται αναφορά στις μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά με αναφορά στις 
συλλογικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις. Δεν γίνεται αναφορά στην περίφημη 
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, αλλά στη νέα συμφωνία Γκουρία – Τσίπρα για τις αναγκαίες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που έχει ανάγκη η χώρα. Τέλος δεν γίνεται αναφορά σε 
επαναπρόσληψη απολυμένων στο Δημόσιο, διότι όπως ο αρμόδιος υπουργός έχει δηλώσει, 
αυτό θα ενταχθεί στις ήδη προγραμματισμένες προσλήψεις που προβλέπονται από τον 
προϋπολογισμό. Η λίστα των μεταρρυθμίσεων θα σταλεί σήμερα το πρωί στους ΥΠΟΙΚ του 
Eurogroup, ενώ το απόγευμα θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη. Σήμερα θα υπάρξει συνεδρίαση του 
Κυβερνητικού Συμβουλίου στις 12:00. Η λίστα καταρτίζεται με τους εταίρους ήδη να 
“αντιδρούν” για το γεγονός ότι λείπει η κοστολόγηση των μέτρων, κατηγορία, που σύμφωνα 
με τους Financial Times, προσάπτουν στον Γιάνη Βαρουφάκη για όλη την έως σήμερα 
παρουσία του στις διαπραγματεύσεις. Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι η γερμανική Bild σε 
άρθρo της υποστηρίζει ότι η Ελλάδα θα προτείνει μέτρα που δύνανται να φέρουν στα 
κρατικά ταμεία έως και €7,3δισ. καταγράφοντας αναφορές που ήδη έχει κάνει η κυβέρνηση. 
Σε αυτά περιλαμβάνει την πάταξη του λαθρεμπορίου της βενζίνης και των τσιγάρων, απ' 
όπου το ελληνικό κράτος θα συγκεντρώσει αντίστοιχα €1,5δις. και €800εκατ., ποσό €2,5δις. 
από την φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών και των ολιγαρχών, καθώς επίσης άλλα 
€2,5δις. μέσω της είσπραξης των ανεξόφλητων φορολογικών οφειλών. 
 

 Παρά τη βεβαιότητα που εκφράζει το Μέγαρο Μαξίμου για την αποδοχή των προτάσεων 
που θα υποβάλει η ελληνική πλευρά υπάρχει αγωνία, καθώς αν δεν υπάρξει έγκριση η 
συμφωνία είναι «νεκρή», όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Γιάνης Βαρουφάκης. Ο υπουργός 
Οικονομικών διέψευσε χθες μέσω tweet ότι η κυβέρνηση έστειλε draft των προτάσεων για να 
έχει μια πρώτη εικόνα από τις απόψεις των εταίρων. «Η λίστα μεταρρυθμίσεων είναι σχεδόν 
έτοιμη. Αλλά οι φήμες ότι την έχουμε ήδη στείλει στην Κομισιόν είναι λανθασμένες», έγραψε 
αργά το βράδυ της Κυριακής. Ωστόσο οι διαβουλεύσεις είναι συνεχείς με τους εταίρους και η 
Αθήνα καλείται να υπερβεί έναν περίπου 24ωρο Γολγοθά καθώς: (α) Η κυβέρνηση ελπίζει 
να λάβει την έγκριση από τους θεσμούς (Κομισιόν, ΕΚΤ και ΔΝΤ), που είναι κομβική, (β) Θα 
συνεδριάσει το EWG προκειμένου να προχωρήσει σε περαιτέρω επεξεργασία ενόψει 
τηλεδιάσκεψης του Eurogroup που θα πρέπει να δώσει το «ok». Σε αυτή δεν θα πρέπει να 
αποκλειστεί ο κίνδυνος να υπάρξουν αντιδράσεις και αρνήσεις σε επιμέρους θέματα 
περιπλέκοντας τη διαδικασία. Άλλωστε και στη συνεδρίαση της Παρασκευής φάνηκε ότι 
υπάρχει ένα ισχυρό μπλοκ κρατών που διατηρούν ιδιαίτερα αρνητική στάση για την Ελλάδα. 
Ήδη, αξιωματούχοι του γερμανικού υπουργείου οικονομικών διαμηνύουν κατά πληροφορίες 
ότι το Βερολίνο δεν δέχεται τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων και 100 δόσεων, με τον 
αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ Δ. Μάρδα να δηλώνει ότι οι 100 δόσεις θα συμπεριλαμβάνονται στη 
λίστα. Όπως προαναφέρθηκε, τυχόν αρνητική απάντηση οδηγεί σε νέο Eurogroup.  
 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 854.15 -0.27% +3.4% 
FTSE-Large Cap 253.66 -0.16% -4.2% 
FTSE-Mid Cap 884.34 -0.41% +14.4% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 50,345 +0.20% -4.9% 
Όγκος (€ εκατ.) 212.01 - 127.36 

 

 

 
ΕΤΕ 6.67% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΟΛΠ 4.21% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΟΤΕ 3.47% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΒΙΟ 3.00% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2.24% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΧΑΕ -2.44% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΥΔΑΠ -3.43% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΦΦΓΚΡΠ -3.98% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΜΠΕΛΑ -4.34% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΥΡΩΒ -6.25% 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% +0.0 -3 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9.18% -7.1 -46 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9.91% -1.2 +17 

Spread 10ετούς Ομ. 956 +1.3 +35 

USD / Euro 1.13 0.00% -6.7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 59.03 -3.31% 3.0% 

ΑΕΠ (%) +1.5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,8% Ιαν. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

24/02/2015:                                 -  
 

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 
30/03/2015: ΟΠΑΠ - 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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 Το Δεκέμβριο του 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα €870εκατ., κατά €626εκατ. μεγαλύτερο από εκείνο του 
Δεκεμβρίου του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειμμα, έναντι 
πλεονάσματος τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, λόγω περιορισμού των καθαρών τρεχουσών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης από την 
ΕΕ. Τον ίδιο μήνα, το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων παρουσίασε αύξηση, ενώ το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε και το πλεόνασμα του 
ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε μικρή άνοδο. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά €171εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο του 
2013, λόγω της σημαντικής πτώσης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Αντίθετα, αύξηση παρουσίασαν οι καθαρές δαπάνες για 
αγορές πλοίων και λοιπών αγαθών. Επισημαίνεται ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές σημείωσαν άνοδο, ενώ η συνολική δαπάνη για εισαγωγές δεν 
μεταβλήθηκε σημαντικά, καθώς η αύξηση των πληρωμών για εισαγωγές πλοίων και λοιπών αγαθών αντισταθμίστηκε από τη μείωση των πληρωμών 
για εισαγωγές καυσίμων. Το 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε πλεόνασμα €1,7δισ., έναντι €1,1δισ. το προηγούμενο έτος. 
Επίσης, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα €1,8δισ., έναντι ελλείμματος €251εκατ. το 2013, εξέλιξη οφειλόμενη 
στη σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι, το 2014, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν άνοδο 8,4% 
(έναντι 1,9% το 2013). Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,9%, ενώ οι εισπράξεις από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 
11,2%. Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά €747εκατ. το 2014, κυρίως λόγω των αυξημένων καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων. Αντίθετα, οι 
καθαρές πληρωμές για αγορές καυσίμων περιορίστηκαν. Τέλος, το έλλειμμα των λοιπών αγαθών αυξήθηκε, ως αποτέλεσμα της αύξησης της 
δαπάνης για εισαγωγές, η οποία αντιστάθμισε την άνοδο των εισπράξεων από εξαγωγές. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Οι εκροές καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες ανήλθαν την περασμένη εβδομάδα σε περίπου €3δις., σύμφωνα με εκτιμήσεις της JP Morgan, 
πριν από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την Παρασκευή, στο Γιούρογκρουπ, μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και της Ελλάδας. Η 
αύξηση κατά 50% των εκροών -από €2δισ. ευρώ που ήταν την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα- σήμαινε ότι οι ελληνικές τράπεζες θα έμεναν χωρίς 
επαρκή αποθέματα για την έκδοση νέων δανείων μέσα σε 8 εβδομάδες, αντί για 14, όπως ήταν η αρχική εκτίμηση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, η JP Morgan 
βασίζει τις εκτιμήσεις της υπολογίζοντας ότι από τα €108δισ. που είναι διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της 
Ελλάδας, οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τα €85δισ. και, κατά συνέπεια, τους απομένουν περίπου €23δισ. Οι εκροές αυξήθηκαν 
προς τα τέλη της περασμένης εβδομάδας και, σύμφωνα με τις τραπεζικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, έφτασαν το €1δισ. την 
Τετάρτη και την Πέμπτη και άλλο €1δισ. μόνο την Παρασκευή. Σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις της JP Morgan οι συνολικές εκροές φέτος φτάνουν 
περίπου τα €25δισ. κάτι που σημαίνει πάνω από €3δισ. εβδομαδιαίως. 

 

 Κύκλοι της ΕΚΤ διαμήνυαν μετά το Eurogroup της περασμένης Παρασκευής ότι η ΕΚΤ θα επανεισάγει την εξαίρεση (waiver) που επιτρέπει τη χρήση 
των ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρα για χορήγηση ρευστότητας, “από τη στιγμή που θα εκτιμήσει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα θετικής 
ολοκλήρωσης του προγράμματος”. Ακόμη, όμως, και αν η ΕΚΤ αποφασίσει τις επόμενες επτά ημέρες την επανεισαγωγή του waiver η εξάρτηση των 
εγχώριών τραπεζών από τον ELA θα παραμείνει υψηλή, στο βαθμό που δεν υπάρξει θεαματική επιστροφή καταθέσεων. Όπως είναι γνωστό από την 
1η Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα κάνει αποδεκτά ως ενέχυρα ομόλογα τα οποία έχουν εκδώσει οι τράπεζες με εγγύηση Δημοσίου. 
Πρόκειται για τις γνωστές εγγυήσεις (Πυλώνας ΙΙ του νόμου Αλογοσκούφη) που εκτινάχθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στα 
υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας διετίας, όπως κατάγραψε το Euro2day.gr. Μέσω των εγγυήσεων οι τράπεζες αντλούν σήμερα ρευστότητα από τον 
ELA της τάξης των €50 και πλέον δισεκατομμυρίων. Αν επομένως η ΕΚΤ δεν δώσει παράταση, γίνεται αντιληπτό ότι η εξάρτηση από τον ELA θα 
παραμείνει υψηλή, επιβαρύνοντας το κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών (σ.σ. σε ετήσια βάση η επιβάρυνση εκτιμάται πέριξ των €800εκατ. ). Με 
τα υφιστάμενα δεδομένα, αν η ΕΚΤ επανεισάγει την εξαίρεση οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν από τον ELA στην ΕΚΤ τα 
ελληνικά κρατικά ομόλογα που κατέχουν (σ.σ. περίπου €5-7δισ.) καθώς και έντοκα γραμμάτια μέχρι όμως το ύψος των €3δισ. Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ 
συνεχίζει να κάνει αποδεκτά τα ομόλογα EFSF ύψους €39δισ. που κατέχουν οι εγχώριες τράπεζες και επομένως ακόμη και αν δεν ανανεωθούν οι 
εναπομείνασες συμβάσεις repos με ξένες τράπεζες ή δεν συναφθούν νέες, η επίπτωση σε επίπεδο ρευστότητας θα είναι αμελητέα. 

 

 Η επίπτωση στο τραπεζικό σύστημα εκτιμάται στα €50δισ. τους τελευταίους τρεισήμισι μήνες. Οι απώλειες οφείλονται στις μεγάλες εκροές 
καταθέσεων, οποίες φθάνουν τα €22δισ. από το τέλος Οκτωβρίου. Τον Δεκέμβριο οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά €4δισ. ενώ κατά περίπου €12δισ. 
μειώθηκαν οι καταθέσεις στη διάρκεια του «εκλογικού» Ιανουαρίου. Έως τώρα τον Φεβρουάριο έχουν αποχωρήσει περισσότερα από €6δισ. Μεγάλο 
πλήγμα για τη ρευστότητα των τραπεζών, ύψους €10δισ., αποτέλεσε η διακοπή των συναλλαγών των ελληνικών τραπεζών στη διατραπεζική αγορά. 
Επιπλέον, η χρηματιστηριακή αξία των συστημικών τραπεζών από το τέλος Οκτωβρίου έχει μειωθεί κατά €10δισ. Σήμερα η αθροιστική αποτίμηση 
της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank, της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank διαμορφώνεται στα €15δισ. από €24,5δισ. που ήταν στο τέλος του 
περασμένου Οκτωβρίου. Τέλος, αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το κόστος του χρήματος. Έπειτα από μεγάλο διάστημα συνεχούς 
πτώσης του ρυθμού σχηματισμού νέων «κόκκινων» δανείων τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο σχηματίστηκαν νέες καθυστερήσεις €2δισ., ύψος 
διπλάσιο σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου. Ακόμα οι τράπεζες θα επιβαρυνθούν με €1δισ. από την αύξηση του κόστους του χρήματος που προκαλεί 
η μετάπτωση της ρευστότητας από την ΕΚΤ στον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας ELA. Η βλάβη στην οικονομία είναι δεδομένη. Αναλυτές και ξένοι 
οίκοι κατεβάζουν τον πήχη της ανάπτυξης φέτος στο 1%. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ζημία είναι η πλήρης απώλεια της αξιοπιστίας της χώρας. Στα 
€50δισ. εκτιμάται η επίπτωση στο τραπεζικό σύστημα, τους τελευταίους τρεισήμισι μήνες, αποτέλεσμα της πολιτικής αστάθειας, των πρόωρων 
εκλογών και της μεγάλης αβεβαιότητας για την υψηλού κινδύνου διαπραγμάτευση. Οι απώλειες οφείλονται σε μια σειρά παραγόντων όπως οι 
μεγάλες εκροές καταθέσεων (-€22δισ.), η πτώση των αποτιμήσεων των τραπεζών (-€10δισ.), η διακοπή των συναλλαγών των εγχώριων τραπεζών 
στη διατραπεζική αγορά (-€10δισ.), η αύξηση του κόστους του χρήματος (-€1δισ.) και η δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων (-€2δισ.) κ.ά.  
 

 Έως τα τέλη του χρόνου αναμένεται να συσταθεί ο νέος δημόσιος φορέας διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των νοικοκυριών. 
Εκτός από τα “κόκκινα” στεγαστικά, δηλαδή αυτά που είναι σε καθυστέρηση πάνω από έξι μήνες, μελετάται και η δυνατότητα μεταφοράς δανείων που 
έχουν χαρακτηριστικά καθυστέρησης. Στις κυβερνητικές προθέσεις είναι εκτός από τα στεγαστικά, να μεταφερθούν στο φορέα και τα καταναλωτικά 
δάνεια, τα οποία συγκεντρώνουν και τις μεγαλύτερες επισφάλειες, καθώς ήταν αυτά που χτυπήθηκαν πρώτα από την κρίση. Μεταβατικό στάδιο έως 
ότου συσταθεί, σύμφωνα με την πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών, ο δημόσιος φορέας για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, θα 
αποτελέσει το πάγωμα των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία. Η σύσταση του σχετικού φορέα τοποθετείται το αργότερο έως τα τέλη του 
χρόνου, στον βαθμό που οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του δεν έχουν ακόμη εξειδικευθεί. Με βάση τις μέχρι σήμερα 
συζητήσεις, ο φορέας που θα συσταθεί θα έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των δανείων των νοικοκυριών και όχι των επιχειρήσεων, ακόμη και αν 
πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκτός από τα “κόκκινα” στεγαστικά, δηλαδή αυτά που είναι σε καθυστέρηση πάνω από έξι μήνες, μελετάται 
και η δυνατότητα μεταφοράς δανείων που έχουν χαρακτηριστικά καθυστέρησης. Αυτό προκειμένου, όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου, να 
αποτραπεί ο ηθικός κίνδυνος, δηλαδή κάποιος να σταματήσει να πληρώνει το δάνειό του, ώστε να τύχει ευνοϊκότερης αντιμετώπισης από τον φορέα. 
Στις κυβερνητικές προθέσεις είναι, άλλωστε, στον νέο φορέα εκτός από τα στεγαστικά να μεταφερθούν και τα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία 
συγκεντρώνουν και τις μεγαλύτερες επισφάλειες, καθώς ήταν αυτά που χτυπήθηκαν πρώτα από την κρίση. Το υπουργείο Οικονομίας αναγνωρίζει 
πάντως ότι στον νέο φορέα δεν είναι σκόπιμο να μεταφερθεί το σύνολο των «κόκκινων» δανείων που προσεγγίζουν τα 30 δισ. ευρώ. Αυτό για τον 
απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για τη χρηματοδότηση αυτού του σκοπού, ακόμη και αν κάποιος θεωρήσει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί 

http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1306251/ekt-den-yparhei-anagkh-gia-eleghoys-kefalaioy.html
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1299656/trapezes-se-epipeda-rekor-h-kratikh-vohtheia.html
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το σύνολο των κεφαλαίων που έχει στη διάθεσή του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που διαμορφώνεται στα 11 δισ. ευρώ. Οι 
χρηματοδοτικές ανάγκες για την κάλυψη των “κόκκινων” δανείων υπολογίζονται μεταξύ €30 έως €35δισ., εάν αναλογιστεί κανείς ότι οι επισφάλειες 
των στεγαστικών φθάνουν το 28% στο χαρτοφυλάκιο των €70δισ., δηλαδή περί τα €19δισ. και των καταναλωτικών στο 45% στο σύνολο των €28δισ. 
που είναι το χαρτοφυλάκιο της καταναλωτικής πίστης, δηλαδή περί τα €15δισ.. Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, τα χρήματα που θα 
απαιτηθούν για τη χρηματοδότηση του νέου φορέα υπολογίζονται σε πρώτη φάση μεταξύ των €2 - 3δισ. και θα αντληθούν από το μαξιλάρι του ΤΧΣ. 
Σε κάθε περίπτωση όμως, το σύνολο των απαιτούμενων κεφαλαίων είναι συνάρτηση και της τιμής στην οποία θα αγοραστούν τα δάνεια από τον νέο 
φορέα. Ο νέος φορέας, σύμφωνα πάντα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, θα μπορεί να προχωρά σε ρυθμίσεις δανείων, ελέγχοντας καλύτερα τη 
διαδικασία προς όφελος του δανειολήπτη. Στη βάση αυτή θα μπορεί να προχωρά και σε διαγραφές δανείων, με βάση αυστηρά εισοδηματικά και 
κοινωνικά κριτήρια και με στόχο την υποβοήθηση εκείνων των νοικοκυριών που δεν έχουν προοπτική να βελτιώσουν την οικονομική τους θέση.  

 

 Δεν πέρασε σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες το τεστ καταλληλότητας της ΕΚΤ ο κ. Γιώργος Μιχελής που προοριζόταν να αναλάβει τη θέση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας. Στον αντίποδα η κ. Λούκα Κατσέλη, υποψήφια νέα πρόεδρος της ΕΤΕ πήρε την καταρχήν έγκριση 
του Μηχανισμού Ενιαίας Εποπτείας αλλά θα πρέπει να περιμένει να προτείνει η κυβέρνηση νέο πρόσωπο για τη θέση του CEO, η καταλληλότητα του 
οποίου θα πρέπει να εγκριθεί από την ΕΚΤ. Σημειώνεται ότι ο κ. Μιχελής και η κα Κατσέλη βρέθηκαν σήμερα στη Φρανκφούρτη προκειμένου να 
πάρουν την έγκριση καταλληλότητας από την κεντρική τράπεζα. 

 
(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


