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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 2,39% (736,60 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 79 κινήθηκαν ανοδικά, 26 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 151 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 220,01 μονάδες (+2,69%), με τις μετοχές των ΜΠΕΛΑ (+7,63%), ΠΕΙΡ 
(+7,36%) και ΕΥΔΑΠ (7,16%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΤΕΝΕΡΓ (0,00%), ΓΡΙΒ (0,00%) και ΜΕΤΚ (-0,59%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες 
σημείωσαν κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές σύντομα εξέφρασε 
ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τις συναντήσεις που είχε με την Αγκελα Μέρκελ, πριν από τη 
Σύνοδο Κορυφής για το μεταναστευτικό, και με τους Φρανσουά Ολάντ και Ζαν Κλωντ 
Γιούνκερ αμέσως μετά. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι στις διμερείς επαφές με τους δυο 
ηγέτες και τον επικεφαλής της Κομισιόν «υπήρξε ανταλλαγή απόψεων. Επισημάναμε από 
κοινού την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο Brussels Group και υπήρξε 
αισιοδοξία από όλους ότι θα μπορούμε σύντομα να έχουμε επίσημη καταγραφή αυτής της 
προόδου». Ερωτηθείς πόσο κοντά βρίσκεται η χώρα σε μια συμφωνία με τους εταίρους, μια 
μέρα πριν το Eurogroup στη Ρίγα, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Είμαστε κοντύτερα σε μια 
συμφωνία. Είμαι αισιόδοξος». Αναφορικά με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, ο κ. 
Τσίπρας έκανε λόγο για ευτυχή κατάληξη για την Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό Νότο, καθώς 
υπάρχει ουσιαστική αύξηση της έκτακτης χρηματοδότησης για τη δημιουργία κατάλληλων 
υποδομών αντιμετώπισης του μεταναστευτικού. «Μαζί με τις υπόλοιπες χώρες του 
ευρωνότου, καταφέραμε να περάσουμε στο κοινό ανακοινωθέν ειδική αναφορά για 
συνεργασία όχι μόνο με τις χώρες καταγωγής αλλά και με τις χώρες διέλευσης και ιδίως με 
την Τουρκία», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Εκανε λόγο για συμφωνία να υπάρχουν 
ανθρώπινες συνθήκες για τους πρόσφυγες αλλά παράλληλα και η δυνατότητα να 
περιοριστεί η προσέλευση μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. «Ενισχύσαμε μαζί με 
άλλες χώρες την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει δικαιότερη κατανομή της ευθύνης», 
σημείωσε. Νωρίτερα, κυβερνητικοί κύκλοι σημείωναν ότι ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τη 
γερμανίδα καγκελάριο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να ισχύσει η απόφαση της 20ης 
Φεβρουαρίου (από το Eurogroup) που προβλέπει μία πρώτη ενδιάμεση συμφωνία μέχρι το 
τέλος Απριλίου. Κάτι που για να επιτευχθεί θα πρέπει να γίνει έκτακτη συνεδρίαση του 
Eurogroup την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με ελληνικές κυβερνητικές πηγές η συνάντηση 
διεξήχθη σε εποικοδομητικό και θετικό κλίμα ενώ υπήρξε σύγκλιση απόψεων σχετικά με το 
πρωτογενές πλεόνασμα για το 2015 και το 2016 καθώς και στις ιδιωτικοποιήσεις. 
Συμφωνήθηκε επίσης μετά από πρόταση της ελληνικής πλευράς η γενική γραμματεία 
δημοσίων εσόδων να γίνει ανεξάρτητη αρχή. Τέλος, τόνισαν ότι παραμένουν οι κόκκινες 
γραμμές της Αθήνας και αφορούν κυρίως τα εργασιακά, το ασφαλιστικό και ο ΦΠΑ.  
Επιπλέον, ερωτηθείσα για τον κίνδυνο να μείνει η χώρα από μετρητά, η Αγκελα Μέρκελ μετά 
τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό αρκέστηκε να πει ότι «Ολα θα πρέπει 
να γίνουν προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος να μείνει η Ελλάδα από χρήματα πριν 
υπάρξει η συμφωνία». Σχολιάζοντας το βασικό θέμα της ατζέντας στη σημερινή Σύνοδο 
Κορυφής (μετανάστευση) υποστήριξε ότι η διάσωση των μεταναστών ήταν το βασικό θέμα 
και προσέθεσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει ακριβής οδικός χάρτης. Προβλέπεται 
τριπλασιασμός των πόρων για την Frontex, τόνισε, προσθέτοντας ότι αν τα χρήματα δεν 
είναι αρκετά, η Γερμανία θα υποστηρίξει την αύξησή τους. 
 

 Σε περιβάλλον αμείωτης πολιτικής έντασης, εισάγεται προς ψήφιση από την 
Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το σχέδιο νόμου μέσω του οποίου κυρώνεται η ΠΝΠ 
για τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων φορέων του Δημοσίου. 
 

 Σχέδιο δανεισμού, ύψους 27,2 δισ. ευρώ, επεξεργάζεται η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια 
να αποφύγει την αποπληρωμή των ομολόγων που λήγουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, 
ύψους 6,7 δισ. ευρώ, και για τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμοι πόροι για την 
εξόφλησή τους. Επί της ουσίας, το σχέδιο προβλέπει την αγορά από κάποιον άλλο φορέα 
των ομολόγων που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τα οποία 
ανέρχονται σε 27,2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τα ομόλογα που η ΕΚΤ είχε αγοράσει κατά τη 
διάρκεια της κρίσης, στο πλαίσιο προγράμματος στήριξης της αγοράς ομολόγων (SMP’s) 
που εκπονούσε εκείνη την περίοδο. Δεδομένου, όμως, ότι η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα 
αυτή τη στιγμή να επαναγοράσει τα ομόλογα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτές 
δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον να αναλάβουν ελληνικό ρίσκο, η μοναδική λύση είναι ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης (ESM) να αγοράσει τα ομόλογα των 27,2 δισ. ευρώ. 
Μάλιστα, στόχος του κυβερνητικού σχεδίου είναι να αγοραστούν τα ομόλογα αυτά από τον 
ESM και να γίνει μία συμφωνία για αποπληρωμή τους σε βάθος χρόνου, όπως και τα δάνεια 
που έχει λάβει από το EFSF. Να σημειωθεί ότι τα ομόλογα αυτά λήγουν από τώρα έως και 
το 2037. Επί της ουσίας, η κυβέρνηση θα υπογράψει μία νέα δανειακή σύμβαση με τον 
ESM, που θα προβλέπει την υποχρέωση της χώρας να εξοφλήσει σε εκείνον τα 27,2 δισ. 
ευρώ. Βέβαια, το σχέδιο αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα υιοθετηθεί από την 
Ευρωζώνη και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ωστόσο, προωθείται από την 
ελληνική πλευρά, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί ο σκόπελος του Ιουλίου και του 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 736,60 +2,39% -10,8% 
FTSE-Large Cap 220,01 +2,69% -16,9% 
FTSE-Mid Cap 723,63 +1,36% -6,4% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 43.204 +2,34% -18,4% 
Όγκος (€ εκατ.) 84,07 - 107,76 

 

 

 
ΜΠΕΛΑ 7,63% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΠΕΙΡ 7,36% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΥΔΑΠ 7,16% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΑΛΦΑ 6,84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΔΕΗ 6,56% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΕΕ 0,11% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΙΝΛΟΤ 0,00% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΤΕΝΕΡΓ 0,00% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΓΡΙΒ 0,00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΕΤΚ -0,59% 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 10,67% -55,2 +104 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 12,38% -46,7 +264 

Spread 10ετούς Ομ. 1.222 -46,8 +301 

USD / Euro 1,08 0,47% -11,2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 61,90 -0,69% 8,0% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,1% Μαρ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

24/04/2015: Ανεπίσημο Ecofin - Eurogroup 
 

25/04/2015: Ανεπίσημο Ecofin 
27/04/2015: ΠΛΑΙΣ – Ημ. Αποκοπής Επ. Κεφαλαίου 
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 
20/05/2015: ΕΧΑΕ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
20/05/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
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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Αυγούστου. Το σχέδιο για αγορά των ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ από κάποιον άλλο φορέα όπως ο ESM έρχεται από την Αθήνα, επειδή η ΕΚΤ έχει 
καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχτεί την οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους των ελληνικών ομολόγων που κατέχει. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
επιλογές της κυβέρνησης είναι είτε να δανειστεί από την Ευρωζώνη (δεδομένου ότι οι αγορές είναι κλειστές), για να μπορέσει να αποπληρώσει τις 
λήξεις Ιουλίου - Αυγούστου, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία, όπως αυτή που προτείνει, για ανάληψη όλων των ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ από 
τον ESM. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Σε διαγραφή οφειλών έως 20.000 ευρώ από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, καθώς και πάγωμα των οφειλών από στεγαστικά δάνεια, 
προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς σε όλους τους δικαιούχους που εντάσσονται στο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης. Στην περίπτωση των καταναλωτικών δανείων η διαγραφή της οφειλής είναι καθολική και αφορά τόσο τους τόκους όσο και το 
κεφάλαιο, μηδενίζοντας την οφειλή, εάν αυτή είναι έως 20.000 ευρώ. Στην περίπτωση που η οφειλή ξεπερνά αυτό το όριο και φθάνει π.χ. τα 50.000 
ευρώ, η διαγραφή περιορίζεται στα 20.000 και δεν αφορά στο υπερβάλλον τμήμα. Στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων, η διαγραφή αφορά 
τους τόκους που συνοδεύουν το δάνειο για όσο διάστημα αυτό παγώνει και οι οποίοι δεν θα κεφαλαιοποιούνται. Ειδικά για τις οφειλές από 
στεγαστικά δάνεια, το πάγωμα ισχύει έως τα τέλη του 2015 και στη συνέχεια η επανένταξη του δικαιούχου θα πρέπει να γίνει είτε με την επέκταση του 
νόμου είτε με απόφαση της Τράπεζας για επέκταση του προγράμματος. Εκτός του συγκεκριμένου προγράμματος που απευθύνεται μόνο σε άπορες 
οικογένειες, η τράπεζα Πειραιώς έχει επίσης προχωρήσει στη δημιουργία ενός προϊόντος τύπου balloon, το οποίο αφορά όλους τους δανειολήπτες 
και επιτρέπει το πάγωμα μέρους της οφειλής από στεγαστικά δάνεια σε ποσοστό από 40% έως και 60%. Η διάρκεια του παγώματος ξεκινάει από τα 
15 και μπορεί να φτάσει έως και τα 25 χρόνια, ενώ το μέρος της οφειλής που παγώνει, δεν εκτοκίζεται. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδυάζεται με 
την αξιολόγηση της εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης της οφειλής του δανειολήπτη. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα για τους άπορους 
οφειλέτες, εντάσσονται αυτοδίκαια οι δικαιούχοι του νόμου για την ανθρωπιστική κρίση (4320/15), δηλαδή όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά 
και περιουσιακά κριτήρια: 
• Το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 2.400 ευρώ ή τα 3.600 ευρώ όταν πρόκειται για ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για 
κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 ευρώ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος, μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ. 
• Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας τους, δεν υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για 
κάθε επιπλέον ενήλικο και κατά 10.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο, με ανώτατο όριο τα 200.000 ευρώ. 
• Οι τυχόν καταθέσεις σε τράπεζες δεν είναι μεγαλύτερες από το διπλάσιο του εισοδήματος που ορίζεται για τους δικαιούχους.  
Οπως σημειώνει η Πειραιώς στην ανακοίνωσή της, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην «ανακούφιση των οφειλετών-πελατών της που διαθέτουν πλέον 
πολύ χαμηλό εισόδημα» και αντανακλά τη γενικότερη «κινητοποίηση της Τράπεζας για την κάλυψη των αναγκών της οικονομίας και της ελληνικής 
κοινωνίας, μέσα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της κρίσης, σηματοδοτώντας την προσπάθεια όλων μας για μια νέα αρχή». Από την πλευρά της 
τράπεζας σημειώνεται ότι προς το παρόν, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των ωφελούμενων. Με δεδομένο, ωστόσο, ότι 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι δικαιούχοι που μπορούν να ενταχθούν στον νόμο, ανέρχονται έως τα 180.000 νοικοκυριά και έως τα 150.000 
μεμονωμένα άτομα, υπολογίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα είναι κατ’ ελάχιστον 50.000 άτομα. 
 

 Η αλυσίδα πολυκαταστημάτων attica απολαμβάνει ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων περίπου 8%, επίδοση που δεν συναντάται σήμερα στο λιανεμπόριο 
-όπου η αγορά «στενάζει» υπό το βάρος των παρενεργειών της παρατεταμένης αβεβαιότητας- αλλά οι επιτελείς της εταιρείας προειδοποιούν ότι 
κάπου εδώ εξαντλούνται οι αντοχές του καταναλωτικού κοινού κι επομένως είναι πιθανό τα μεγέθη να επηρεαστούν αν δεν βελτιωθούν οι οικονομικές 
συνθήκες. Σύμφωνα με στοιχεία της Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε., τόσο κατά το α’ τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης όσο και κατά την 
περίοδο του Πάσχα οι πωλήσεις των πολυκαταστημάτων βαίνουν αυξανόμενες, ωστόσο το τελευταίο διάστημα ειδικά κατά τον Απρίλιο διαπιστώνεται 
κόπωση της αγοραστικής κίνησης, με τις πωλήσεις να προσεγγίζουν τα περσινά επίπεδα (+3 με 4%). Καλύτερες επιδόσεις εμφανίζουν τα σημεία 
πώλησης σε malls και εμπορικές πιάτσες, όπως στο Σύνταγμα που ευνοείται σημαντικά και από την τουριστική κίνηση στο κέντρο της πόλης. 
Ειδικότερα, στοιχεία που μας παραχώρησε η εταιρεία, δείχνουν μια μέση αύξηση πωλήσεων στο δίκτυο πολυκαταστημάτων της τάξης του 7%-8% το 
α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, με το πολυκατάστημα attica του Συντάγματος να αποτελεί τη ναυαρχίδα με πωλήσεις 20 εκατ. ευρώ, αυξημένες 
κατά 8% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Το attica στο Golden Hall εμφάνισε πωλήσεις 10 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 13%, ενώ το 
attica στο The Mall Athens με 0,55 εκατ. ευρώ αποδίδει 18%. Στη Θεσσαλονίκη (τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα) η δραστηριότητα στο εμπορικό 
κέντρο Mediterranean Cosmos εμφάνισε πωλήσεις 3,5 εκατ. ευρώ, όσο περίπου και την περασμένη χρονιά, ενώ το νεότερο πολυκατάστημα στην 
Τσιμισκή υπολογίζεται ότι πραγματοποίησε τζίρο περί τα 4 εκατ. ευρώ, επίδοση που επιβεβαιώνει τους στόχους της διοίκησης (16,5-17,5 εκατ. ευρώ 
την πρώτη πλήρη 12μηνη χρήση). Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί με σκεπτικισμό τις εξελίξεις στην οικονομία και διαπιστώνει ότι η αγορά 
συνολικά από τον Μάρτιο εμφανίζει αρνητικά σημάδια. Παρά το δυσμενές περιβάλλον τα attica δεν έχουν προβεί σε περικοπές μισθών, 
εμπορευμάτων κ.λπ. Διατηρώντας σταθερή πολιτική συνεχίζουν να κερδίζουν μερίδια, αφού χάρη στην κερδοφορία, την απουσία δανειακών βαρών 
και τα υψηλά επίπεδα ρευστότητας που απολαμβάνουν είναι σε θέση ακόμη και στο τρέχον δύσκολο περιβάλλον να ανανεώνουν το portfolio 
σημάτων τους εμπλουτίζοντάς το με νέα brands, διατηρώντας την ισορροπία του μίγματος (με brands προσιτά στο ευρύ κοινό και brands μεγάλων 
οίκων για πιο απαιτητικούς καταναλωτές). Πάντως δεν παύει να υπάρχει ανησυχία στο επιτελείο της εταιρείας εν όψει των εξελίξεων στην οικονομία. 
Υπό αυτό το πρίσμα σχεδιάζονται συντηρητικές επενδύσεις για το 2015, με έμφαση στην ανακαίνιση του καταστήματος στο City Link (επένδυση 
ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ), που συμπληρώνει δέκα χρόνια λειτουργίας, ενώ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο real estate προκειμένου να 
αξιοποιήσει πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες εξυπηρετώντας τον στόχο της να επεκταθεί στα νότια προάστια. Σημειώνεται ότι επιδίωξη της διοίκησης 
της Αττικά Πολυκαταστήματα είναι η ανάπτυξη ενός ακόμη attica στη Γλυφάδα, ενώ τα σχέδια για το Ελληνικό είναι στο συρτάρι και θα βγουν όταν 
ξεπαγώσει η διαδικασία του διαγωνισμού και προχωρήσει η επένδυση. Για το concept Carelab προβλέπεται μικρή ανάπτυξη φέτος. Η οδός Ερμού, η 
Κηφισίας αλλά και η Γλυφάδα αποτελούν περιοχές - στόχους αλλά θα πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο σημείο στο συμφέρον μίσθωμα. Εν κατακλείδι, 
προϋπόθεση για την υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας είναι το ξεκαθάρισμα του τοπίου. Και σε ό,τι αφορά τις ετήσιες προβλέψεις αν και στο 
καλό σενάριο προβλέπεται αύξηση τζίρου της τάξης του 7% κατά μέσο όρο, στο χειρότερο αναμένεται μηδενική ανάπτυξη πωλήσεων και 
προσγείωση των μεγεθών στα περσινά επίπεδα. 

 
(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 ”) 
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Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

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 Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879 486 epilios@euroxx.gr Χριστίνα Παπακαστρισίου +30-210 6879 480 papakastrisiou@euroxx.gr Ελλάδα 

 
 

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


