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Με πτώση της τάξεως του 1,59% (923,03 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 49 κινήθηκαν ανοδικά, 90 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 119 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 273,01 μονάδες (-2,97%), με τις μετοχές των ΔΕΗ (+9,01%), ΜΙΓ (4,65%) και 
ΜΟΗ (4,19%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΕΥΡΩΒ 
(-8,62%), ΕΤΕ (-11,31%) και ΠΕΙΡ (-13,13%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι ξένες 
αγορές κατέγραψαν μεικτά πρόσημα. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Σε μια μαραθώνια συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρήθηκε 
χθες να εκτονωθεί η ένταση που έχει συσσωρευθεί στο εσωτερικό του κόμματος για τη 
συμφωνία που έκλεισε η κυβέρνηση με τους εταίρους και δανειστές, ενόψει, μάλιστα, της 
προγραμματισμένης για σήμερα συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας και της σύγκλησης 
της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Η συνεδρίαση ανέδειξε ρωγμές στην Κ.Ο. 
καθώς, στην άτυπη ψηφοφορία που διεξήχθη, η συμφωνία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, αλλά 
τουλάχιστον πέντε βουλευτές δήλωσαν «κατά» και πολλοί περισσότεροι «λευκό». Σύμφωνα 
με πληροφορίες, «κατά» ψήφισαν οι Στάθης Λεουτσάκος, Ελένη Σωτηρίου, Κώστας 
Δελημήτρος, Ιωάννα Γαϊτάνη και Δημήτρης Κοδέλλας, ενώ στα «λευκά» 
συμπεριλαμβάνονται οι ψήφοι των υπουργών Παναγιώτη Λαφαζάνη και Δημήτρη 
Στρατούλη. Δεκάδες είναι οι βουλευτές που προέβησαν σε κριτική και έκαναν λόγο για 
υποχώρηση και συμβιβασμό. Ο κ. Λαφαζάνης εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τις 
δεσμεύσεις που υπονοούνται στο κείμενο, καθώς θεωρεί ότι η διατύπωση που έχει 
υιοθετηθεί δίνει τη δυνατότητα στους συνομιλητές της κυβέρνησης να συνεχίσουν να την 
πιέζουν για να πάρουν αυτά που θέλουν. «Υπάρχουν στην επιστολή σημεία που δεν 
θυμίζουν τη δική μας γλώσσα, θυμίζουν τη γλώσσα των δανειστών», ανέφερε. Ενστάσεις για 
«γκρίζες ζώνες και ασάφειες» στο κείμενο της συμφωνίας διατύπωσε και ο κ. Λεουτσάκος, ο 
οποίος ζήτησε ένα σαφές σχέδιο για το επόμενο διάστημα, ώστε η κυβέρνηση να καταφέρει 
να ανατρέψει τους αρνητικούς συσχετισμούς. Τις ενστάσεις του για τη συνάφεια των όσων 
συμφωνήθηκαν με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε ο κ. Κ. Λαπαβίτσας, ο οποίος 
επιμένει ότι, εφόσον το χάσμα παραμείνει, θα πρέπει να ερωτηθούν οι πολίτες. Θέμα όχι 
απλώς ακύρωσης των δεσμεύσεων της Θεσσαλονίκης και μη δυνατότητας υλοποίησής τους, 
αλλά και παραβίασης της συνεδριακής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ, που όριζε της ακύρωση των 
Μνημονίων ως πρώτο βήμα της κυβέρνησης, ετέθη από την πιο αριστερή πτέρυγα του 
κόμματος, με εκφραστές βουλευτές όπως η κ. Γαϊτάνη. Την υπεράσπιση των κυβερνητικών 
χειρισμών ανέλαβε ο υπουργός Επικρατείας Ν. Παππάς, ο οποίος είπε ότι η συμφωνία δίνει 
κάθε δυνατότητα για εφαρμογή του προγράμματος. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
έθεσε προς τους βουλευτές του ξεκάθαρο το δίλημμα: «Θέλω να ξέρω αν συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με τη συμφωνία. Αν υπάρχει κάποιος που θα την καταψήφιζε, θέλω να το πει 
εδώ, σήμερα», είπε. Η δήλωσή του αυτή αφορά και τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο 
η συμφωνία παράτασης της δανειακής σύμβασης θα έρθει στη Βουλή. Δεδομένης της 
έντονης κριτικής που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις πράξεις 
νομοθετικού περιεχομένου, η εκδοχή αυτή απορρίπτεται. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Κ.Ο. 
μπήκε στη συζήτηση το ενδεχόμενο να αναζητηθεί φόρμουλα για να μην έρθει καθόλου στη 
Βουλή η συμφωνία παράτασης. Σχετικά επιχειρηματολόγησαν η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου 
και ο κ. Αλ. Μητρόπουλος. Ωστόσο, βουλευτές της εσωκομματικής αντιπολίτευσης 
εμφανίσθηκαν να απορρίπτουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, 
από τη στιγμή που η συμφωνία έκλεισε, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της θα πρέπει να 
έρθει στη Βουλή και εκεί να καταγραφεί ποιος θα την ψηφίσει και ποιος όχι. Στον απόηχο 
των αμφισβητήσεων που διατυπώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, η «Πλατφόρμα 2010» 
εξέφρασε με χθεσινή ανακοίνωσή της την υποστήριξη στους χειρισμούς και στην 
προσπάθεια της κυβέρνησης. 
 

 Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης παραδέχθηκε χθες ότι το θέμα της κάλυψης του 
χρηματοδοτικού κενού «δεν αγγίχτηκε» στις συζητήσεις με τους θεσμούς, αναδεικνύοντας τη 
σημασία του προβλήματος. Και την ίδια ώρα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι χωρίς 
την ολοκλήρωση του ελέγχου η Ευρωζώνη δεν προτίθεται να εκταμιεύσει δόσεις προς την 
Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία καλλιεργείται κλίμα για νέο – τρίτο κατά σειρά– Μνημόνιο από τον 
Ιούλιο, με πρόσθετη χρηματοδότηση της τάξης των 20 δισ. ευρώ για τη διετία 2015 - 2016. Ο 
κ. Βαρουφάκης δήλωσε χθες στο ραδιόφωνο του Alpha πως «νομίζω ότι δεν θα έχουμε 
πρόβλημα όσον αφορά τη ρευστότητα του Δημοσίου», αλλά πρόσθεσε ότι «σ’ αυτό που θα 
έχουμε πρόβλημα και είναι δεδομένο ότι θα έχουμε πρόβλημα είναι στην 
αποπληρωμή των δόσεων του ΔΝΤ τώρα και της ΕΚΤ τον Ιούλιο». Μιλώντας στο 
Bloomberg υποστήριξε ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να διαθέσει τα κέρδη της από τα ελληνικά 
ομόλογα στο ΔΝΤ για τις αποπληρωμές του Μαρτίου, αλλά δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο. 
Πρόσθεσε, δε, ότι «από σήμερα (σ.σ. χθες) ξεκινάμε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης αυτού 
του ζητήματος» για να βρεθεί λύση, ενώ εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει τελικά πρόβλημα, 
σημειώνοντας πως «δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Ευρώπη και το ΔΝΤ θα μας αφήσουν να 
“πνιγούμε” για ένα σχετικά μικρό ταμειακό πρόβλημα». Πάντως, ο υπουργός Οικονομίας Γ. 
Σταθάκης εμφανίστηκε περισσότερο καθησυχαστικός, δηλώνοντας ότι το χρηματοδοτικό 
κενό θα καλυφθεί με ασφαλές και ομαλό τρόπο. Ωστόσο, το πρόβλημα με τις 
χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας είναι επιτακτικό, καθώς αν δεν βρεθεί κάποια λύση, τότε 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 923,03 -1,59% +11,7% 
FTSE-Large Cap 273,01 -2,97% +3,1% 
FTSE-Mid Cap 968,71 +1,03% +25,3% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 54.115 -2,92% +2,3% 
Όγκος (€ εκατ.) 164,58 - 131,77 

 

 

 
ΔΕΗ 9,01% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΜΙΓ 4,65% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΟΗ 4,19% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,02% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΙΝΛΟΤ 0,57% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΑΛΦΑ -4,16% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΜΕΤΚ -4,48% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΡΩΒ -8,62% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΤΕ -11,31% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -13,13% 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 0,04% -0,1 -3 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,38% +20,0 -126 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 8,88% +26,2 -87 

Spread 10ετούς Ομ. 855 +30,6 -66 

USD / Euro 1,13 0,00% -6,7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 59,24 0,12% 3,3% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,8% Ιαν. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

26/02/2015: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
26/02/2015: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
26/02/2015: ΜΠΕΛΑ – Αποτ. ΄Α Εξαμήνου 2014/15 
 

27/02/2015: ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ ΄Δ Τριμήνου ‘14 
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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στα μέσα Μαρτίου υπάρχει «τρύπα» 4 δισ. ευρώ. Συνολικά, τον Μάρτιο υπάρχουν υποχρεώσεις ύψους 7,27 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,6 δισ. 
ευρώ αφορούν σε λήξεις εντόκων γραμματίων, τα οποία θεωρητικά θα αναχρηματοδοτηθούν με νέες εκδόσεις εντόκων γραμματίων. Το πρώτο 
έντοκο γραμμάτιο (1,6 δισ. ευρώ) λήγει στις 6 Μαρτίου και αναμένεται να επιβεβαιωθεί ότι θα αναχρηματοδοτηθεί με νέο γραμμάτιο. Στις 3 του μηνός 
το Δημόσιο θα πρέπει να πληρώσει 79 εκατ. ευρώ σε ομόλογα που δεν εντάχθηκαν στο PSI, ενώ στις 6 Μαρτίου είναι και η πρώτη δόση προς το 
ΔΝΤ ύψους 310 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι αποπληρωμές προς το ΔΝΤ του Μαρτίου ανέρχονται σε 1,6 δισ. ευρώ και στο ποσό αυτό αναφέρθηκε χθες 
ο κ. Βαρουφάκης. Να σημειωθεί ότι οι υποχρεώσεις από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο ανέρχονται σε 4,33 δισ. ευρώ. Πάντως, ο υπουργός 
Οικονομικών της Γερμανίας Β. Σόιμπλε δήλωσε χθες ότι «δεν θα δοθεί ούτε ένα ευρώ, πριν η Ελλάδα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της». Και 
συμπλήρωσε ότι «αν εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, τότε θα μπορέσουν να λάβουν τις δόσεις που απομένουν», οι οποίες ανέρχονται σε 1,8 δισ. 
ευρώ από τις δόσεις του προγράμματος και 1,9 δισ. ευρώ από τα κέρδη του Ευρωσυστήματος επί των ελληνικών ομολόγων. Το τελευταίο ποσό, η 
Αθήνα ζητάει να χρησιμοποιηθεί για να αποπληρωθεί το ΔΝΤ, αλλά δεν το δέχεται η ΕΚΤ, όπως δεν δέχεται και την αύξηση του ορίου των εντόκων 
γραμματίων κατά 10 δισ. ευρώ που έχει αιτηθεί η κυβέρνηση. Ο κ. Σόιμπλε ανέφερε μάλιστα ότι «δεν συμφωνήσαμε σε καμιά περίπτωση σε νέες 
καταβολές, αλλά δώσαμε περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα για να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχει δεσμευθεί». Από την πλευρά του, 
ο επικεφαλής του Eurogroup Γ. Ντάισελμπλουμ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διάθεση για στήριξη της Ελλάδας στην κάλυψη των χρηματοδοτικών 
αναγκών του Δημοσίου από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο. Και επέμεινε ότι η χρηματοδότηση του ελληνικού Δημοσίου, με την καταβολή των 
προγραμματισμένων δόσεων, θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του τετραμήνου. Να σημειωθεί ότι ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δ. 
Μάρδας δήλωσε χθες ότι οι ανάγκες του κράτους μετά τον Ιούνιο ανέρχονται σε περίπου 11 δισ. ευρώ και η χρονιά κλείνει με περίπου 22 δισ. 
ευρώ ανάγκες. 
 

 Κανονικά και χωρίς περαιτέρω δικαστικές περιπέτειες θα προχωρήσει ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του Ελληνικού με πλειοδότη την 
εταιρεία "Hellinikon Global I S.A" και εγγυητή την "Lamda Development με οριστική και αμετάκλητη απόφαση της μείζονος σύνθεσης του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Τον περασμένο Δεκέμβριο στην μείζονα αυξημένη 7μελή σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου συζητήθηκε η αίτηση αναθεώρησης της 
Περιφέρειας Αττικής και των παρεμβάσεων υπέρ της Περιφέρειας του δικηγόρου Γιώργου Κόκκα ατομικά, αλλά και ως εκπρόσωπου της πολιτικής 
κίνησης «Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας», της 'Ένωσης Προσώπων «Συσπείρωση για Δημοκρατία και Σεισάχθεια» και δύο πολιτών. Οι 
προσφεύγοντες ζητούσαν να αναιρεθεί η απόφαση του 6ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε νόμιμο τον διαγωνισμό για την 
αξιοποίηση του Ελληνικού με πλειοδότη την εταιρεία Lamda Development. Σε άλλα νέα, ο υπουργός  Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος, Παν. Λαφαζάνης, με δηλώσεις του εμφανίστηκε να εμμένει στις θέσεις του για παύση κάθε διαδικασίας ιδιωτικοποίησης σε ΔΕΗ, 
ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ, μηδέ εξαιρουμένου και του ΑΔΜΗΕ που συγκαταλέγεται στην κατηγορία των ιδιωτικοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και με βάση 
το κείμενο Βαρουφάκη η κυβέρνηση θα πρέπει «να σεβαστεί». «Η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ ή 
του Διαχειριστή Δικτύου, ΑΔΜΗΕ», δήλωσε ο κ. Λαφαζάνης, προβάλλοντας ως επιχείρημα για τον ΑΔΜΗΕ ότι «οι ενδιαφερόμενες εταιρείες δεν 
έχουν υποβάλει ακόμα δεσμευτικές προσφορές». Ο ίδιος εμφανίστηκε χθες να εμμένει και στη θέση του για ακύρωση του διαγωνισμού για το 
Ελληνικό, σημειώνοντας πως «παραμένει στο ακέραιο ό,τι έχω πει». Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Λαφαζάνης με την ανάληψη των καθηκόντων του είχε 
χαρακτηρίσει «ακραία αντιπεριβαλλοντικά» τα σχέδια ανάπτυξης στο Ελληνικό, ξεκαθαρίζοντας πως «η κυβέρνηση θα επαναξετάσει τη σύμβαση με 
στόχο την ακύρωσή της». Σε αντίθεση με τον κ. Λαφαζάνη, πάντως, ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γ. Σταθάκης 
εξέφρασε την κυβερνητική αποφασιστικότητα τόσο για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το Ελληνικό όσο και του διαγωνισμού για τα 14 
περιφερειακά αεροδρόμια. «Δεν θα διώξουμε τον Λάτση, αλλά θα επιδιώξουμε αλλαγές στους όρους της σύμβασης», τόνισε αναφερόμενος στο 
Ελληνικό , ενώ για τα αεροδρόμια, ανέφερε ότι «η σύμβαση δεν θα περάσει από τη Βουλή» και επεσήμανε ότι «υπάρχουν νομικά περιθώρια για 
αλλαγές». 
 

 Η συμφωνία για παράταση του ελληνικού προγράμματος είναι θετική για την Ελλάδα, εκτιμά η Fitch, αλλά τονίζει πως η χρηματοδότηση 
συνεχίζει να είναι ανεπαρκής και πως παραμένουν τα ρίσκα για την χώρα αλλά και την χρηματοδότηση, μεταδίδει το Reuters. «Η βραχυπρόθεσμη 
χρηματοδότηση παραμένει η βασική πηγή κινδύνου για το ελληνικό κράτος και τις τράπεζες» υπογραμμίζει η Fitch. Σύμφωνα με τον οίκο 
αξιολόγησης, η συμφωνία μειώνει τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο κατάρρευσης των σχέσεων μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών. Οι 
τελευταίες εξελίξεις μειώνουν αλλά δεν εξαλείφουν τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις στην πιστοληπτική αξιοπιστία της Ελλάδας. Η Fitch υποστηρίζει πως 
η συμφωνία είναι θετική για το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας, αλλά δεν αντιμετωπίζει τις αβεβαιότητες για την χρηματοδότηση του κράτους και των 
τραπεζών. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι ισχυρές δεσμεύσεις για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς από την ελληνική κυβέρνηση 
μπορεί να δημιουργήσουν περιθώρια για συμβιβασμό σε άλλους τομείς. Την ίδια ώρα θεωρεί εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές 
πριν το καλοκαίρι. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Οι ζημιές μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ανήλθαν στα 
€256 εκατ, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας. Επιπλέον οι ζημιές μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας 
για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €332 εκατ., σε σύγκριση με ζημιές ύψους €5 εκατ. για το τρίτο τρίμηνο του 2014. Ειδικότερα και 
αναφορικά με τον ισολογισμό της Τράπεζας Κύπρου: 
• Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθε στο 14,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (σε σύγκριση με 15,4% 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2014), κυρίως λόγω της αύξησης των προβλέψεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2014. 
• Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €23,8 δις και €13,2 δις αντίστοιχα και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις 
βελτιώθηκε στο 142% από 148% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2014, οι καταθέσεις του Συγκροτήματος 
στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά €71 εκατ., που αποτελεί την πρώτη τριμηνιαία αύξηση μετά τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013. 
• Ο δανεισμός από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) έχει μειωθεί σε €7,4 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (σε σύγκριση με €9,6 δις 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και το υψηλό των €11,4 δις στο τέλος Απριλίου 2013). Ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε στα 
€880 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2014 από €920 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2014 η χρηματοδότηση από τον ELA και την 
ΕΚΤ μειώθηκε περαιτέρω κατά €200 εκατ. και €50 εκατ., αντίστοιχα. 
• Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 3% κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2014 και ανήλθαν σε €12.653 
εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2014, αντιπροσωπεύοντας το 53% του συνόλου των δανείων (δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών). 
Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις βελτιώθηκε στο 40%, (σε σύγκριση με 38% στις 30 
Σεπτεμβρίου 2014), ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών 
καλύπτονται πλήρως. 
• Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €967 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 
3,94%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 μειώθηκαν σε €225 εκατ. (σε σύγκριση με €231 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 
2014) με τη μείωση να οφείλεται κυρίως στις ενέργειες απομόχλευσης. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανήλθε σε 3,81% για το τέταρτο τρίμηνο του 
2014, σε σύγκριση με 3,82% το τρίτο τρίμηνο του 2014. 
• Τα συνολικά έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €1.177 εκατ. Τα συνολικά έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 
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ανήλθαν σε €287 εκατ., σε σύγκριση με €263 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2014. 
• Τα συνολικά έξοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €430 εκατ., και ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανήλθε στο 37%. Τα 
συνολικά έξοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 αυξήθηκαν στα €118 εκατ. (σε σύγκριση με €103 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2014), κυρίως λόγω των 
εξόδων που σχετίζονται με τη διαφήμιση, την εποπτεία και τη Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ, την εισαγωγή της μετοχής στο χρηματιστήριο και με 
άλλα έξοδα συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε στο 41% (σε σύγκριση με 39% το 
τρίτο τρίμηνο του 2014). 
• Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €747 εκατ. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €169 εκατ., σε σύγκριση με €160 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2014. 
Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €666 εκατ.7 (συνεχιζόμενες δραστηριότητες), με 
τη χρέωση προβλέψεων επί του συνόλου των δανείων να ανέρχεται στο 3,5%. Οι προβλέψεις για την απομείωση δανείων για το τέταρτο τρίμηνο του 
2014 ανήλθαν σε €248 εκατ. (συνεχιζόμενες δραστηριότητες), σε σύγκριση με €115 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2014. Η αύξηση των προβλέψεων κατά 
το τέταρτο τρίμηνο του 2014 σχετίζεται κυρίως με την εναρμόνιση των μεθοδολογιών και με αλλαγές σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις, μετά την 
επισκόπηση των αποτελεσμάτων του AQR. 
• Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 καταγράφηκαν κέρδη από αποαναγνώριση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες 
και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές δανείων που αποκτήθηκαν, ύψους €47 εκατ. Οι απομειώσεις άλλων χρηματοοικονομικών και μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €81 εκατ., κυρίως λόγω της απομείωσης 
περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Λαϊκή Τράπεζα και που είχαν μεταφερθεί στην Τράπεζα, καθώς και της απομείωσης μη κύριων 
περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση. 
• Τα κέρδη μετά τη φορολογία, εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων και το καθαρό κέρδος από την 
πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν στα €42 εκατ. Οι ζημιές μετά τη φορολογία 
εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων και το καθαρό κέρδος από την πώληση μη κύριων 
δραστηριοτήτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €96 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη ύψους €44 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2014. 
• Τα έξοδα αναδιάρθρωσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €36 εκατ. Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2014 υπήρξε καθαρό κέρδος ύψους €47 εκατ. από την πώληση μη κύριων περιουσιακών στοιχείων. 
• Η Τράπεζα έχει αξιολογήσει την πρόοδο στη διαδικασία διάθεσης των δραστηριοτήτων στην Ρωσία και κατέληξε ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
πληρούνταν τα κριτήρια του ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και Μη Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες». Ως αποτέλεσμα, οι εργασίες στην Ρωσία κατηγοριοποιήθηκαν ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση. Περαιτέρω, 
καθώς οι εργασίες στην Ρωσία αποτελούν ξεχωριστό σημαντικό τομέα εργασιών για το Συγκρότημα και με βάση τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 5, τα 
αποτελέσματα από αυτές τις δραστηριότητες παρουσιάζονται ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων. 
Με βάση τις πρόνοιες της λογιστικής πολιτικής του Συγκροτήματος, αναγνωρίστηκε απομείωση μέχρι τη λογιστική αξία των μη κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων της ομάδας που εμπίπτει στις απαιτήσεις επιμέτρησης του ΔΠΧΑ 5 (δηλαδή των ακίνητων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων και άλλων μη χρηματοοικονομικών στοιχείων). Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα έχει αναγνωρίσει ζημιές από απομείωση ύψους €84 εκατ., οι 
οποίες περιλαμβάνονται στις ζημιές από τιςμη συνεχιζόμενες δραστηριότητες στην Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του 
Συγκροτήματος. Οι συνολικές ζημιές από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €220 εκατ. Οι συνολικές 
ζημιές από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 ανήλθαν σε €309 εκατ., από τα οποία €269 εκατ. 
αφορούν τις εργασίες στην Ρωσία και €36 εκατ. αφορούν τις εργασίες στην Ουκρανία οι οποίες πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου 
του 2014. 
• Οι ζημιές μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ανήλθαν στα €256 
εκατ. Οι ζημιές μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €332 εκατ., σε 
σύγκριση με ζημιές ύψους €5 εκατ. για το τρίτο τρίμηνο του 2014. 
 

 Εισροές καταθέσεων 700 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν προχθές στις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Γιάνη 
Βαρουφάκη. Αν και η εισροή αυτή μπορεί να είναι συγκυριακή λόγω της καταβολής των συντάξεων, εντούτοις η ανακοπή του κύματος των εκροών 
μετά τη συμφωνία στο Eurogroup επέτρεψε χθες στην ΕΚΤ να αναβάλει για την ερχόμενη εβδομάδα την επανεξέταση του ορίου για τον έκτακτο 
μηχανισμό ρευστότητας (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες. Υπενθυμίζεται ότι το όριο του ELA έχει φτάσει τα 68,3 δισ. ευρώ. Η σταθεροποίηση του 
κλίματος, μετά τη συμφωνία στο Eurogroup και την έγκριση της αίτησης για επέκταση του προγράμματος για 4 μήνες, συνέβαλε στο να ξεκινήσουν οι 
τράπεζες αναθεώρηση των επιχειρησιακών σχεδίων για το 2015. Ετσι, μετά το σοκ που προκάλεσε στην οικονομία η αβεβαιότητα των τελευταίων 3 
μηνών, οι τράπεζες αναθεωρούν τους στόχους και τις προτεραιότητες, εγκαταλείποντας τον προηγούμενο σχεδιασμό που προέβλεπε: επιστροφή ή 
και ενίσχυση κερδοφορίας και την αύξηση των δανειοδοτήσεων. Επιπλέον, ο Μάριο Ντράγκι δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
θα επαναφέρει την εξαίρεση (waiver) για την χρήση των ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρων για την παροχή ρευστότητας όταν το Διοικητικό 
Συμβούλιο κρίνει πως έχουν αποκατασταθεί οι συνθήκες για επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. «Το ζήτημα της εξαίρεσης (waiver) είναι ένα 
ζήτημα κανόνων. Η ΕΚΤ δεν είχε άλλη επιλογή από το να ακυρώσει την εξαίρεση. Ωστόσο, είμαστε έτοιμοι να την επαναφέρουμε μόλις το Διοικητικό 
Συμβούλιο κρίνει ότι οι συνθήκες για μια επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος έχουν αποκαταστηθεί» ανέφερε ο κ. Ντράγκι σε ομιλία του στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που έχει αγοράσει η ΕΚΤ υπό το πρόγραμμα SMP o κ. 
Ντράγκι απάντησε: «Τα κέρδη από το SMP, όπως και όλα τα άλλα κέρδη, έχουν διανεμηθεί σε όλες τις κεντρικές τράπεζες που είναι μέλη της ΕΚΤ και 
οι κεντρικές τράπεζες έχουν μεταφέρει τα κέρδη τους στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Και οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν μεταφέρει τα κέρδη 
τους στην Ελλάδα. 
 

 Μετά τη συμφωνία κυβέρνησης - δανειστών, οι τράπεζες μπορούν να πάρουν μια βαθιά ανάσα και να επικεντρωθούν σε ζητήματα εργασιών και 
λειτουργίας. Ωστόσο, η επιστροφή ξεκινά από νέα βάση λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών. Οι νέες προτεραιότητες είναι:  
• Η επιστροφή καταθέσεων. Από το τέλος Οκτωβρίου μέχρι σήμερα οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 22-25 δισ. ευρώ, αποτέλεσμα της πολιτικής 
αβεβαιότητας, των πρόωρων εκλογών και της ανησυχίας που δημιουργήθηκε για την έκβαση των διαπραγματεύσεων κυβέρνησης - εταίρων. Πρώτη 
προτεραιότητα για τις τράπεζες είναι να πείσουν την πελατεία τους να επιστρέψει μέρος των απωλειών στο τραπεζικό σύστημα. Μόνο έτσι 
σημειώνουν, θα μπορέσουν να υποστηρίξουν την πραγματική οικονομία διοχετεύοντας κάποια ρευστότητα, μέσω νέων δανείων, σε επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά. Οι τράπεζες αισιοδοξούν ότι αν δεν υπάρξουν νέες εμπλοκές, και η συμφωνία υλοποιηθεί ομαλά και ακολουθήσει νέο πλαίσιο συμφωνίας 
μετά το πέρας του τετραμήνου, τότε μεγάλο μέρος των καταθέσεων που χάθηκαν το τελευταίο τρίμηνο θα επιστρέψουν. Αλλωστε, το μεγαλύτερο 
μέρος από αυτές, περίπου το 80% βρίσκεται σε θυρίδες, σεντούκια και αμοιβαία κεφάλαια. Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών χθες, μετά από πολύ 
καιρό, σημειώθηκε μικρή αύξηση των καταθέσεων. 
• Ανάσχεση της δημιουργίας νέων «κόκκινων» δανείων. Η αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών ανέτρεψε την πτωτική πορεία της δημιουργίας νέων μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου τα νέα «κόκκινα» δάνεια υπερδιπλασιάστηκαν 
προκαλώντας μεγάλη ανησυχία. Οπως σημειώνουν είναι απολύτως απαραίτητο να αλλάξει η εικόνα αυτή και αισιοδοξούν ότι η δέσμευση της 
κυβέρνησης για την τιμωρία των strategic defaulters (δηλαδή όσων μπορούν αλλά δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους) και η προώθηση μιας νέας 
κουλτούρας ορθής συναλλακτικής συμπεριφοράς θα βοηθήσουν να βελτιωθεί η κατάσταση. 
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• Περιστολή δαπανών. Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες έχουν μειώσει θεαματικά τις δαπάνες τους αποτέλεσμα της σαρωτικής αναδιάρθρωσης που 
έχει πραγματοποιηθεί. Οι τράπεζες έχουν διακόψει τη λειτουργία περίπου 1.200 καταστημάτων ενώ οι θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί κατά 14.000 
άτομα. Οι τράπεζες σχεδίαζαν το 2015 να χαλαρώσουν την πολιτική λιτότητας, ωστόσο αυτό τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί. Αντίθετα, θα εντείνουν 
τις προσπάθειες μείωσης δαπανών προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστους του χρήματος (λόγω ELA) αλλά και τις επιπτώσεις από 
την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος. 
 

 Πάγωμα των πλειστηριασμών, διαχείριση κόκκινων δανείων φυσικών προσώπων στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας και 
αντιμετώπιση του υπερδανεισμού των επιχειρήσεων, περιλαμβάνει το «πακέτο» μέτρων του υπουργείου Οικονομίας, όπως τουλάχιστον 
αυτό ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό, μια μόλις μέρα μετά την αποστολή του email με τις ελληνικές προτάσεις. Το πρώτο βήμα είναι η 
κατάθεση μέσα στις επόμενες ημέρες της διάταξης, η οποία θα αποσταλεί και προς την ΕΚΤ, για την προστασία της κύριας κατοικίας από τους 
πλειστηριασμούς. Σύμφωνα με τον Γιώργο Σταθάκη τα κριτήρια της συγκεκριμένης διάταξης θα είναι διευρυμένα σε σχέση με την περσινή μεταβατική 
διάταξη. Σύμφωνα με πληροφορίες οι οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση θα υποχρεούνταν να καταβάλουν μηδενική δόση εάν έχουν μηδενικό 
εισόδημα, είναι άνεργοι ή αν είναι στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας. Δόση 10% του εισοδήματός τους θα καταβάλουν τα μεσαία εισοδήματα 
έως 25.000 ευρώ, ενώ δόση 20% θα καταβάλουν όσοι έχουν εισόδημα έως 50.000 ευρώ. Βέβαια για να ενταχθεί στη ρύθμιση ένας δανειολήπτης που 
κινδυνεύει η κύρια κατοικία του με πλειστηριασμό θα πρέπει, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, να πληροί τα εξής κριτήρια: 
• Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. 
• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. 
• Οι συνολικές καταθέσεις, τα ομόλογα και οι μετοχές δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε αξία και αυτά τις 50.000 ευρώ (σ.σ. κατά άλλες πληροφορίες το 
ποσό θα είναι μικρότερο). 
• Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. 
Η συγκεκριμένη διάταξη θα έχει διάρκεια έως το τέλος του χρόνου και θα αφορά κοινωνικά στρώματα που έχουν αδυναμία αποπληρωμής. Σύμφωνα 
με τις ίδιες πληροφορίες με τη συγκεκριμένη διάταξη θα προστεθούν περί τους 40.000 δανειολήπτες που έχουν λάβει ήδη επιστολή πλειστηριασμού ή 
έχει ανακοινωθεί ημερομηνία πλειστηριασμού.  
Ο σχεδιασμός της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας και βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η διαχείριση των κόκκινων δανείων φυσικών 
και νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κόκκινων δανείων των φυσικών προσώπων κάτω από τα όρια της 
φτώχειας ή στα όρια, αυτή θα γίνει μέσα από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ο οποίος θα συσταθεί. Η συγκεκριμένη ρύθμιση η 
οποία απαιτεί και το πράσινο φως από την ΕΚΤ, αφορά 100.000 δανειολήπτες που βρίσκονται στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Σύμφωνα 
με τον υπουργό Οικονομίας θα συσταθεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης κόκκινων δανείων ο οποίος θα αγοράσει με discount, π.χ. στο 50% της 
ονομαστικής αξίας τους, τα κόκκινα δάνεια των συγκεκριμένων δανειοληπτών και ο δανειολήπτης θα πληρώσει στο φορέα μέρος ή το σύνολο της 
οφειλής του. Για τη διαχείριση του συγκεκριμένου πακέτου των 100.000 κόκκινων δανείων υπολογίζεται ότι απαιτούνται περί τα 3 δισ. ευρώ, ενώ 
εκτιμάται ότι από αυτά τα δάνεια θα εξυπηρετηθεί εν τέλει το 80%. Η συγκεκριμένη διάταξη για να υλοποιηθεί εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί πάνω από 
ένα εξάμηνο και φυσικά το πράσινο φως από τους θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις επόμενες ημέρες για το θέμα της δημιουργίας του Δημόσιου 
Φορέα και των πηγών χρηματοδότησης, επιδιώκοντας να αποδεσμευτούν 3 δισ. ευρώ από τα κεφάλαια του ΤΧΣ, για να αποκτηθούν δάνεια αξίας 12 
δισ. ευρώ με έκπτωση λ.χ. κοντά στο 50% επί της ονομαστικής αξίας μαζί με τις υποθήκες, σύμφωνα με τον υπουργό. 
 

 Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 25.02.2015, έγινε αποδεκτή η παραίτηση του κ. 
Παναγιώτη Ρουμελιώτη από τη θέση του Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. 
 

 Θετικές, υπό προϋποθέσεις, είναι για τον ελληνικό τουρισμό το 2015 οι πρώτες εκτιμήσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο 
οποίος έθεσε ως στόχο τα 25 εκατ. διεθνών αφίξεων (εκ των οποίων τα 2,5 εκατ. αφίξεις κρουαζιέρας) και τα άνω των 14 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα. Οι 
εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ συνυπολογίζουν τα πρώτα στοιχεία για τον προγραμματισμό των αεροπορικών θέσεων, οι οποίες για το 2015 εμφανίζονται στο 
σύνολό τους αυξημένες κατά 1 εκατ. σε σχέση με το 2014. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των 
διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους εταίρους και την αποδοχή από το Eurogroup των μεταρρυθμιστικών προτάσεων λήγει μία 
τρίμηνη περίοδος αβεβαιότητας και δίνεται η δυνατότητα να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του 2015. Προς την 
κατεύθυνση αυτή ο ΣΕΤΕ σημειώνει ότι συνεργάζεται στενά με το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τη λήψη κάθε 
πρόσφορου μέτρου. Κατά τον ΣΕΤΕ βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της θετικής πορείας του τουρισμού είναι σε πρώτη φάση η διασφάλιση ενός 
σταθερού φορολογικού πλαισίου, το οποίο δεν θα δημιουργήσει επιπρόσθετα εμπόδια λίγο πριν από την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου. Ο 
Σύνδεσμος θεωρεί ότι οι πρόσφατες αναφορές για πιθανή κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά και τα τουριστικά καταλύματα θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν, εάν τελικά επαληθευτούν, συνθήκες έντονης ανάσχεσης της δυναμικής πορείας του τουρισμού. Αυτό, εξηγεί, θα συμβεί διότι η 
τουριστική κίνηση θα στραφεί προς τις ανταγωνίστριες χώρες οι οποίες διατηρούν χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στα τουριστικά τους πακέτα. 
Παράλληλα, προσθέτει ότι σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η άμεση ολοκλήρωση και ενεργοποίηση του νέου Επενδυτικού Νόμου και του ΕΣΠΑ με 
στόχο την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές νέων και υφιστάμενων κλινών πρωτίστως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο ΣΕΤΕ καταλήγει 
υπογραμμίζοντας ότι «απαιτείται η συνεργασία όλων όσοι δραστηριοποιούμαστε στον χώρο του τουρισμού ιδιωτικών και δημόσιων φορέων ώστε να 
διασφαλισθεί η αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού τουρισμού προς όφελος της οικονομίας, της απασχόλησης και των τοπικών κοινωνιών». Στο 
μεταξύ, συνάντηση είχε η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού Ελενα Κουντουρά με το προεδρείο της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας 
Επιχειρήσεων Τουρισμού. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στο επιτυχημένο 
πρόγραμμα έκδοσης θεωρήσεων που ισχύει για νησιά του Αιγαίου και στο διευρυμένο ωράριο για βασικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία από 
την 1η Απριλίου έως τις 31 Οκτωβρίου που εφαρμόστηκε με επιτυχία κατά την περυσινή σεζόν. Επιπροσθέτως συζητήθηκαν εξειδικευμένα θέματα 
του κλάδου των τουριστικών γραφείων και των τουριστικών λεωφορείων, προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουρισμός της Αθήνας αλλά και της 
Περιφέρειας ιδιαίτερα σε ζητήματα τουριστικών υποδομών για νησιά όπως η Κρήτη και η Ρόδος που δέχονται τεράστιο όγκο επισκεπτών σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα. 

 
(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 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


