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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 2,00% (904,59 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 49 κινήθηκαν ανοδικά, 104 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 106 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 267,67 μονάδες (-1,97%), με τις μετοχές των ΜΟΗ (+1,04%), ΕΕΕ (+1,03%) και 
ΟΤΕ (+0,78%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΟΠΑΠ 
(-5,05%), ΜΕΤΚ (-5,19%) και ΜΙΓ (-5,78%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκες 
αγορές σημείωσαν κέρδη ενώ οι Αμερικάνικες κατέγραψαν μεικτά πρόσημα. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Καθησυχαστικός σχετικά με το πρόβλημα ρευστότητας εμφανίστηκε ο υπουργός 
Επικρατείας υπεύθυνος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Αλέκος 
Φλαμπουράρης. "Υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, αλλά νομίζουμε ότι σύντομα με τα μέτρα 
που θα ξεκινήσουμε θα υπάρξει ρευστότητα", είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε 
συγκεκριμένα στη φορολογία και στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. 
Σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή της δόσης του ΔΝΤ είπε: "Αν δεν έχουμε μαζέψει το 1,4 και 
έχουμε 0,8 θα ζητήσουμε παράταση δύο μηνών". Ερωτηθείς σχετικά υποστήριξε ότι "δεν θα 
γίνει πιστωτικό γεγονός, δεν τους συμφέρει ούτε αυτούς ούτε εμάς". Υπενθυμίζεται ότι χθες ο 
υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης είχε δηλώσει σε ραδιοφωνική συνέντευξή του 
ότι "θα έχουμε πρόβλημα στην αποπληρωμή των δόσεων του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου τώρα και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούλιο". 
 

 Τον Ιανουάριο του 2015, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης 
του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -2,9% από -3,1% τον προηγούμενο 
μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μηνιαία καθαρή ροή της 
συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 95 εκατ. 
ευρώ (Ιανουάριος 2014: αρνητική καθαρή ροή 576 εκατ. ευρώ). 

 

 Με απώλειες 12,24 δισεκατομμυρίων ευρώ έκλεισε ο Ιανουάριος όσον αφορά στο 
υπόλοιπο των καταθέσεων σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της 
Ελλάδας. Το υπόλοιπο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διαμορφώνεται πλέον στα 148 
δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι χαμηλότερο από αυτό του προηγούμενου «κύματος 
φυγής» τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 και αντίστοιχο μόνο με αυτό που είχαν οι τράπεζες 
το καλοκαίρι του 2005. Οι μεγαλύτερες απώλειες προκλήθηκαν από τα νοικοκυριά και ειδικά 
τις προθεσμιακές καταθέσεις. Οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών περιορίστηκαν 
στα 148 δισεκατομμύρια ευρώ, από 160 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 
2014 και 164 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν τον Νοέμβριο. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών, 
διαμορφώθηκαν στα 125 δισεκατομμύρια ευρώ από 134,23 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο. Το 
υπόλοιπο των προθεσμιακών καταθέσεων μειώθηκε από τα 81,46 στα 72,93 
δισεκατομμύρια ευρώ. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Αύξηση 30% κατέγραψαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ στο σύνολο της 
χρήσης 2014 και διαμορφώθηκαν στα 317,3 εκατ. ευρώ, ενώ στο δ' τρίμηνο τα 
προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ήταν αυξημένα κατά 72,5% στα 93,5 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος 
εργασιών ήταν μειωμένος 3,3% στο σύνολο της χρήσης, στα 3,918 δισ. ευρώ, και κατά 2,8% 
το δ' τρίμηνο, στο 1,016 δισ. ευρώ. Τα EBITDA του Οργανισμού εκτινάχθηκαν 185,3% το δ' 
τρίμηνο, στα 344,4 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολο της χρήσης ήταν αυξημένα 17,6% στο 1,385 
δισ. ευρώ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές κινήθηκαν πάνω από τον στόχο, και διαμορφώθηκαν 
στα 583 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε 25% σε σχέση με το 2013, 
στ 1,1 δισ. ευρώ. Ο ΟΤΕ, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα του 2014, γνωστοποίησε ότι θα 
διανείμει φέτος μέρισμα 8 λεπτών ανά μετοχή, για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια.  
Το δ' τρίμηνο του 2014, η συνολική αγορά στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, 
χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον 
Τοπικό Βρόχο) γύρισε θετική, μετά από πολλά χρόνια συρρίκνωσης, με την προσθήκη 
περισσότερων από 5.000 γραμμών. Η σταθερή τηλεφωνία του ΟΤΕ στην Ελλάδα κατέγραψε 
καθαρή απώλεια 22.000 γραμμών πρόσβασης λιανικής έναντι 49.000 γραμμών το δ' τρίμηνο 
του 2013 και 31.000 γραμμών το γ' τρίμηνο του 2014. Στο τρίμηνο, οι καθαρές νέες 
συνδέσεις που κατέγραψε ο ανταγωνισμός διαμορφώθηκαν σε 28.000 σε σχέση με 43.000 
το δ' τρίμηνο του 2013. Το δ' τρίμηνο του 2014, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 32.000 νέους 
συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή πάνω από το 48% των συνολικών 
καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά το 1.367.000 πελάτες. Οι 
ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ, είχαν προσελκύσει σχεδόν 
93.000 συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου. Ο ΟΤΕ συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την 
ενεργοποίηση νέων αστικών κέντρων και την εγκατάσταση υπαίθριων καμπινών, με στόχο 
να διατηρήσει και να ενισχύσει την πελατειακή του βάση και το μέσο έσοδο ανά πελάτη. Ο 
ΟΤΕ παρουσιάζει σταθερή αύξηση της ζήτησης για VDSL στις περιοχές όπου παρέχεται η 
υπηρεσία. Οι υπηρεσίες VDSL είναι ήδη διαθέσιμες σε περίπου 1,4 εκατ. νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις, έχοντας ξεπεράσει τον στόχο του 30% πληθυσμιακής κάλυψης της υπηρεσίας 
για το 2014. Τα προγράμματα VDSL και η σταθερή προσπάθεια βελτίωσης της εμπειρίας  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 904,59 -2,00% +9,5% 
FTSE-Large Cap 267,64 -1,97% +1,0% 
FTSE-Mid Cap 951,07 -1,82% +23,0% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 53.181 -1,72% +0,5% 
Όγκος (€ εκατ.) 118,25 - 131,42 

 

 

 
ΜΟΗ 1,04% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΕΕ 1,03% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΟΤΕ 0,78% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ 0,23% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΙΝΛΟΤ 0,00% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΥΡΩΒ -4,40% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΜΥΤΙΛ -4,45% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΟΠΑΠ -5,05% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΜΕΤΚ -5,19% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΙΓ -5,78% 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% -0,2 -4 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,65% +28,5 -98 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9,24% +38,0 -50 

Spread 10ετούς Ομ. 894 +40,6 -26 

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

Αργό Πετρέλαιο ($) 59,55 0,52% 3,9% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,8% Ιαν. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

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 

 

0

100

200

300

400

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1,000

29-Jan 2-Feb 4-Feb 6-Feb 10-Feb 12-Feb 16-Feb 18-Feb 20-Feb 25-Feb

Volume General Index

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 Τ

μ
ή

μ
α

 Α
ν
ά

λ
υ

σ
η

ς
 E

u
ro

x
x
 



 
 
Φεβρουάριος 27, 2015  
      

 
 
       

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

του πελάτη είναι οι κύριοι οδηγοί ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς του ΟΤΕ στις καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. Επιπλέον, ο ΟΤΕ συνέχισε να καταγράφει σημαντική αύξηση πελατών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ο 
συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 353.000, με την προσέλκυση 33.000 νέων πελατών στο τρίμηνο. Τον Οκτώβριο του 2014, ο 
ΟΤΕ TV εμπλούτισε περαιτέρω το περιεχόμενό του, με την απόκτηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης των δύο δημοφιλέστερων αθλητικών 
διοργανώσεων ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο, του UEFA Champions League και του UEFA Europa League, από την επόμενη σεζόν. Τα 
έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα βελτιώνονται σταθερά από τις αρχές του 2013, και μετά από αρκετά χρόνια πτώσης, το δ' τρίμηνο του 
2014 παρέμειναν σταθερά. Τα έσοδα λιανικής σταθερής έμειναν αμετάβλητα στο τρίμηνο, μακράν η καλύτερη απόδοση που έχει πετύχει η εταιρεία 
στη βασική αυτή κατηγορία υπηρεσιών εδώ και χρόνια. Τα χαμηλότερα έσοδα χονδρικής αντισταθμίστηκαν από υψηλότερα έσοδα ICT. Τα συνολικά 
Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα 
Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε 227,4 εκατ. το δ' τρίμηνο του 2014, σημειώνοντας μείωση 2,8% σε σχέση με τα 
234,0 εκατ. το δ' τρίμηνο του 2013. Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε 30%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο και διαμορφώθηκε 
στο 18,3% των συνολικών εσόδων, σημαντικά μειωμένο από 26,2% το δ' τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω του Προγράμματος Οικειοθελούς 
Αποχώρησης που υλοποιήθηκε στο τέλος του 2013. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA σημείωσε 
εκ νέου βελτίωση και ανήλθε σε 42,5%, καταγράφοντας αύξηση 180 μονάδων βάσης σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2013. 
Στο τέλος του δ' τριμήνου 2014, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,3 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, μέγεθος 2,6% χαμηλότερο 
από τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Το δ' τρίμηνο του 2014, η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες περιορίστηκε σε 4,4%. Ήταν ένα ακόμη τρίμηνο 
συνεχιζόμενης βελτίωσης, που οδήγησε σε ετήσια μείωση 6,0%, ποσοστό σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με το 16,3% το 2013. Η βελτίωση στα 
έσοδα από υπηρεσίες είναι αποτέλεσμα των καλύτερων επιδόσεων, αλλά και του περιορισμού της επίδρασης των μη ευνοϊκών συγκρίσεων που 
οφείλονται στις μειώσεις των τελών τερματισμού (1,189 ευρώ/λεπτό από 1η Ιανουαρίου 2014 σε σχέση με 1,269 ευρώ/λεπτό το 2013). Η επιπλέον 
μείωση στα τέλη τερματισμού από 1,189 σε 1,10 που άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2015 δεν αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο. 
Εφαρμόζοντας τη στρατηγική της για τη διατήρηση και ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης, εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote έχει επενδύσει στη διατήρηση της υπεροχής του δικτύου της σε κάλυψη και ταχύτητα. Το δ' τρίμηνο του 2014, η 
Cosmote επέκτεινε περαιτέρω το 4G δίκτυό της, το οποίο σήμερα καλύπτει το 70% του ελληνικού πληθυσμού, υπερέχοντας σημαντικά του 
ανταγωνισμού. Η εταιρεία, καταγράφοντας ακόμη μια πρωτιά, διαθέτει ήδη κινητό ευρυζωνικό δίκτυο 4G+, τεχνολογίας LTE Advanced, σε 
επιλεγμένες περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ προχωρά με ταχείς ρυθμούς την επέκταση της υπηρεσίας σε όλη την Ελλάδα. Η χρήση 
δεδομένων συνέχισε να ενισχύεται με ταχύ ρυθμό το δ' τρίμηνο του 2014. Ως αποτέλεσμα, η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmote σχεδόν 
διπλασιάστηκε σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, κυρίως λόγω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρει το δίκτυο, καθώς και της αυξημένης 
διείσδυσης των smartphones. Το δωδεκάμηνο του 2014, ο δείκτης μικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας αυξήθηκε 2,9% σε 309,7 λεπτά. Ο δείκτης 
μικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν 12,1 ευρώ, μειωμένος μόλις 4,0% από το δωδεκάμηνο του 2013, κυρίως λόγω της βελτίωσης της πελατειακής 
διάρθρωσης, καθώς και της μικρότερης επίδρασης από τη μείωση των τελών τερματισμού σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
Σε ό,τι αφορά το 2015, ο ΟΤΕ εκτιμά πως θα συνεχίσει να σταθεροποιεί τις επιδόσεις του στην Ελλάδα σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία, με τη 
συνεχή ενίσχυση των νέων υπηρεσιών, με σταθερότερα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και με ένα πιο ξεκάθαρο κανονιστικό περιβάλλον, 
αλλά και μια ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης. Ο έντονος ανταγωνισμός και η μείωση των τελών τερματισμού θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις επιδόσεις 
σε Ρουμανία και Αλβανία. Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη συγκράτηση του κόστους συνεχίζουν να αποδίδουν, ενώ η εταιρεία θα αναλάβει 
περαιτέρω πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων. Στόχος του ΟΤΕ είναι να συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη 
τεχνολογικών υποδομών της Ελλάδας και της Ρουμανίας στα ίδια επίπεδα με το 2014, με τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το 2015 να 
εκτιμώνται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος. Λόγω των χαμηλότερων πληρωμών για τόκους και της 
ορθής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, o OTE αναμένει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές του θα ξεπεράσουν τα 500 εκατ. και το 2015. 
 

 Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός βελτίωσης των μεγεθών του ομίλου Jumbo κατά το δεύτερο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης 2014/2015 σε 
σχέση με το προηγούμενο, αλλά τα αποτελέσματα του oμίλου παρέμειναν μέσα στο πλαίσιο των προβλέψεων και των στόχων του προϋπολογισμού 
για την τρέχουσα οικονομική χρήση που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2015. Η εκτίμηση της διοίκησης για ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών 
μεταξύ +4% έως +6% διατηρείται παρά τις δύσκολες συγκυρίες. Αναλυτικότερα, το πρώτο εξάμηνο Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014 της τρέχουσας 
οικονομικής χρήσης 2014/2015, τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 6,27% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανέρχονται σε 
62,67 εκατ. ευρώ έναντι 58,97 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της οικονομικής χρήσης 2013-2014. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου 
κατέγραψαν αύξηση 7,70% φτάνοντας τα 341,13 εκατ. ευρώ από 316,74 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2013-2014. Tο μεικτό περιθώριο 
κέρδους ανήλθε σε 50,97% από 50,95% που ήταν στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 91,65 εκατομμύρια ευρώ έναντι 84,63 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 
αυξημένα κατά 8,28% λόγω της καλύτερης διαχείρισης των εξόδων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής και αξιοποίησης του δικτύου της, η εταιρεία τον 
Φεβρουάριο του 2015 προχώρησε στο κλείσιμο του ενοικιαζόμενου καταστήματός της σε εμπορικό κέντρο στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τη 
διοίκηση της εταιρείας, στην απόφαση αυτή «συνέβαλε η γενικότερη απαξίωση που είχε συντελεστεί στο εμπορικό κέντρο. Η διοίκηση της εταιρείας 
εκτιμά ότι το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης». Παράλληλα, κατά το πρώτο εξάμηνο το δίκτυο 
καταστημάτων αυξήθηκε με τέσσερα νέα καταστήματα, ένα στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και δύο στη Ρουμανία. Μέχρι το τέλος της τρέχουσας 
οικονομικής χρήσης αναμένεται η λειτουργία ενός ακόμα καταστήματος στην Πελοπόννησο, στην Τρίπολη (συνολικής έκτασης 9.000 τ.μ.), καθώς και 
ενός ακόμα υπερ- καταστήματος στην πόλη Arad της Ρουμανίας (12.000 τ.μ.). Ο όμιλος Jumbo προσθέτει στην ανακοίνωσή του ότι αντιμετωπίζει την 
κρίση με ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις. Συμπερασματικά, ο όμιλος μέχρι την ημερομηνία έγκρισης της εξαμηνιαίας έκθεσης διέθετε ένα δίκτυο 69 
καταστημάτων σε τέσσερις χώρες. Το δίκτυο καταστημάτων απαρτίζεται από 52 καταστήματα στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία, 4 στη 
Ρουμανία καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-jumbo. Να υπενθυμίσουμε ότι στη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων που 
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, ενεκρίθη η διανομή στους μετόχους της εταιρείας έκτακτου μερίσματος ύψους 0,18 ευρώ ανά μετοχή 
που αφορά συνολικό ποσό 24.490.756,62 ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα 
κέρδη, συνολικού ποσού 64.997.338,00 ευρώ της διαχειριστικής χρήσης 1.7.2012 έως 30.6.2013. Η διοίκηση έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο για 
υψηλότερο μέρισμα στο μέλλον. Για το σύνολο της χρήσης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της εισηγμένης, εκτιμάται ότι τα καθαρά κέρδη θα 
διαμορφωθούν στα 9095 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης περιελάμβαναν και την αρνητική 
επίπτωση από την απομείωση τραπεζικών καταθέσεων της θυγατρικής εταιρείας στην Τράπεζα Κύπρου. 
 

 Την υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία όλων των εποχών κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2014, εξέλιξη που αποδίδεται στην αύξηση 
ρεκόρ σε παραγωγή και εξαγωγές και στη βελτίωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, η οποία επηρέασε θετικά την ετήσια λειτουργική κερδοφορία 
του ομίλου. Σημαντική ήταν, ωστόσο, η επιβάρυνση στα δημοσιευμένα αποτελέσματα του ομίλου από την πτώση των διεθνών τιμών αργού, λόγω 
των αποθεμάτων ασφαλείας που είναι υποχρεωμένα να διατηρούν τα διυλιστήρια. Η συνολική ζημία λόγω πτώσης τιμών, σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση της εταιρείας, ανήλθε στα 484 εκατ. ευρώ μετατρέποντας τα θετικά λειτουργικά αποτελέσματα του 2014 σε ζημίες ύψους 365 εκατ. ευρώ 
με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία. Τα συγκρίσιμα κέρδη ΕΒΙΤDA 2014 ανήλθαν σε 417 εκατ. ευρώ έναντι 178 εκατ. ευρώ το 2013. Ολες οι 
δραστηριότητες του ομίλου βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, με ορισμένους κλάδους να επιτυγχάνουν ρεκόρ συνεισφοράς. Στα αποτελέσματα του 
κλάδου διύλισης συντέλεσαν το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον διύλισης κατά το δεύτερο εξάμηνο και οι καλύτερες επιδόσεις των διυλιστηρίων του 
ομίλου, μετά και τα έργα βελτίωσης στο διυλιστήριο Ελευσίνας στις αρχές του 2014. Τα παραπάνω ενισχύθηκαν περαιτέρω από τις προσπάθειες 
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ελέγχου των εξόδων και την αύξηση των εξαγωγών, που ανήλθαν στο 50% των συνολικών πωλήσεων. Βελτιωμένη ήταν η κερδοφορία και για τους 
κλάδους εμπορίας και πετροχημικών. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές για δεύτερο συνεχές τρίμηνο, λόγω βελτιωμένων επιδόσεων και 
ομαλοποίησης των επενδυτικών δαπανών. «Για το 2015 είμαστε προετοιμασμένοι για ένα περιβάλλον προκλήσεων, καθώς η μεταβλητότητα στις 
τιμές αργού και προϊόντων, το ξεκίνημα νέων ανταγωνιστικών διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος 
αναμένεται να διατηρηθούν», δήλωσε μεταξύ άλλων σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Κωστόπουλος. 
 

 Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, ο λόγος των δανείων προς τον ιδιωτικό τοµέα σε καθυστέρηση προς το σύνολο 
των τραπεζικών δανείων προς τον τοµέα αυτόν στην Ελλάδα ανήλθε, στο τέλος Σεπτεµβρίου του 2014, σε 34,2% και είναι ο υψηλότερος στην Ε.E.. 
Η διατήρηση των δανείων σε καθυστέρηση σε τόσο υψηλό επίπεδο προκαλεί ποικίλες δυσκολίες για τη λειτουργία του εγχώριου τραπεζικού 
συστήµατος. Όπως εκτιμάται, κατά τη διάρκεια του 2015 θα σταµατήσει να αυξάνεται ο λόγος δανείων σε καθυστέρηση. Στο πλέον ευνοϊκό σενάριο, 
προβλέπεται η αποκλιµάκωση του λόγου, συγκριτικά µε το επίπεδό του στο τέλος Σεπτεµβρίου 2014, κατά περίπου 8 εκατοστιαίες µονάδες 
σωρευτικά µέχρι το τέλος του α’ τριµήνου του 2016, οπότε εκτιµάται ότι ο λόγος θα διαµορφωθεί σε επίπεδο πλησίον του 26%. Με βάση τα δύο άλλα 
σενάρια για την εξέλιξη του περιθωρίου επιτοκίων, ο λόγος των µη εξυπηρετούµενων δανείων προβλέπεται να υποχωρήσει σε επίπεδα µεταξύ 29% 
και 32% αντίστοιχα. 

 

 Αναφερόμενος στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε πως συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, με κυριότερη 
την ανάγκη αντιμετώπισης των προβληματικών δανείων. Ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων διατηρήθηκε σε 
ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο (Σεπτέμβριος 2014: 34,2%, Δεκέμβριος 2013: 31,9%). Θετικές, ωστόσο, εξελίξεις αποτέλεσαν η αισθητή επιβράδυνση που 
παρατηρήθηκε στον ρυθμό δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση και η σημαντική αύξηση του ποσοστού κάλυψης των δανείων σε 
καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις. Ο διοικητής της ΤτΕ διαβεβαίωσε επίσης ότι η πρόσφατη απόφαση του δ.σ. της ΕΚΤ για άρση της 
εξαίρεσης της χρεογράφων που έχει εκδώσει ή εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο από τις προϋποθέσεις ελάχιστης πιστωτικής διαβάθμισης για την 
αποδοχή τους ως εξασφαλίσεων κατά τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, δεν δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας στο 
τραπεζικό σύστημα, «καθώς το τραπεζικό σύστημα έχει ανασυγκροτηθεί σε νέες υγιείς βάσεις, έχει επαρκή κεφαλαιακή βάση και μπορεί να αντλήσει 
ρευστότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος με τον μηχανισμό της έκτακτης χρηματοδότησης (ELA), αν και με σημαντικά υψηλότερο κόστος».  
 

 Οι κορυφαίες ελληνικές τράπεζες εξετάζουν να διαθέσουν μέρος του χαρτοφυλακίου τους σε ναυτιλιακά δάνεια αξίας δισεκατομμυρίων 
δολαρίων σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο πηγές από τον τραπεζικό και ναυτιλιακό χώρο. 
"Υπάρχουν αρκετά χαρτοφυλάκια τα οποία είναι προς πώληση αυτή την περίοδο και σε αυτά περιλαμβάνονται και ναυτιλιακά δάνεια", αναφέρει πηγή 
από τον τραπεζικό κλάδο. "Είναι λογικό για τις ελληνικές τράπεζες οι οποίες αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας να μεταφέρουν 
αυτά τα στοιχεία σε τρίτα μέρη καθώς δεν έχουν τις δομές για να εισπράξουν επισφαλή δάνεια". Ο τραπεζίτης, αλλά και πηγή από τον κλάδο της 
χρηματοδότησης της ναυπηγικής βιομηχανίας, αναφέρουν στο Reuters ότι τα δάνεια αυτά θα μπορούσαν να είναι ελκυστικά για παίκτες της αγοράς 
private equity που δείχνουν ενδιαφέρον για τέτοια περιουσιακά στοιχεία. "Εάν μπορέσουν να βρουν αγοραστές, σίγουρα ένας τρόπος να αντλήσουν 
κεφάλαια είναι μέσα από τέτοιες συμφωνίες. Εάν η τιμή είναι αρκετά ελκυστική αυτό θα ήταν περιοχή για εταιρείες private equity και hedge fund", 
αναφέρουν. Άλλη πηγή λέει στο πρακτορείο ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν επίσης προσεγγίσει εφοπλιστές απευθείας με την προσφορά να τους 
πουλήσουν πίσω τα εξυπηρετούμενα δάνεια με έκπτωση. "Ακόμα και με μια μικρή έκπτωση αυτό θα τις βοηθήσει να ενισχύσουν τα βασικά τους 
κεφάλαια και θα τους δώσει κάποιες ανάσες. Είναι επίσης ένας καλός τρόπος να αφαιρέσουν δάνεια από τα βιβλία τους. Για εφοπλιστές με 
ρευστότητα θα αποτελούσε επίσης μια καλή επιλογή", αναφέρει η πηγή. Το Reuters σημειώνει ότι το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο των Πειραιώς, 
Eurobank, Εθνική και Alpha Bank εκτιμάται πως φτάνει τα 10 δισ. δολ. τουλάχιστον. Το πρακτορείο επικαλείται πηγές του κλάδου για τις πληροφορίες 
του. Στέλεχος της Alpha δήλωσε στο Reuters πως η τράπεζα "δεν εξετάζει την πώληση ναυτιλιακών δανείων". Η Eurobank δεν έκανε κάποιο σχόλιο, 
ενώ στέλεχος της Πειραιώς δήλωσε ότι θα μπορούσαν να εξετάζουν την πώληση δανείων εάν τους προσεγγίσουν ενδιαφερόμενοι αγοραστές, 
προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κάτι άμεσο, όπως αναφέρει το πρακτορείο. Στέλεχος της Εθνικής δήλωσε ότι δεν υπάρχει "μια τέτοια απόφαση" στη 
ναυτιλία. 
 

 Η 82η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγµατοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2015, αποφάσισε 
µεταξύ άλλων, τη διανοµή µικτού µερίσµατος 0,6720 ευρώ ανά µετοχή για τη χρήση 2014. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επί του µικτού 
µερίσµατος επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων µε συντελεστή 26% καθώς και παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10%. Το καθαρό 
µέρισµα που θα εισπράξουν οι µέτοχοι διαµορφώνεται σε ευρώ 0,447552 ανά µετοχή. Ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος συµµετοχής στην 
ως άνω καταβολή µερίσµατος ορίζεται η 5η Μαρτίου 2015. Από την ίδια ηµεροµηνία οι µετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι 
διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην καταβολή του µερίσµατος. ∆ικαιούχοι στην καταβολή µερίσµατος 
είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 6 Μαρτίου 2015 [record date]. Ως ηµεροµηνία 
έναρξης πληρωµής του µερίσµατος ορίζεται η 12η Μαρτίου 2015. 

 
(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


