
                

 
 
 
 

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

 
 

                                                 Ιανουάριος 29, 2015    

 
                Ενημερωτικό Δελτίο   
        

Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 9,24% (711,13 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 26 κινήθηκαν ανοδικά, 97 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 131 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 210,15 μονάδες (-12,10%), με τις μετοχές των ΦΦΓΚΡΠ (+1,54%), ΓΡΙΒ 
(+1,23%) και ΒΙΟ (+0,46%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΥΡΩΒ (-25,93%), ΑΛΦΑ (-26,76%) και ΠΕΙΡ (-29,26%) σημείωσαν την μεγαλύτερη 
πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες έκλεισαν 
καθοδικά. 

 

Πολιτική 
 

 Μετρημένος, αλλά σαφής ήταν ο πρωθυπουργός στην πρώτη ομιλία του στο υπουργικό 
συμβούλιο. Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει ως πρώτο στόχο να φέρει ένα νέο μοντέλο 
λειτουργίας, αλλά ταυτόχρονα έδειξε να έχει συναίσθηση τόσο των ελάχιστων χρονικών 
περιθωρίων που διαθέτει, όσο και των πολλών μετώπων που καλείται να διαχειριστεί. 
«Αποκατάσταση αξιοπρέπειας, διαφάνειας και δημοκρατικών θεσμών και αποκατάσταση του 
αισθήματος δικαίου στον ελληνικό λαό» είπε ότι ήταν η εντολή που έλαβε η κυβέρνηση. 
Σημείωσε ότι θα κινηθεί προς την κατεύθυνση ευρύτερων συναινέσεων και έδωσε εντολή για 
μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, σπατάλης και αλαζονείας. Τέσσερις είναι οι 
προτεραιότητες: 
Α) Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Βοήθεια σε αυτούς που στερούνται βασικά 
αγαθά όπως φαγητό, θέρμανση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
Β) Στήριξη της οικονομίας για να επαναλειτουργήσει. Στήριξη των μικρών επιχειρήσεων που 
βουλιάζουν στα χρέη και δράσεις για τη μείωση της ανεργίας. 
Γ) Διαπραγμάτευση με τους εταίρους για δίκαιη και βιώσιμη λύση. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό με 
εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων και αλλαγών και με τετραετές πλάνο με στόχο πρωτογενώς 
ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αλλά χωρίς την υποχρέωση εξοντωτικών 
πλεονασμάτων. Έχουμε προτάσεις ρεαλιστικές για το χρέος και τις επενδύσεις. 
Δ) Σύγκρουση με ένα κατεστημένο δεκαετιών σε όλα τα επίπεδα. Θεσμική θωράκιση της 
διαφάνειας, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και δίκαιο φορολογικό σύστημα. 
Όσον αφορά τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους εμφανίστηκε υπέρ της συνεννόησης, 
τονίζοντας ότι «είμαστε ανοιχτοί καλόπιστα να συζητήσουμε με όλους» και προσθέτοντας ότι 
«δεν σκοπεύουμε να πάμε για ρήξη, δεν θα συνεχίσουμε όμως και την καταστροφή», ενώ 
επισήμανε ότι το ζητούμενο από μια τέτοια διαδικασία είναι η αναζήτηση «μιας δίκαιης, 
βιώσιμης και αμοιβαία επωφελούς λύσης». 
 

 Σε προσπάθεια κατευνασμού των ανησυχιών που εκφράζονται στην Ευρώπη και στις 
αγορές για το μέλλον της Ελλάδας επιδόθηκε χθες ο νέος υπουργός Οικονομικών, Γ. 
Βαρουφάκης, κατά την παραλαβή του χαρτοφυλακίου του από τον απερχόμενο υπουργό, 
Γκ. Χαρδούβελη. «Δεν θα υπάρξει καμία μονομαχία μεταξύ της κυβέρνησής μας και της 
Ευρώπης. Δεν θα υπάρξουν απειλές, δεν τίθεται θέμα ποιος θα υποχωρήσει πρώτος», 
δήλωσε ο κ. Βαρουφάκης, ενώ πρόσθεσε ότι στόχος αυτή τη στιγμή είναι «μια νέα συμφωνία 
“γέφυρα” μεταξύ των προηγούμενων προγραμμάτων και της τελικής συμφωνίας μεταξύ 
Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Ενωσης, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου». Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση θέλει να υπάρξει μία 
μεταβατική περίοδος μεταξύ της λήξης του τρέχοντος Μνημονίου και της έναρξης του 
προγράμματος που θα συμφωνηθεί με την Ευρώπη το καλοκαίρι και το οποίο θα έχει βάση 
τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ (διακοπή της λιτότητας, κατάργηση της τρόικας και ελληνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων). Και αυτή η μεταβατική περίοδος επιδιώκεται για να μη 
δημιουργηθεί πρόβλημα ρευστότητας στην οικονομία, καθώς η ΕΚΤ έχει προειδοποιήσει 
πως χωρίς κάποιο πρόγραμμα θα σταματήσει να στηρίζει το τραπεζικό σύστημα της χώρας 
και κατ’ επέκταση τη ρευστότητα στην οικονομία. Μάλιστα, στη συνάντηση του κ. 
Βαρουφάκη με τον επικεφαλής του Eurogroup, Γ. Ντάισελμπλουμ, την Παρασκευή θα γίνει 
μία πρώτη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία «γέφυρα». 
Κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι η διάθεση των Ευρωπαίων είναι να βρεθεί μία λύση και 
να μην υπάρξει σύγκρουση. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει την Παρασκευή μία πρώτη συζήτηση 
με τον κ. Ντάισελμπλουμ, αλλά οι αποφάσεις αναμένονται τον Φεβρουάριο. Υπενθυμίζεται 
ότι στις 12 Φεβρουαρίου πραγματοποιείται σύνοδος κορυφής και στις 16 του μηνός το 
Eurogroup. 

 
Οικονομία 
 

 Την πλήρη ανατροπή της ενεργειακής πολιτικής από τις ιδιωτικοποιήσεις μέχρι και την 
ενεργειακή διπλωματία εξήγγειλε από τη θέση του υπερυπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. «Δεν θα γίνει 
καμία ιδιωτικοποίηση στον ενεργειακό τομέα» τόνισε ο κ. Λαφαζάνης. Ενα από τα πρώτα 
μέτρα, πρόσθεσε, θα είναι να τεθεί τέλος στη διάσπαση και περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της 
ΔΕΗ. «Θα παραμείνει και θα ανασυγκροτηθεί ως δημόσια επιχείρηση, με πλειοψηφικό 
μετοχικό πακέτο στο Δημόσιο που θα λειτουργεί με αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και 
παραγωγικά κριτήρια και όχι κερδοσκοπικά και με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο 
συμφέρον» τόνισε και συμπλήρωσε ότι θα επανεξεταστούν όλες οι σχέσεις της ώστε να 
απαλλαγεί από «κάθε είδους ληστρική διασύνδεση με ιδιωτικά συμφέροντα».  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 711,13 -9,24% -13,9% 
FTSE-Large Cap 210,15 -12,10% -20,7% 
FTSE-Mid Cap 733,76 -5,98% -5,1% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 41.820 -12,07% -21,0% 
Όγκος (€ εκατ.) 199,38 - 101,11 

 

 

 
ΦΦΓΚΡΠ 1,54% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΓΡΙΒ 1,23% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΒΙΟ 0,46% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΕΕ 0,14% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΙΝΛΟΤ -0,74% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΔΕΗ -13,93% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΤΕ -25,45% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΡΩΒ -25,93% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΑΛΦΑ -26,76% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -29,26% 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 0,06% +0,1 -2 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,63% +54,6 -0 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,36% +88,0 +61 

Spread 10ετούς Ομ. 1.000 +90,3 +79 

USD / Euro 1,13 0,34% -6,6% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 48,05 0,73% -16,2% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

28/01/2015: - 
 

30/01/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
04/02/2015: ΕΚΤ - Συνεδρίαση Διοικητικού  
                     Συμβουλίου 
11/02/2015: MSCI – Ανακοίνωση Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
12/02/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Βρυξέλλες) 
16/02/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
18/02/2015: ΕΚΤ - Συνεδρίαση Διοικητικού  
                     Συμβουλίου 
18/02/2015: ΕΕΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
26/02/2015: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
02/03/2015: MSCI – Εφαρμογή Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
05/03/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
16/03/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
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Η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ θα σταματήσει, είπε ο κ. Λαφαζάνης, ενώ θα επιστρέψει στα ΕΛΠΕ το ποσοστό μετοχών του Δημοσίου που έχει 
μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ και το Δημόσιο θα ασκήσει τα δικαιώματά του στην εταιρεία. Επιπλέον, στην ακύρωση του διαγωνισμού για την 
παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων προχωράει η νέα ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, παρά το γεγονός 
ότι είχε χαρακτηριστεί ψήφος εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα, ενώ θα έφερναν στα δημόσια ταμεία 1,2 δισ. και άλλο 1 δισ. ευρώ σε βάθος 40ετίας. 
Πριν καν την ανάληψη των καθηκόντων της, η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών διά στόματος υπουργού και αναπληρωτή υπουργού κ. Σταθάκη και 
Σπίρτζη ξεκαθάρισε ότι δεν θα προχωρήσει η παραχώρηση των περιφεριακών αεροδρομίων της χώρας. Οπως δήλωσε, μιλώντας κατά την 
παραλαβή του υπουργείου Υποδομών από τον κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο νέος υπουργός Γιώργος Σταθάκης, «υπάρχει μία περιοχή στην οποία η νέα 
κυβέρνηση δεν θα δώσει συνέχεια, σε θέματα όπως οι ιδιωτικοποιήσεις των περιφερειακών αεροδρομίων ή κάποια άλλα θέματα που θα δούμε υπό 
διαφορετικό πνεύμα», πάντα όμως μέσα από θεσμικούς κανόνες και στο διεθνές πλαίσιο, συμπλήρωσε. 
 

 Η S&P τοποθέτησε την αξιολόγηση «Β» της μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας υπό παρακολούθηση με 
αρνητικές προοπτικές (credit watch negative). Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε πως κάποιες από τις οικονομικές και 
δημοσιονομικές πολιτικές που υπερασπίζεται η νέα ελληνική κυβέρνηση είναι ασύμβατες με το πλαίσιο μέτρων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της 
προηγούμενης ελληνικής κυβέρνησης και των διεθνών δανειστών. Αν η νέα κυβέρνηση δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία με τους επίσημους 
πιστωτές  για νέα βοήθεια, θα αποδυναμωθεί η χρηματοδοτική θέση της Ελλάδας και η πιστοληπτική της αξιοπιστία, προειδοποιεί ο οίκος. «Για το 
λόγο αυτό τοποθετήσαμε την αξιολόγηση “Β/Β” της μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε Credit Watch 
Negative. Μπορούμε να υποβαθμίσουμε την αξιολόγηση αν οι διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο φτάσουν σε αδιέξοδο, περιορίζοντας την δυνατότητα της Ελλάδας να εξυπηρετήσει το χρέος της» σημειώνεται στην ανακοίνωση. 
Η τοποθέτηση σε Credit Watch αντανακλά την εκτίμηση της S&P ότι ορισμένες από τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που υπερασπίζεται 
η νέα ελληνική κυβέρνηση δεν συμβαδίζουν με το πλαίσιο μέτρων που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση με τους δανειστές. Κατά την 
S&P, αν η ελληνική κυβέρνηση δεν καταφέρει να συμφωνήσει με τους δανειστές σε περαιτέρω οικονομική στήριξη, η πιστοληπτική αξιοπιστία της 
Ελλάδας θα αποδυναμωθεί. Με περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές ομολόγων, η Ελλάδα βασίζεται στη χρηματοδότηση από τον επίσημο τομέα για 
να καλύψει τις λήξεις χρεών ύψους 17 δισ. ευρώ το 2015, συμπεριλαμβανομένων των 6,7 δισ. ευρώ χρέους της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών της 
ευρωζώνης και τα 8,6 δισ. ευρώ του ΔΝΤ. Ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει πως η τεχνική παράταση του ελληνικού προγράμματος λήγει στις 28 
Φεβρουαρίου και αναμένει ότι μια συνέχιση της παράτασης αυτής θα επιτρέψει στην νέα κυβέρνηση να διαπραγματευτεί αλλαγές σε ορισμένες από 
τις παραμέτρους του προγράμματος με την Ε.Ε., το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Όσον αφορά την βιωσιμότητα του χρέους, οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης 
τονίζουν πως ο λόγος του χρέους ως προς το ΑΕΠ δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο. Αν και έφτασε στο 178% του ΑΕΠ το 2014, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη άλλα χαρακτηριστικά στο προφίλ του χρέους, όπως η εξαιρετικά μεγάλη περίοδος ωρίμανσης – 16,5 χρόνια για το σύνολο και 30 χρόνια για 
τα διμερή δάνεια και την χρηματοδότηση από τον EFSF – και τα πολύ χαμηλά επιτόκια, επισημαίνουν.Το επιτόκιο που κατέβαλε η ελληνική 
κυβέρνηση το 2014 ήταν στο 3%, προσθέτουν. Σύμφωνα με τους ίδιους η πολιτική αβεβαιότητα και η αδύναμη ανάπτυξη αποτελούν σημαντικά ρίσκα 
στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Οι αβεβαιότητες του παρελθόντος όσον αφορά την συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη, μια άνιση 
επίδοση στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και η συνεχής αλλαγή κυβερνήσεων έχουν επηρεάσει αρνητικά στην εμπιστοσύνη και στις επενδύσεις, οι 
οποίες έχουν μειωθεί στο 11% του ΑΕΠ το 2014 από 24% το 2008. «Ως εκ τούτου, θεωρούμε την υπόσχεση της νέας κυβέρνησης να προσπαθήσει 
να αυξήσει τις δημόσιες επενδύσεις και να συνδέσει την βιωσιμότητα του χρέους με την ανάπτυξη, ως δυνητικά εποικοδομητική. Πιστεύουμε επίσης 
ότι η μάχη του ΣΥΡΙΖΑ κατά της διαφθοράς και των κατεστημένων συμφερόντων, καθώς και οι προσπάθειες για την ενίσχυση των δικαστικών αρχών 
και την βελτίωση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, μπορεί να μετρήσουν θετικά στις διαπραγματεύσεις της νέας κυβέρνησης με τους επίσημους 
πιστωτές. Στο προεκλογικό του πρόγραμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχόταν, ανάμεσα σε άλλα, μια αύξηση στον κατώτατο μισθό, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ 
και την χαλάρωση των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα. Κατά την άποψη μας, οι προτάσεις αυτές δεν ευθυγραμμίζονται με το σημερινό 
μνημόνιο (Memorandum of Understanding) που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης και των επίσημων πιστωτών» γράφει στην 
ανακοίνωση της η S&P. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της S&P, η ελληνική κυβέρνηση θα έρθει σε συμβιβασμό με τους δανειστές για τους όρους 
της επιπρόσθετης χρηματοδότησης, δεδομένων των ισχυρών κινήτρων της Ελλάδας και των πιστωτών της ευρωζώνης να αποφύγουν μια 
χρεοκοπία. Επιπλέον, οι ιδιώτες πιστωτές δεν αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια τρίτη αναδιάρθρωση χρέους. Μια αναδιάρθρωση του χρέους μόνο 
του επίσημου τομέα, υπογραμμίζει η S&P, δεν θα αποτελούσε χρεοκοπία, αλλά θα σηματοδοτούσε πτώση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας. Σε 
περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν είναι επιτυχημένες, περιμένουμε ότι η οικονομία της Ελλάδας θα συνεχίσει να ανακάμπτει σταδιακά, παρά 
την τρέχουσα πολιτική αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι πρόωρες εκλογές. Στον αντίποδα μια παρατεταμένη αδυναμία να υπάρξει συμφωνία μπορεί 
να βλάψει τις προοπτικές ανάκαμψης και την δημοσιονομική επίσης, ενώ θα αυξήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με την σταθερότητα του 
τραπεζικού συστήματος. Τέλος, η S&P θεωρεί ανησυχητική τις μεγάλες εκροές καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες και την αύξηση της 
χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων από την ΕΚΤ, ιδίως επειδή η πρόσβαση των τελευταίων στην κεντρική τράπεζα εξαρτάται από την 
υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Στις αλλαγές που θα επέλθουν στο νευραλγικό τομέα των τραπεζών και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τη συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στρέφεται το ενδιαφέρον της αγοράς μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης. Αμέσως μετά την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και τη 
συμφωνία με τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων Π. Καμένο στην αγορά άρχισαν να κυκλοφορούν μετ' επιτάσεως πληροφορίες για τα νέα 
πρόσωπα που θα στελεχώσουν το ΤΧΣ και τις διοικήσεις των τραπεζών. Οι αλλαγές θεωρούνται δεδομένες, καθώς αποτελούν βασική δέσμευση του 
προεκλογικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την τελευταία προεκλογική του ομιλία ο νυν πρωθυπουργός τόνισε με 
έμφαση ότι θα φύγουν «όσοι πτώχευσαν τις τράπεζες και συνεχίζουν να τις διοικούν», ενώ διακηρυγμένη θέση του κόμματος είναι και η 
ενεργητικότερη άσκηση ελέγχου του Δημοσίου στις τράπεζες μέσω του ΤΧΣ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει την πλήρη άσκηση 
των δικαιωμάτων ψήφου του Δημοσίου στις τράπεζες και για θέματα πέραν των στρατηγικών (συγχωνεύσεις, εξαγορές, πωλήσεις περιουσιακών 
στοιχείων), που ισχύει σήμερα. Θέση που συνοδεύτηκε και από αναφορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για αλλαγές σε πρόσωπα 
που στελεχώνουν την Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου. Για να μπορεί όμως να ασκεί πλήρως το ΤΧΣ δικαιώματα ψήφου 
των μετοχών που κατέχει θα πρέπει να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (σ.σ.: νόμος 3864/2010 όπως 
τροποποιήθηκε). Παρότι τυπικά η νέα κυβέρνηση δεν χρειάζεται τη συναίνεση των δανειστών και εταίρων της για να επιφέρει δραστικές αλλαγές στις 
σχέσεις Δημοσίου - τραπεζών, θεωρείται βέβαιο ότι το θέμα θα συζητηθεί στο περιθώριο της διαπραγμάτευσης με την Ευρώπη. Άλλωστε, η 
δυνατότητα πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου από το ΤΧΣ συνεπάγεται ανατροπή του ιδιωτικού χαρακτήρα και της δομής με την οποία 
ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες την προηγούμενη διετία. Το Ταμείο ανέστειλε την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου με 
εξαίρεση στρατηγικής σημασίας θέματα το 2013 για τις Εθνική, Alpha και Πειραιώς, όταν δηλαδή στις πρώτες αυξήσεις κεφαλαίου οι τρεις τράπεζες 
εξασφάλισαν την ελάχιστη ιδιωτική συμμετοχή (10%) και προχώρησαν στην έκδοση warrants μέσω των οποίων και θεωρητικά ιδιωτικοποιούνται 
πλήρως. Με βάση το παραπάνω status quo, οι τρεις τράπεζες προχώρησαν πέρυσι σε νέες αυξήσεις κεφαλαίου που καλύφθηκαν πλήρως από τους 
ιδιώτες μετόχους. Αντίστοιχα για τη Eurobank η αναστολή άσκησης δικαιωμάτων ψήφου από την πλευρά του ΤΧΣ ήρθε μετά την επιτυχή κάλυψη της 
αύξησης κεφαλαίου του 2014 από τους ιδιώτες. Από τη στιγμή που η κάλυψη της αύξησης από τους ιδιώτες ξεπέρασε το 50%, όπως ορίζει ο νόμος, 
το ΤΧΣ υποχρεώθηκε να περιορίσει τα δικαιώματα ψήφου για τις μετοχές που κατέχει μόνο σε στρατηγικής σημασίας ζητήματα. Συνολικά οι ιδιώτες 
μέτοχοι την προηγούμενη διετία έβαλαν στις τέσσερις συστημικές τράπεζες κεφάλαια της τάξης των 10 δισ. ευρώ και θεωρείται δεδομένο ότι θα 
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αντιδράσουν σε περίπτωση που η κυβέρνηση τροποποιήσει τελικώς το νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου το ΤΧΣ να μπορεί να ασκεί πλήρως και σε 
όλα τα θέματα τα δικαιώματα ψήφου που αναλογούν στις μετοχές που κατέχει. Ωστόσο, ένα παράθυρο που προβλέπει το υφιστάμενο θεσμικό 
πλαίσιο για να ανακτήσει το ΤΧΣ την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου του είναι να κρίνει ότι «παραβιάζονται ουσιώδεις υποχρεώσεις του 
πιστωτικού ιδρύματος, οι οποίες προβλέπονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης ή προάγουν την υλοποίησή του». Με δεδομένο όμως, υποστηρίζουν 
παράγοντες της αγοράς, ότι οι συστημικές τράπεζες εφάρμοσαν μέχρι και την έναρξη της προεκλογικής περιόδου με επιτυχία τα πλάνα 
αναδιάρθρωσης ξεπερνώντας μάλιστα και χρονικούς στόχους, δύσκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παραπάνω διάταξη, άμεσα τουλάχιστον, όσον 
αφορά το πνεύμα του νόμου. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στον υπουργό Οικονομικών να παύει τα μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής καθώς και του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ξεκινώντας τις διαδικασίες για την εκ νέου πλήρωση 
των κενών θέσεων. Ο διορισμός όμως νέων μελών θα πρέπει να έχει και τη σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group, με εξαίρεση τους 
εκπροσώπους της ΤτΕ. Τα νέα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου επιλέγονται από ειδική επιτροπή αποτελούμενη από 
ισάριθμους εκπροσώπους του υπουργείου Οικονομικών και της ΤτΕ, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Διορίζονται με απόφαση του 
υπουργού Οικονομικών για πενταετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης, μη δυνάμενη να υπερβεί τη διάρκεια λειτουργίας του Ταμείου. Για τη θέση 
του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου και ενός μέλους επιλέγονται πρόσωπα με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα. Για τις λοιπές θέσεις 
επιλέγονται ως μέλη ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών, ένας από την ΤτΕ ΕΛΛ -4,71% και ένα επιπλέον πρόσωπο. Το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη εκ των οποίων τα δύο είναι πρόσωπα με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα και σε θέματα εξυγίανσης 
πιστωτικών ιδρυμάτων και το τρίτο είναι εκπρόσωπος της ΤτΕ. Ένα από τα δύο πρόσωπα με διεθνή εμπειρία ορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος. Οι 
υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να έχουν πλούσιο βιογραφικό ως προς την άσκηση διοίκησης, υψηλού επιπέδου διαπραγματευτικές ικανότητες και 
εμπειρία στην εφαρμογή σχεδίων ανάκαμψης και στρατηγικών εξόδου (επιτυχημένη αποεπένδυση). Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην επενδυτική τραπεζική. Με δεδομένο ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες πληρούν τα κριτήρια που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για τον 
ιδιωτικό χαρακτήρα της άσκησης management, οι όποιες αλλαγές στις διοικήσεις τους θα πρέπει να συντελεστούν ή έστω να επικυρωθούν από το 
σώμα των μετόχων κατά τις τακτικές γενικές τους συνελεύσεις. Πρακτικά βέβαια η κυβέρνηση μπορεί να πιέσει για διοικητικές αναδιατάξεις και να 
επιτύχει παραιτήσεις τραπεζιτών και αντικατάστασή τους από νέα πρόσωπα. Οι αλλαγές, όμως, εφόσον εν τω μεταξύ δεν αλλάξει άρδην το 
νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να έχουν και την έγκριση της πλειοψηφίας των ιδιωτών μετόχων. 
 

 Νέο νόμο για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, βασισμένο κατά κύριο λόγο στο λεγόμενο «ιρλανδικό μοντέλο», καθώς και 
βελτιώσεις στον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο για τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρηματικών δανείων αναμένεται να φέρει 
προς ψήφιση στη Βουλή το προσεχές διάστημα η νέα κυβέρνηση. Το παραπάνω προανήγγειλε χθες ο νέος υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης 
στο περιθώριο της τελετής ανάληψης του χαρτοφυλακίου του μέχρι πρότινος υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας από τον κ. Κωνσταντίνο 
Σκρέκα. Επιπλέον, τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στις τράπεζες με γνώμονα τη διαφάνεια και την λογοδοσία των διοικήσεων αναμένεται να 
επικοινωνήσει στους ιδιώτες ξένους μετόχους τις επόμενες ημέρες το οικονομικό επιτελείο. Μία πρώτη γεύση έδωσε χθες ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης και συντονιστής του οικονομικού επιτελείου Γιάννης Δραγασάκης, προκειμένου να καθησυχάσει έμμεσα τους ξένους επενδυτές, μετά και 
το χθεσινό ξεπούλημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. "Η κυβέρνηση θα ασκήσει τα μετοχικά συμφέροντά του κράτους χωρίς να θίξει τα συμφέροντα 
των ιδιωτών μετόχων", τόνισε. Σημειώνεται ότι με βάση τον νόμο ως έχει, οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν στις διοικήσεις των τραπεζών πρέπει να είναι 
με την σύμφωνη γνώμη και των ιδιωτών μετόχων, εφόσον αθροιστικά κατέχουν το 10% του μετοχικού κεφαλαίου. 
 

 Μετά την επιτυχία της πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για λειτουργία καταστήματος Play ΟΠΑΠ, όπως ονομάζονται τα Gaming Halls, από 
ιδιοκτήτες πρακτορείων, ο ΟΠΑΠ προχωρά στο επόμενο βήμα ανοίγοντας τη διαδικασία και για ιδιώτες – συνεργάτες για τα εναπομείναντα από τα 
16.500 VLTs. Αρκετοί από τους πλέον των 500 ιδιοκτητών πρακτορείων που συμμετείχαν στην αρχική διαδικασία και κατέθεσαν μέχρι τα τέλη του 
2014 τη σχετική αίτηση στον ΟΠΑΠ βρίσκονται στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης. Οι ιδιώτες καλούνται τώρα να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι 16 
Φεβρουαρίου προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν με τη διοίκηση του ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ -11,60% να ανοίγει παράθυρο για τους πράκτορες. Στη 
νέα φάση, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι ιδιοκτήτες πρακτορείων δεν μετείχαν στην αρχική διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που υπάρχει στον ειδικό διαδικτυακό τόπο όπου παρέχεται και όλο το σχετικό ενημερωτικό υλικό με τις 
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία. Ο ΟΠΑΠ εφαρμόζοντας τις διεθνείς πρακτικές και όλα όσα προβλέπει η σχετική 
νομοθεσία έχει βάλει σαφείς προϋποθέσεις στους υποψήφιους συνεργάτες. Προβλέπεται, για παράδειγμα, πως από τους αιτούντες που πληρούν 
τους όρους της παρούσας θα προτιμηθούν όσοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο ή διατηρούν μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη 
λειτουργία καταστήματος VLTs. Με την νόμιμη λειτουργία των VLTs ο ΟΠΑΠ διαμορφώνει ένα νέο τοπίο με βάση τα διεθνή πρότυπα και τις 
«καλύτερες πρακτικές» που εφαρμόζονται με επιτυχία σε όλες τις χώρες του εξωτερικού. Ταυτόχρονα στον οργανισμό επισημαίνουν πως τα οφέλη 
θα είναι πολλαπλά και για την ελληνική οικονομία: Θα υπάρξουν αυξημένα φορολογικά έσοδα από το μεγάλο χτύπημα στον παράνομο τζόγο. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις τις ΕΕΕΠ και διεθνείς μελέτες ο παράνομος τζόγος εκτιμάται ετησίως στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, 
δημιουργούνται 5.500 νέων θέσεων εργασίας στα Gaming Halls, ενώ υπάρχει τόνωση της τοπικής αγοράς real estate και του κατασκευαστικού 
κλάδου. Με βάση τη σημερινή νομοθεσία, το 30% των μεικτών εσόδων θα καταλήγει στα δημόσια ταμεία συνεισφέροντας σημαντικά δημοσιονομικά 
οφέλη στο κράτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΠΑΠ αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο φορολογούμενο στην Ελλάδα καθώς πέραν των εταιρικών 
φόρων κ, βάσει της συμφωνίας αποκρατικοποίησης καταβάλλει στο ελληνικό δημόσιο κάθε χρόνο επιπλέον το 30% των μικτών εσόδων του. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι πέρυσι κατέβαλε 350 εκατομμύρια ευρώ. 

 
(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


