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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 2,15% (578,83 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 84 κινήθηκαν ανοδικά, 23 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 133 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 160,36 μονάδες (+2,51%), με τις μετοχές των ΠΕΙΡ (+12,25%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
(+9,30%) και ΤΕΝΕΡΓ (+8,33%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΧΑΕ (-0,40%), ΟΠΑΠ (-2,23%) και ΕΥΡΩΒ (-2,41%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη 
πτώση. Οι Ευρωπαϊκοί δείκτες και οι Αμερικανικές αγορές σημείωσαν άνοδο. 

 
Οικονομία 
 

 Αισιόδοξος ότι μέχρι το τέλος Απριλίου μπορεί να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του 
ελληνικού προγράμματος, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 
κουαρτέτο των θεσμών, Ντέκλαν Κοστέλο, στη συνάντηση μελών του Ευρωπαϊκού και 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αποκάλυψε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης 
Παπαδημούλης, μεταδίδει το ΑΠΕ. Κατά την κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Κοινωνικών 
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Ντέκλαν Κοστέλο 
ενημέρωσε την ελληνική αντιπροσωπεία ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιθυμεί 
συμφωνία και έχει πάψει να ζητά πράγματα πέραν των όσων έχουν συμφωνηθεί τον 
περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Ο Ντέκλαν Κοστέλο 
εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι διαφορές μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των δανειστών 
είναι "γεφυρώσιμες". 

 
Επιχειρήσεις 

 

 Στα 51,7 εκατ. ανήλθαν τα κέρδη του ΟΠΑΠ το δ' τρίμηνο, μειωμένα κατά 32,1% λόγω 
έκτακτης απομείωσης 15 εκατ. ευρώ. Ο οργανισμός εμφάνισε αυξημένη κερδοφορία, στα 
210,7 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης, ενώ προτείνει τη διανομή υπόλοιπου μικτού 
μερίσματος ύψους 0,23 ευρώ ανά μετοχή -έχει ήδη διανείμει προμέρισμα ύψους 0,17 ευρώ. 
Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων 2015 του Οργανισμού έχουν ως εξής: 
-Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξημένα κατά 1,6% στα €1.399,7 εκ. (FY 2014: 
€1.377,7εκ.) εμφανίζοντας θετικές επιδόσεις σε ετήσια βάση και παραμένοντας πιο 
ανθεκτικά σε σχέση με τις μικτές εισπράξεις από παιχνίδια. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
στο δ' τρίμηνο του 2015 μειώθηκαν κατά 3,4% στα €401,7 εκ. 
- Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχυμένα κατά 8,8% στα €377,1εκ. 
(FY 2014: €346,5εκ.), καθώς οι προσπάθειες της διοίκησης για εξορθολογισμό του κόστους 
οδήγησαν σε βελτιωμένες επιδόσεις σε σχέση με τη μείωση των καθαρών εσόδων προ 
εισφορών. Τα EBITDA δ' τριμήνου 2015 έφτασαν τα €103,6εκ. σημειώνοντας πτώση 3,5% 
σε ετήσια βάση. 
- Βελτιωμένο περιθώριο EBITDA 2015 σε 26,9% (FY 2014: 25,2%). 
- Καθαρά κέρδη €210,7εκ. (FY 2014: €195,0εκ.). Τα καθαρά κέρδη δ' τριμήνου μειώθηκαν 
κατά 32,1% στα €51,7εκ. (Q4 2014: €76,1εκ.), λόγω επιπλέον απομείωσης ύψους €15εκ. 
της άδειας των Ελληνικών Λαχείων. Η αξία της άδειας μειώθηκε λόγω της υποαπόδοσης 
έναντι των αρχικών προσδοκιών κατά την ημερομηνία απόκτησής της. Σε προσαρμοσμένη 
βάση, τα καθαρά κέρδη δ' τριμήνου 2015 μειώθηκαν κατά 22,7% στα €58,8εκ. 
- Ισχυρή ταμειακή θέση στα €301,7εκ. 
- Υπόλοιπο μικτό μέρισμα ανά μετοχή €0,23, που λαμβάνοντας υπόψη την ήδη 
πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους €0,17 οδηγεί σε συνολικό μικτό μέρισμα 
ανά μετοχή ύψους €0,40. Η οικονομική θέση του Ομίλου είναι πιθανόν να επανεξεταστεί 
έπειτα από την οριστικοποίηση των νομοθετικών/φορολογικών εκκρεμοτήτων.  
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της χρήσης 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: «Το 2015 ήταν για την ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ -2,23% μία 
ακόμη χρονιά με σημαντικά επιτεύγματα και επιτυχημένες επιδόσεις σε οικονομικό επίπεδο. 
Ωστόσο, σηματοδοτήθηκε από διάφορα γεγονότα που επηρέασαν τις δραστηριότητες της 
εταιρείας. Η παρατεταμένη τραπεζική αργία, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, που 
ισχύουν ακόμη, η αιφνιδιαστική θέσπιση ενός νέου κανονισμού με πρωτοφανείς 
περιορισμούς για τα VLTs και ο νόμος σχετικά με το ειδικό τέλος στα παίγνια της ΟΠΑΠ ήταν 
κρίσιμα ορόσημα, που επηρέασαν την Εταιρεία. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η ΟΠΑΠ 
αντέδρασε έγκαιρα και ανέλαβε στοχευμένες και καλά οργανωμένες πρωτοβουλίες, ώστε να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της και να αναζωογονηθούν υφιστάμενα παίγνιά της. 
Σε κανονιστικό και φορολογικό επίπεδο, οι περιορισμοί και η αβεβαιότητα παραμένουν. 
Παρόλα αυτά συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, προκειμένου να λειτουργήσουμε μέσα σε 
ένα ορθολογικό και ισορροπημένο περιβάλλον, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων 
της εταιρείας και του δικτύου των πρακτόρων μας». 
 

 Ο Όμιλος των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά του 
αποτελέσματα για την περίοδο 1.1.2015 έως 31.12.2015 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS). Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 40,1 
εκατ. ευρώ έναντι 31,6 εκατ. ευρώ το οικονομικό έτος του 2014, σημειώνοντας αύξηση της 
τάξεως του 26,6%, λόγω καλύτερων ανεμολογικών συνθηκών αλλά και αύξησης της 
εγκατεστημένης ισχύος. Κατ' αναλογία, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 28,1 εκατ.  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 578.83 +2.15% -8.3% 
FTSE-Large Cap 160.36 +2.51% -12.5% 
FTSE-Mid Cap 622.77 +2.59% -23.7% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 41,208 +2.11% -11.8% 
Όγκος (€ εκατ.) 113.87 - 71.62 

  

 
ΠΕΙΡ 12.25% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 9.30% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΤΕΝΕΡΓ 8.33% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΒΙΟ 6.48% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΑΛΦΑ 5.91% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΥΔΑΠ 0.25% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΜΠΕΛΑ 0.00% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΧΑΕ -0.40% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΟΠΑΠ -2.23% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΥΡΩΒ -2.41% -30.00% 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 -0.24% +0.0 -11 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8.47% -5.8 +17 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 8.72% -9.4 +43 

Spread 10ετούς Ομ. 855 -12.1 +90 

USD / Euro 1.14 0.26% 4.1% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 39.24 -2.92% 7.4% 

ΑΕΠ (%) -0.8% Δ΄ Τριμ.'15 - 

Πληθωρισμός -0.5% Φεβ. '16 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

31/03/2016: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα Έτους 2015 
31/03/2016: ΓΕΚΤΕΡΝΑ – Αποτελέσματα Έτους 2015 
31/03/2016: ΦΡΙΓΟ – Αποτελέσματα Έτους 2015 
 

18/04/2016: ΤΕΝΕΡΓ – Ετήσια ΓΣ 
22/04/2016: Eurogroup (Άμστερνταμ) 
25/04/2016: ΟΠΑΠ – Ετήσια ΓΣ 
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ευρώ, έναντι 20,9 εκατ. ευρώ για το 2014, σημειώνοντας αύξηση 34,3%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 19,5 εκατ. ευρώ έναντι 13,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το 2014, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 45,2%. Τα 
ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 7,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ το 2014, εκ των οποίων τα αποδιδόμενα στη μητρική 
ανέρχονται σε 6,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. για το οικονομικό έτος του 2014, καταγράφοντας αύξηση 56,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από 
φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,0832 ευρώ έναντι 0,0616 ευρώ για το 2014. Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα, 
ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 123,2 εκατ. ευρώ έναντι 104,3 εκατ. για το οικονομικό έτος 2014. Σε 
επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 37,2 εκατ. ευρώ έναντι 29,2 εκατ. ευρώ κατά το 12μηνο του 2014. Τα κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 26,6 εκατ. ευρώ, έναντι 19,5 εκατ. ευρώ το 2014, 
και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 18,6 εκατ. ευρώ έναντι 12,6 εκατ. ευρώ για το 
οικονομικό έτος 2014. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το 2014 και τα κέρδη μετά από φόρους ανά 
μετοχή ανήλθαν σε 0,0930 ευρώ έναντι 0,0592 ευρώ αντίστοιχα για το 2014. Στη διάρκεια του 2015 τέθηκαν σε λειτουργία το αιολικό πάρκο στο 
Ορθολίθι, καθώς και η επέκταση του ήδη λειτουργούντος αιολικού πάρκου στη Μαγούλα Καζάκου, αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του 
Ομίλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ σε 207,55 MW, τα οποία αφορούν σε δεκατέσσερα (14) αιολικά πάρκα 200,60 MW, ένα (1) μικρό υδροηλεκτρικό έργο 
4,95 MW και ένα (1) φωτοβολταϊκό έργο 2,00 MW. Σήμερα, επενδυτικά σχέδια αιολικών πάρκων (εγκατεστημένης ισχύος περίπου 57 MW) είναι σε 
στάδιο υλοποίησης, ενώ έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 775 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας (εκ των οποίων 
129 MW με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους). 
 

 Ο Όμιλος Ελλάκτωρ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση 2015. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη χρήση 2015 ήταν 
1.533,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.544,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημειώνοντας μείωση 0,7%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν για τη χρήση 2015 σε 28,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 49,3% σε σχέση με τη 
χρήση 2014 που ήταν 56,9 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνουν όμως απομειώση ποσού (α) 37,2 εκατ. ευρώ συμμετοχών του Ομίλου σε εταιρείες μεταλλείων 
(β) 14,1 εκατ. ευρώ ακινήτων του Ομίλου και (γ) 7,0 εκατ. ευρώ συμμετοχής του Ομίλου σε εταιρεία ενέργειας, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα. 
Χωρίς το συνυπολογισμό των προαναφερόμενων απομειώσεων τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης για τη χρήση 2015 θα ανέρχονταν σε 87,1 εκατ. 
ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 154,5 εκατ. 
ευρώ, έναντι των 162,6 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2014, μειωμένα κατά 4,9%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, για τη χρήση 2015, ήταν 
ζημίες 53,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 10,8 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2014. Τα μετά από φόρους αποτελέσματα για τον Όμιλο ήταν ζημίες 90,4 εκατ. 
ευρώ ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 106,1 εκατ. ευρώ (εκτός από τις 
προαναφερόμενες απομειώσεις συνολικού ποσού 58,3 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν και ποσό επιβάρυνσης 5,5 εκατ. ευρώ, από επίδραση της 
μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 26% στο 29% στην αναβαλλόμενη φορολογία) έναντι ζημιών 51,6 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα ενοποιημένα 
αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,615 ευρώ έναντι ζημιών 0,299 ευρώ για τη χρήση 2014. O κατασκευαστικός 
κλάδος του Ομίλου (κατασκευή και λατομεία) για τη χρήση 2015 παρουσίασε κύκλο εργασιών 1.161,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.170,9 εκατ. ευρώ για τη 
χρήση 2014, σημειώνοντας μείωση 0,8%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε ζημίες 39,9 εκατ. ευρώ 
(περιλαμβάνουν όμως απομείωση αξίας συμμετοχής σε εταιρείες μεταλλείων ποσού 37,2 εκατ. ευρώ), έναντι ζημιών 31,2 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα 
αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 63,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 45,8 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2014. Το ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου παραμένει υψηλό και ανέρχεται σε 3,3 δις ευρώ, με το 53% να προέρχεται από έργα στο 
εξωτερικό, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 253 εκατ. ευρώ. Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε στη χρήση 2015 ενοποιημένα 
έσοδα 206 εκατ. ευρώ έναντι 206,6 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2014, οριακή μείωση 0,3%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε 58,7 
εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 12% έναντι των 66,7 εκατ. ευρώ πέρυσι (που όμως περιελάμβαναν έκτακτα κέρδη 11,5 εκατ. ευρώ από τη ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ). 
Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5,1 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνουν όμως επιβάρυνση 7,6 εκατ. ευρώ, λόγω της επίδρασης της 
μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 26% στο 29% στην αναβαλλόμενη φορολογία) έναντι κερδών 21 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014. Ο κλάδος 
του Περιβάλλοντος παρουσίασε κύκλο εργασιών το 2015 118,2 εκατ. ευρώ έναντι 128,1 εκατ. ευρώ για το 2014, μειωμένος κατά 7,7%. Τα 
αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 18,2 εκατ. ευρώ έναντι 15,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 17,5% και τα κέρδη μετά από φόρους σε 11,3 εκατ. 
ευρώ έναντι 10,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 11,3%. Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε το 2015 ενοποιημένα έσοδα 40,1 εκατ. ευρώ έναντι 
31,7 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 26,3%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 19,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,1 εκατ. ευρώ πέρυσι 
αυξημένα κατά 50,5%, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται για τη χρήση 2015 σε 49% έναντι 41,2% πέρυσι. Τέλος τα κέρδη μετά από 
φόρους ανήλθαν σε 7,5 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 110,7%. Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε στη χρήση 2015 
ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 7,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,3 εκατ. ευρώ την περσινή χρήση, αυξημένα κατά 13,9%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης 3,7 
εκατ. ευρώ (που περιλαμβάνουν όμως έκτακτα κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ από αποζημιώσεις αλλά και επιβάρυνση απομείωσης αξίας ακινήτων ποσού 2,3 
εκατ. ευρώ) έναντι ζημιών 0,2 στη χρήση του 2014 και κέρδη μετά από φόρους 1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ για το 2014. Ο καθαρός 
εταιρικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2015 διαμορφώθηκε σε 527,2 εκατ. ευρώ έναντι 414,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Σε επίπεδο μητρικής 
εταιρείας υπήρξαν έσοδα 0,2 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2015, όπως και στην προηγούμενη χρήση 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 30,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,5 εκατ. ευρώ, επίσης τα 
προ φόρων σε ζημίες 16,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,2 εκατ. ευρώ και τα μετά από φόρους σε ζημίες 17,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,2 εκατ. ευρώ 
την προηγούμενη χρήση 2014. 
 

 Στα 117 δισ. ευρώ ανήλθαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 2015, καταγράφοντας αύξηση κατά 9% ή περίπου 10 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις 
ένα χρόνο. Πρόκειται για τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται, δηλαδή αυτά που είναι σε καθυστέρηση πάνω από τρεις μήνες ή εμφανίζουν 
σοβαρές ενδείξεις αθέτησης, εκτινάσσοντας το ύψος των ανοιγμάτων προς τις τράπεζες. 

 

 Την αξιολόγηση Β+/Β για τον ΟΤΕ επιβεβαίωσε η Standard and Poor's με έκθεσή της στην οποία διατηρεί σταθερό outlook για το rating. Όπως 
αναφέρει η S&P, παρά τις ισχνές οικονομικές συνθήκες, ο ΟΤΕ εμφάνισε σχετικά ισχυρή λειτουργική απόδοση το 2015. Περιμένουμε ότι η εταιρία θα 
συνεχίσει να μειώνει το χρέος της, μέσω των ελεύθερων ταμειακών ροών, υπογραμμίζει. Ωστόσο, σημειώνει, η αξιολόγηση του ΟΤΕ περιορίζεται 
στην τρέχουσα συγκυρία από το ακόμη πολύ υψηλό ρίσκο χώρας και τις αντίξοες συνθήκες στην Ελλάδα, όπου διατηρούνται τα capital controls. Ο 
ΟΤΕ αναμένεται να έλθει αντιμέτωπος με ήπιες πιέσεις στα έσοδα, ενώ εκτιμάται ότι θα διατηρήσει ανθεκτικά περιθώρια λόγω των περικοπών 
κόστους και ότι θα βελτιώσει τον δείκτη χρέους / EBITDA σε επίπεδα κάτω του 1,5 το 2016. 

 

 Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ γνωστοποίησε ότι κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ομολογιούχου York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. την 23η 
Μαρτίου 2016 για την εξόφληση του υπολειπομένου ποσού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, του ομολογιακού δανείου των 68,3 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε στις 
9/12/2013, προσαυξημένου με τους τόκους της περιόδου διακράτησης, κατά ποσοστό 50% με νέες μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και 50% ανταλλάξιμο με 
μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, κυριότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θα εκδοθούν 278.743 νέες μετοχές της εταιρίας οι οποίες, μετά την ολοκλήρωση του εν 
λόγω εταιρικού μετασχηματισμού, θα αποτελούν ποσοστό 0,2695% του νέου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της. Οι νέες μετοχές έχουν ονομαστική 
αξία 0,57 ευρώ και τελική τιμή διάθεσης 2,43111 ευρώ και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 158.883,51 ευρώ και 
ποσό 518.771,94 ευρώ θα μεταφερθεί στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον». Επίσης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα 
μεταβιβάσει στον Ομολογιούχο 171.498 μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, από το χαρτοφυλάκιό της. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών 
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εξοφλείται πλήρως το ομολογιακό δάνειο και ο μέτοχος York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. θα κατέχει πλέον ποσοστό 
17,6294% στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και 9,3965% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. 
 

 Κατά 2,2% αυξήθηκαν τα έσοδα της Intralot το δ' τρίμηνο, με την εταιρία να εμφανίζει αύξηση 8% στα EBITDA αλλά και ζημιές ύψους 14,7 εκατ. 
ευρώ. Στο έτος, η εταιρία εμφάνισε ζημιές ύψους 73,9 εκατ. ευρώ σε συγκρίσιμη βάση, με τα EBITDA να καταγράφουν άνοδο 13,6%.  
Επιπλέον, η Intralot ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Intralot do Brasil, υπέγραψε 6ετή ανανέωση συμβολαίου, ώστε να συνεχίσει να διαχειρίζεται τη 
λοταρία της Πολιτείας Minas Gerais, στην Βραζιλία. Το νέο συμβόλαιο υπεγράφη μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου εξαετούς 
συμβολαίου. 

 
(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 , www.real.gr, “www.protothema.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.sigmalive.com/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.gr/
http://www.protothema.gr/


 
 
 Μάρτιος 31, 2016  
      

 
 
       

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

       

 
 

Διαβάθμιση Αναλύσειων της 

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Αγορά

Διακράτηση

Πώληση

Υπο Αναθεώρηση

Αναμενόμενη συνολική απόδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση μεταξύ -10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση < -10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής 

Σύσταση και τιμή στόχος υπόκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης


