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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 1,59% (721,93 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 37 κινήθηκαν ανοδικά, 77 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 141 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 215,63 μονάδες (-1,48%), με τις μετοχές των ΕΥΔΑΠ (+4,14%), ΟΠΑΠ (+3,59 
%) και ΜΟΗ (+0,84%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΜΠΕΛΑ (-5,70%), ΜΙΓ (-5,95%) και ΒΙΟ (-6,11%) σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν απώλειες. 
 

Πολιτική 
 

 «Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα των θεσμοθετημένων θεσμών, την Ε.Ε., την ΕΚΤ, το 
ΔΝΤ τους οποίους θεωρούμε εταίρους. Διαχωρίζουμε αυτό, από μια Επιτροπή η οποία είναι 
εντεταλμένη από ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε απορρίψει. Μέγιστη συνεργασιμότητα με 
Ε.Ε- ΕΚΤ- ΔΝΤ αλλά με μια Επιτροπή με λογική αντιευρωπαϊκή, με μια επιτροπή σαθρά 
δομημένη όπως έχει πει το ευρωκοινοβούλιο, δεν έχουμε λόγο να συνεργαστούμε» δήλωσε 
ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης κατά τη συνάντηση με τον Γερούν 
Ντάισελμπλουμ. Ο πρωθυπουργός, μια μέρα μετά την «επεισοδιακή» έναρξη των 
διαπραγματεύσεων είπε: «παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, είμαι 
απολύτως βέβαιος ότι σύντομα θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε μία αμοιβαίως επωφελή 
συμφωνία, τόσο για την Ελλάδα όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη. Καμιά πλευρά δεν 
επιδιώκει τη σύγκρουση και δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μας να δράσουμε μονομερώς στο 
ζήτημα του ελληνικού χρέους. Η υποχρέωσή μου να σεβαστώ την καθαρή εντολή του 
ελληνικού λαού για τέλος της λιτότητας και επιστροφή σε μία αναπτυξιακή ατζέντα, σε καμιά 
περίπτωση δεν περιλαμβάνει τη μη εκπλήρωση των δανειακών μας υποχρεώσεων μας 
απέναντι στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ. Αντιθέτως, αυτό που σημαίνει είναι ότι χρειαζόμαστε χρόνο 
ώστε να αναπνεύσουμε και να δημιουργήσουμε το δικό μας μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 
ανάκαμψης, το οποίο –μεταξύ άλλων- θα ενσωματώνει τους στόχους των πρωτογενώς 
ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και των ριζικών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και του πελατειακού 
κράτους. Είμαι πεπεισμένος ότι μία συμφωνία σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει αποδεκτή από 
τους εταίρους μας, αφού το κοινό μας συμφέρον είναι η οικονομική σταθερότητα και η 
ανάκαμψη για το κοινό μας σπίτι, την Ευρώπη». Η Ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή που θα 
αποφασίσει πως θα κινηθεί για την επίλυση των οικονομικών και δημοσιονομικών της 
προβλημάτων, δήλωσε με γραπτό του μήνυμα στο Bloomberg ο πρόεδρος του Eurogroup, 
Γερούν Ντάισελμπλουμ, μετά την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο πρακτορείο. «Χαιρετίζω 
την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην οποία αναφέρει ότι η νέα 
κυβέρνηση θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με τους ευρωπαίους εταίρους», αναφέρει ο 
Ντάισελμπλουμ. «Είχα εποικοδομητικές συζητήσεις με μέλη της νέας ελληνικής κυβέρνησης 
(την Παρασκευή). Δεν βγήκαν συμπεράσματα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα 
βοήθειας της Ελλάδας λήγει στο τέλος Φεβρουαρίου. «Τώρα είναι στο χέρι της ελληνικής 
κυβέρνησης να καθορίσει τη θέση της ως προς το πώς θα κινηθεί στη συνέχεια». Ο ίδιος 
ανέφερε πως οι αποφάσεις για μια διάδοχη συμφωνία για το ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης 
«θα ληφθεί από κοινού στο Eurogroup τις ερχόμενες εβδομάδες». Θετική ήταν η αντίδραση 
και της Ιταλίας στη δήλωση Τσίπρα. Ερωτηθείς να σχολιάσει την δήλωση του έλληνα 
πρωθυπουργού, ο Φίλιππο Τάντεϊ, οικονομικός σύμβουλος του ιταλού πρωθυπουργού 
Ματέο Ρέντσι, είπε πως «η δήλωση αυτή δεν είναι μόνο σημαντική αυτή καθ' εαυτή, αλλά 
ειδικότερα διότι συμπληρώνεται από την νέα διαβεβαίωση ότι γίνεται συγκεκριμένη 
προσπάθεια για διευθέτηση των διαρθρωτικών προβλημάτων από τη νέα ελληνική 
κυβέρνηση». Επιπλέον, ερωτηθείς ο αμερικανός πρόεδρος, κ. Ομπάμα, εάν συμφωνεί με 
την δήλωση του νέου Έλληνα πρωθυπουργού ότι η λιτότητα δεν φέρνει αποτέλεσμα, 
απάντησε: "Αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις να στύβεις χώρες 
που βρίσκονται σε ύφεση. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει στρατηγική ανάπτυξης, 
προκειμένου αυτές οι χώρες να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, να μειώσουν 
κάποια από τα ελλείμματα τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ελληνική οικονομία βρισκόταν 
σε επιτακτική ανάγκη μεταρρυθμίσεων, η συλλογή των φόρων στην Ελλάδα ήταν διάσημα 
τραγική. Νομίζω ότι για να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια 
αγορά, έπρεπε να δρομολογήσουν μια σειρά από αλλαγές. Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν 
αυτές οι αλλαγές αν το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών έχει πέσει κατά 25%, αυτό δεν 
μπορεί να το αντέξει ούτε η ελληνική κοινωνία ούτε το πολίτικο σύστημα. Επομένως η 
ελπίδα μου είναι ότι η Ελλάδα θα μείνει στην ευρωζώνη, νομίζω ότι αυτό θα απαιτούσε 
συμβιβασμούς από όλες τις πλευρές. Όταν η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ενέσκηψε πριν 
από μερικά χρόνια, εμείς είχαμε ενεργό ρολό στην προσπάθεια αντιμετώπισης της. Νομίζω 
ότι αναγνωρίζει η Γερμάνια και άλλοι ότι θα ήταν καλύτερο για την Ελλάδα να παραμείνει 
στην Ευρωζώνη, από το να βρεθεί έξω από αυτή. Είναι μία κατάσταση που στις αγορές δεν 
αρέσει. 
 

 Ανοιχτό παράθυρο άφησε ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Γ. Δραγασάκης, για 
πολιτική συμφωνία με τους εταίρους στις διαπραγματεύσεις του Αλέξη Τσίπρα με τους Ζαν 
Κλοντ Γιούνκερ, Ματέο Ρέντσι και Φρανσουά Ολάντ μέσα στην εβδομάδα. Διευκρίνισε ότι 
"στις συναντήσεις που θα γίνουν μπορεί να υπάρξει πολιτική συμφωνία που να κάνει περιττή 
την παράταση, μπορεί να υπάρξουν διάφορα σχήματα τα οποία θα εξασφαλίζουν την 
κάλυψη που θέλει η ΕΚΤ, να μπορεί να μας χορηγεί την ρευστότητα κλπ". Για την 
ρευστότητα είπε ότι "την ελέγχει η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης και ο κ. Ντράγκι και  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 721,93 -1,59% -12,6% 
FTSE-Large Cap 215,63 -1,48% -18,6% 
FTSE-Mid Cap 730,08 -1,52% -5,6% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 43.152 -1,12% -18,5% 
Όγκος (€ εκατ.) 144,92 - 107,11 

 

 

 
ΕΥΔΑΠ 4,14% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΟΠΑΠ 3,59% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΟΗ 0,84% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΔΕΗ 0,42% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΤΕΝΕΡΓ 0,00% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΛΛΑΚΤΩΡ -4,49% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΧΑΕ -5,38% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΜΠΕΛΑ -5,70% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΜΙΓ -5,95% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΒΙΟ -6,11% 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 0,05% -0,1 -3 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 10,05% +54,0 +41 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,90% +72,5 +115 

Spread 10ετούς Ομ. 1.056 +75,1 +136 

USD / Euro 1,13 -0,09% -6,9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 48,40 -0,35% -15,6% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

02/02/2015: –  
 

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 
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 
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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επομένως θα γίνουν όλες οι ενέργειες για να μην διαταρχθεί η ομαλή πορεία των πραγμάτων". Επιπλέον, δημοσίευμα της επικαλείται κύκλους της ΕΕ και 
αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ επιθυμεί την κατάργηση της τρόικας για την Ελλάδα, τονίζοντας μάλιστα ότι 
«πρέπει άμεσα να βρεθεί μία εναλλακτική λύση». 

 

Οικονομία 
 

 Οι εκλογές δεν αλλάζουν την άποψη της Fitch ότι η Ελλάδα μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τους δανειστές αλλά υπάρχει αυξημένο ρίσκο ότι οι 
παρατεταμένες και δύσκολες διαπραγματεύσεις θα υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη και τη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία. Όπως αναφέρει ο 
διεθνής οίκος, το βασικό του σενάριο αντανακλά ισχυρά κίνητρα για διακανονισμό και από τις δύο πλευρές. Μια συμφωνία θα ξεμπλόκαρε την 
εκκρεμούσα δόση των 7,2 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, ενώ οι επίσημοι πιστωτές της χώρας θα ήθελαν να αποφύγουν την πρόκληση βλάβης στο 
ευρύτερο ευρωπαϊκό project και τις απώλειες στην υφιστάμενη έκθεσή τους στην Ελλάδα, στην περίπτωση που μια αποτυχία στις διαπραγματεύσεις 
οδηγήσει σε έξοδο της χώρας από την ευρωζώνη. Η Fitch σημειώνει πάντως πως ο κίνδυνος για Grexit είναι χαμηλότερος απ' ό,τι ήταν το 2012. 
Σύμφωνα όμως με τον οίκο, ο δρόμος των διαπραγματεύσεων είναι πολύ αβέβαιος. Η επιλογή των Ανεξάρτητων Ελλήνων ως κυβερνητικού εταίρου 
του ΣΥΡΙΖΑ σηματοδοτεί μια προσέγγιση αντιπαράθεσης, λόγω της ισχυρής στάσης και των δυο κομμάτων κατά της λιτότητας και υπέρ της 
αναδιάρθρωσης του χρέους. Οι προτάσεις της νέας κυβέρνησης για μερική ανατροπή ή καθυστέρηση συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, αν και 
περιορισμένου αντικειμένου, θα μπορούσαν να αποξενώσουν την τρόικα. Και ενώ ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης έχουν κάνει συμφιλιωτικά 
σχόλια, η πολιτική στάση και των δύο πλευρών κινδυνεύει να βλάψει ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη επενδυτών και καταθετών. Η 
αποπληρωμή ελληνικών ομολόγων άνω των 6 δισ. ευρώ που έχει στα χέρια του το ευρωσύστημα, τα οποία λήγουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, 
δημιουργούν ένα άκαμπτο deadline για την επίτευξη συμφωνίας. Όμως οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να διαρκέσουν αρκετούς μήνες, όπως 
έγινε και με τις προηγούμενες επιθεωρήσεις του ελληνικού προγράμματος διάσωσης. Πιθανότατα θα περιλαμβάνουν: ολοκλήρωση της εκκρεμούσας 
επιθεώρησης και παράταση του τρέχοντος προγράμματος πέραν του τέλους Φεβρουαρίου, ένα νέο (πιθανότατα προληπτικό) πρόγραμμα, και 
αναδιάρθρωση του χρέους του επίσημου τομέα (OSI). Όσο περισσότερο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίεση στη 
χρηματοοικονομική θέση της Ελλάδας, αλλά και στη ρευστότητα των τραπεζών και της οικονομίας. Το περιεχόμενο ενός συμβιβασμού είναι δύσκολο 
να προβλεφθεί. Καθώς έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική δημοσιονομική σύσφιγξη, είναι πιθανό να υπάρξουν πιο χαλαροί στόχοι για τα πρωτογενή 
πλεονάσματα, όπως και ένα ήπιο OSI μέσω επιμήκυνσης των λήξεων και χαμηλότερων επιτοκίων (οι μειώσεις στο αρχικό κεφάλαιο είναι λιγότερο 
πολιτικά αποδεκτές για τους επίσημους πιστωτές της Ελλάδας). Η ευνοϊκή φύση του υφιστάμενου χρέους της Ελλάδας σημαίνει πως δεν θα υπάρξει 
δραματική βελτίωση στον λόγο χρέους/ΑΕΠ της χώρας, το οποίο θα επηρεαστεί περισσότερο από τον ρυθμό ανάπτυξης του ονομαστικού ΑΕΠ. Το 
χρέος της Ελλάδας έχει ήδη μέση περίοδο λήξης που ξεπερνά τα 16 χρόνια και χαμηλά μέσα επιτόκια γύρω στο 2,3%. Η προοπτική των 
καθυστερήσεων στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης από τον επίσημο τομέα και τις αγορές, και το χάσμα μεταξύ των προτάσεων πολιτικής των 
δύο πλευρών αντανακλώνται στο αρνητικό outlook που έδωσε η Fitch για την Ελλάδα στις 16 Ιανουαρίου. Ο οίκος σημειώνει πως η επόμενη 
αναθεώρηση είναι προγραμματισμένη για της 15 Μαΐου και αν μέχρι τότε δεν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις Ελλάδας-τρόικας, και οι 
χρηματοοικονομικές και οικονομικές συνθήκες επιδεινωθούν, τότε είναι πιθανό να υπάρξει υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας. 
Στην αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή υπάρξει συμφωνία στο πλαίσιο της οποίας η χώρα θα λάβει επίσημη χρηματοδότηση, τότε θα επιβεβαιωθεί η 
αξιολόγησή της. 
 

 Τις παραιτήσεις του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου Εμμανουήλ Κονδύλη και του διευθύνοντος συμβούλου Πασχάλη Μπουχώρη του ΤΑΙΠΕΔ 
ζήτησε το βράδυ της Παρασκευής η Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεση της κυβέρνησης 
είναι να σταματήσει η διαδικασία αποκρατικοποιήσεων, τουλάχιστον με τη μορφή που ίσχυε μέχρι σήμερα μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Θα προωθήσουμε να 
βρούμε διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, φέρεται να είπε η κα. Βαλαβάνη. Επιπλέον, την ακύρωση των 
σχεδίων ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης, σε συνέντευξή του στο Reuters. "Σε καμία 
περίπτωση δεν πρόκειται να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. Δεν θα την πουλήσουμε σε κανέναν, ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο 
ενδιαφερόμενος", ξεκαθάρισε ο υπουργός, βάζοντας τέλος στα σχέδια πώλησης του 65% της εταιρίας. 

 

 Πτωτικά κινήθηκε το εμπόριο το Νοέμβριο σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο. 
Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά το Νοέμβριο 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2013, σημείωσε μείωση κατά 1,6%, ενώ 
σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2014 υποχώρησε κατά 3,1%. Ταυτόχρονα ο Δείκτης Όγκου, του Νοεμβρίου του 2014, σε σύγκριση με το 
δείκτη του Νοεμβρίου 2013, υποχώρησε κατά 1,5%, ενώ σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2014 καταγράφεται πτώση κατά 1,5%. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Ο Νίκος Καραμούζης αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου (μη εκτελεστικός) της Eurobank, ενώ ο Φωκίων Καραβίας τοποθετείται σε αυτή του 
διευθύνοντος συμβούλου. Ο Χρήστος Μεγάλου μετακινείται στο Fairfax και θα μετακομίσει στο Τορόντο του Καναδά. Οι πληροφορίες για αλλαγές στο 
διοικητικό σχήμα της Eurobank κυκλοφορούσαν εδώ και ημέρες. Μόλις την Παρασκευή υπήρξε συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη 
Δραγασάκη με τον Prem Watsa της Fairfax που μετέχει με 13,6% στην τράπεζα όντας επικεφαλής του σχήματος των cornerstone investors. Το 
δημόσιο κατέχει το 35%. Στο συγκεκριμένο ραντεβού όπως έγινε εκ των υστέρων γνωστό από κυβερνητικές πηγές συμφωνήθηκε η ανάγκη να 
υπάρξει ανάπτυξη της τράπεζας και ανάκαμψη της μετοχικής της αξίας. Ο Watsa φέρεται να εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει την επενδυτική 
του δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Γιάννης Δραγασάκης δήλωσε πως η αλλαγή στη διοίκηση της Eurobank έγινε με 
πρωτοβουλία της τράπεζας, ενώ σημείωσε πως δεν ανησυχεί για απόσυρση της στήριξης ρευστότητας από την ΕΚΤ προς τις ελληνικές τράπεζες. 
Όπως δήλωσε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα και ο Ντράγκι έχουν τον έλεγχο της ρευστότητας. Έτσι θα υπάρξουν όλες οι κινήσεις, ό,τι χρειαστεί, 
το είπε ο ίδιος, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή πορεία των πραγμάτων. Ο ίδιος σημείωσε ότι το Δημόσιο υποεκπροσωπείται στην Eurobank. 
 

 Η S&P τοποθέτησε την αξιολόγηση "CCC+" των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών σε "Credit Watch Negative". Ο οίκος αξιολόγησης 
διευκρινίζει σε ανακοίνωση του ότι η τοποθέτηση σε «credit watch negative» σημαίνει πως μπορεί να υποβαθμίσει την αξιολόγηση τους αν κριθεί 
πιθανή η διακοπή της στήριξης τους από την EKT. Σημειώνεται ότι την Τετάρτη ο οίκος αξιολόγησης τοποθέτησε σε credit watch negative την 
αξιολόγηση "Β" της Eλλάδας. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η S&P ανέφερε πως κάποιες από τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που 
υπερασπίζεται η νέα ελληνική κυβέρνηση είναι ασύμβατες με το πλαίσιο μέτρων που έχουν συμφωνηθεί και προειδοποίησε ότι 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. 

 

 Την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης δι' απορρόφησης με την Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ ενέκρινε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της MIG Real 
Estate. Εντός πέντε μηνών θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως η προς απορρόφηση εταιρεία κατέχει το 
96,94% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 
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 Στα €50εκ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για τη χρήση 2014 έναντι καθαρών κερδών €2,7εκ. της περσινής χρήσης. Όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πορεία των βασικών µεγεθών του Οµίλου κατά τη χρήση 2014 σε σχέση µε πέρυσι ήταν η ακόλουθη: 
1. Τα έσοδα από µισθώµατα παρουσιάζουν αύξηση κατά 38% (€50,6εκ. έναντι €36,8εκ.) λόγω των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του Οµίλου. 
2. Τα έσοδα από τόκους µειώθηκαν κατά 15% (€6,2εκ. έναντι €7,3εκ.) λόγω της πτωτικής τάσης των επιτοκίων καταθέσεων κατά τη διάρκεια του 
2014. Η εν λόγω µείωση αντισταθµίστηκε εν µέρει από τα αυξηµένα ταµειακά διαθέσιµα κατά τη διάρκεια της χρήσης προερχόµενα κυρίως από την 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2014. 
3. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα παρουσιάζουν µείωση κατά 5% (€2,1εκ. έναντι €2,2εκ.) λόγω της αποπληρωµής µέρους δανειακών υποχρεώσεων. 
4. Τα κέρδη του Οµίλου από αναπροσαρµογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε €4,9εκ. έναντι ζηµιών €43,2εκ. πέρυσι. Τα εν 
λόγω κέρδη της κλειόµενης χρήσης οφείλονται κατά ποσό €6,2εκ. στην αναπροσαρµογή των νέων επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία, ενώ για το 
υφιστάµενο χαρτοφυλάκιο της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 πρόκυψε ζηµιά ποσού €1,3εκ.. 
5. Τα έξοδα φόρων αυξήθηκαν κατά 56% (€4,2εκ. έναντι €2,7εκ.) λόγω της µεταβολής του νοµοθετικού πλαισίου για την φορολόγηση της ακίνητης 
περιούσιας. Σηµειώνεται ότι το ενιαίο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών (ΕΕΤΗ∆Ε) και ο φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) 
αντικαταστάθηκαν από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). 
Οι βασικοί δείκτες του Οµίλου διαµορφώνονται ως εξής: 
• ∆είκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις): 12 
• ∆ανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 7% 
• ∆ανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 9% 
• Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): €44εκ. 

 
(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


