
                

 
 
 
 

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

 
 

                                                Φεβρουάριος 4, 2015    

 
                Ενημερωτικό Δελτίο   
        

Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 11,27% (840,57 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 109 κινήθηκαν ανοδικά, 30 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 113 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 253,78 μονάδες (+12,46%), με τις μετοχές των ΕΤΕ (+20,79%), ΠΕΙΡ 
(+18,37%) και ΕΥΡΩΒ (+18,25%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΕΕ (+5,56%), ΤΙΤΚ (+4,00%) και ΓΡΙΒ (-2,60%) σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση. 
Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιστέκεται στο σημείο κλειδί του νέου σχεδίου διάσωσης 
της ελληνικής κυβέρνησης, αφήνοντας πιθανότατα την Αθήνα χωρίς πηγή εξωτερικής 
χρηματοδότησης όταν λήξει το διεθνές πρόγραμμα διάσωσης στο τέλος του μήνα. Ο Γιάννης 
Βαρουφάκης, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, έχει προτείνει στους Ευρωπαίους 
αξιωματούχους να αντλήσει η Αθήνα 10 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης βραχυπρόθεσμων 
εντόκων γραμματίων, ως μια χρηματοδότηση «γέφυρα» για την στήριξη της χώρας τους 
επόμενους τρεις μήνες, μέχρι να υπάρξει νέα συμφωνία με τους Eυρωπαίους εταίρους. 
Ωστόσο, η ΕΚΤ δεν είναι πρόθυμη να εγκρίνει την πώληση χρέους. Δεν θα αυξήσει το όριο 
των 15 δισ. στην έκδοση εντόκων, όπως απαιτεί το αίτημα, κατά επιπλέον 10 δισ. ευρώ, 
ανέφεραν δύο αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις συζητήσεις. «Το ελληνικό πρόγραμμα 
βασίζεται πλήρως στην ΕΚΤ» ανέφερε άλλος αξιωματούχος της ευρωζώνης που 
ενημερώθηκε για τις συζητήσεις. «Η ΕΚΤ θα κρατήσει σκληρή στάση». Χωρίς την 
χρηματοδότηση από τα έντοκα, η Αθήνα θα βγει από το πρόγραμμα διάσωσης χωρίς 
πρόσβαση σε έκτακτη χρηματοδότηση για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πρώτου 
προγράμματος τον Μάιο του 2010. Η στάση της ΕΚΤ  αυξάνει τα ρίσκα στην σύγκρουση της 
ελληνικής κυβέρνησης και των διεθνών δανειστών, η οποία αν δεν επιλυθεί, θα λήξει με την 
Ελλάδα να στερεύει από μετρητά σε μερικές εβδομάδες. Την ίδια ώρα αναμένεται να 
εξασθενήσει η αισιοδοξία των επενδυτών για το εναλλακτικό σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας 
και να μετριασθεί η επιμονή της για διαγραφή του χρέους, που οδήγησε το ελληνικό 
χρηματιστήριο 11,3% υψηλότερα την Τρίτη και έριξε το κόστος δανεισμού κατά περίπου μια 
ποσοστιαία μονάδα. Η ελληνική κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι δεν χρειάζεται επιπρόσθετη 
χρηματοδότηση μέχρι τον Ιούνιο, όταν και λήγει ομόλογο 3,5 δισ. ευρώ. Αλλά πολλοί 
αξιωματούχοι της Ε.Ε. φοβούνται πως αν αφήσουν το πρόγραμμα να λήξει μπορεί να 
επανέλθει ο πανικός στις αγορές και να προκληθεί μαζική φυγή καταθέσεων. Μια άλλη 
πιθανή πηγή για την εξεύρεση βραχυπρόθεσμης ρευστότητας, την οποία υπέδειξε ο κ. 
Βαρουφάκης, είναι τα κέρδη 1,9 δισ. ευρώ που αποκόμισε η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες 
της ευρωζώνης από την κατοχή ελληνικών ομολόγων. Βάση συμφωνίας που είχε επιτευχθεί 
το 2012, αυτό το ποσό θα επιστρεφόταν στην Αθήνα. Ωστόσο αξιωματούχοι σημείωσαν ότι 
οι υπουργοί της ευρωζώνης δεν φέρονται διατεθειμένοι να απελευθερώσουν τα 
συγκεκριμένα κεφάλαια χωρίς την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας που θα περιλαμβάνει 
σκληρούς όρους. 
 

 Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αναμένεται «πιθανότατα» να συναντηθούν την 
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, την παραμονή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για 
να καταλήξουν σε μια κοινή θέση όσον αφορά το αίτημα της Ελλάδας να υπάρξει μια 
ελάφρυνση του χρέους της, όπως δήλωσε πηγή προσκείμενη στις συζητήσεις που 
διεξάγονται για το θέμα αυτό. Η έκτακτη σύγκληση του Eurogroup είναι «πολύ πιθανή», αλλά 
αναμένεται προηγουμένως η σύνοδος του Euro Working Group την Πέμπτη, στο οποίο 
γίνονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της 
Ευρωζώνης. 

 

 Αρνήθηκε να σχολιάσει η καγκελάριος A. Μέρκελ την πρόταση που διατύπωσε ο Γιάνης 
Βαρουφάκης για το ελληνικό χρέος. Αρκέστηκε, σύμφωνα με το Reuters, στο να δηλώσει ότι 
«είναι ξεκάθαρο πως η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να επεξεργάζεται τη θέση της, αυτό 
είναι παραπάνω από κατανοητό αν δεις πόσο λίγες ημέρες βρίσκεται στην εξουσία». Επίσης 
στη συνέντευξη με τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης πρόσθεσε: «Περιμένουμε τις 
προτάσεις και μετά θα μπούμε σε συζητήσεις… Δεν θέλω να σχολιάσω μεμονωμένα για 
όλες τις λεπτομέρειες που διαδίδονται». Σύμφωνα μάλιστα με το πρακτορείο Bloomberg, η 
Γερμανία αναμένει ότι οι διαπραγματεύσεις θα κρατήσουν μήνες, μέχρι τα κεφάλαια από το 
υφιστάμενο πρόγραμμα να εξαντληθούν. Αναμένεται να παίξει ένα παιχνίδι υπομονής μέχρι 
τον Απρίλιο ή το Μάιο, οπότε τα οικονομικά της Ελλάδας θα φτάσουν στα όριά τους. Η 
πληροφορία μεταδίδεται από πηγές κοντά στα γεγονότα οι οποίες σημειώνουν ότι η Αθήνα 
δεν θα πτωχεύσει στα τέλη Φεβρουαρίου καθώς έχει πόρους για να αντεπεξέλθει στις 
ανάγκες που θα προκύψουν. Ετσι η Γερμανία θα περιμένει μέχρι να υπάρξει πιο μεγάλη 
ανάγκη για χρήματα προκειμένου να την αξιοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί. 
 

 Συνεργασία με την Πρόεδρο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων 
(ΕΔΕΥ Α.Ε.), Σοφία Σταματάκη, είχε χθες ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης, όπου εξετάστηκαν αναλυτικά οι 
πτυχές των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών για την αξιοποίηση των εγχώριων 
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Όπως δήλωσε ο υπουργός ΠΑΠΕΝ, δεν θα υπάρξει καμία 
παρέμβαση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου εν όψει της ολοκλήρωσης του διεθνούς  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 840,57 +11,27% +1,7% 
FTSE-Large Cap 253,78 +12,46% -4,2% 
FTSE-Mid Cap 841,12 +11,44% +8,8% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 49.809 +11,16% -5,9% 
Όγκος (€ εκατ.) 219,05 - 112,62 

 

 

 
ΕΤΕ 20,79% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΠΕΙΡ 18,37% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΥΡΩΒ 18,25% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΠΕΛΑ 17,58% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΤΕΝΕΡΓ 17,45% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΦΦΓΚΡΠ 6,75% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΛΠΕ 6,74% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΕΕ 5,56% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΤΙΤΚ 4,00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΓΡΙΒ 2,60% 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 9,14% -96,0 -50 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9,51% -144,2 -24 

Spread 10ετούς Ομ. 917 -146,9 -4 

USD / Euro 1,14 0,58% -6,3% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 53,31 7,59% -7,0% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

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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διαγωνισμού για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις τρεις χερσαίες περιοχές της δυτικής Ελλάδας (Άρτα - Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία 
και ΒΔ. Πελοπόννησος), που βάει του αρχικού χρονοδιαγράμματος ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου, με την κατάθεση 
προσφορών από ενδιαφερόμενες εταιρίες. Ωστόσο, αναφερόμενος στον μεγάλο γύρο παραχωρήσεων που αφορά στις 20 θαλάσσιες περιοχές σε 
Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης, ο κ. Λαφαζάνης ξεκαθάρισε ότι θα επανεξεταστεί στη βάση του εθνικού συμφέροντος και του μέγιστου αποτελέσματος 
για τη χώρα μας. Οι προσφορές για τις τρεις περιοχές της δυτικής Ελλάδας κατατίθενται την ερχόμενη Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου ενώ για τις 20 
θαλάσσιες περιοχές η αντίστοιχη προθεσμία, που είναι πιθανό να παραταθεί, εκπνέει στις 14 Μαΐου. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Τα νέα όρια ρευστότητας μέσω του μηχανισμού ELA για τις ελληνικές τράπεζες θα ορίσει σήμερα η ΕΚΤ, θέτοντάς τα υπό επανεξέταση σε δεκαπέντε 
ημέρες. Στο διάστημα αυτό, θα έχουν μεσολαβήσει νέες σημαντικές επαφές Ελλάδας και κορυφαίων Ευρωπαίων παραγόντων και θα έχει 
μεσολαβήσει η Σύνοδος Κορυφής στις 12 και το Eurogroup στις 16 Φεβρουαρίου. 
 

 Σε αναβολή ή και σε οριστική ματαίωση οδηγούνται προγραμματισμένες με βάση τα εγκεκριμένα πλάνα αναδιάρθρωσης πωλήσεις θυγατρικών από 
τις εγχώριες τράπεζες, στερώντας πολύτιμους πόρους κεφαλαιακής ενίσχυσης εν όψει της νέας πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης. Με βάση 
τα σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης που κατέθεσαν η Εθνική και η Eurobank στην ΕΚΤ μετά το τελευταίο stress test μέσα στους πρώτους μήνες της 
φετινής χρονιάς θα έπρεπε να ολοκληρωθεί η διάθεση μειοψηφικού πακέτου της Finansbank, η εισαγωγή της Eurolife στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
καθώς και οι πωλήσεις των Αστήρ Παλάς και NBGI. Το εγχείρημα διάθεσης μειοψηφικού πακέτου της Finansbank μετατίθεται για αργότερα, όπως και 
η εισαγωγή της Eurolife στο Χ.Α. Θολό είναι το τοπίο για το αν θα ολοκληρωθεί η πώληση της Αστήρ Παλάς καθώς αναμένεται η έγκριση του ειδικού 
χωροταξικού σχεδίου, επί του οποίου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπώσει σημαντικές ενστάσεις, που επαναλήφθηκαν και μετά το σχηματισμό της νέας 
κυβέρνησης. Η νέα κυβέρνηση είναι αντίθετη και στην ιδιωτικοποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενέργεια που δεν περιλαμβάνεται στα σχέδια 
κεφαλαιακής ενίσχυσης, αλλά στα πλάνα αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ +20,79% με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2016. Η προκήρυξη 
των εκλογών και το εκλογικό αποτέλεσμα έχει παγώσει και τις δρομολογημένες διαδικασίες πώλησης από την πλευρά των τραπεζών χαρτοφυλακίων 
με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το πρώτο crash test θα είναι η πώληση από συστημική τράπεζα επιχειρηματικών δανείων, ονομαστικής αξίας 
περίπου 470 εκατ. ευρώ. Η ημερομηνία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών μετατέθηκε για τα τέλη του μήνα και η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον να 
δει αν ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί ή θα κηρυχθεί άγονος. Σε καθυστέρηση βρίσκεται και η πώληση ναυτιλιακών δανείων από έτερη συστημική 
τράπεζα όπως και χαρτοφυλακίου με δάνεια 10 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει διά στόματος Αλέξη Τσίπρα ότι 
θα απαγορεύσει τη μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ξένα funds και τις συμφωνίες συνδιαχείρισης με ξένες πλατφόρμες. 
 

 Σε αλλαγές στον νόμο που διέπει τις σχέσεις του Δημοσίου με τις συστημικές τράπεζες προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Το μέγεθος των 
παρεμβάσεων αναμένεται με ενδιαφέρον, ωστόσο, καθησυχαστικά για τους επενδυτές λειτουργούν οι παρεμβάσεις του αντιπροέδρου της 
κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη, ότι δεν θα θιγούν τα συμφέροντα των ιδιωτών μετόχων. Αλλαγές αναμένονται και στον τρόπο λειτουργίας του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Ωστόσο, δεν είναι καθόλου βέβαιο αν θα μπορέσει να προχωρήσει ακέραιος ο σχεδιασμός της 
κυβέρνησης, καθώς οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να εγκριθούν από την ΕΚΤ, η οποία έχει την εποπτεία των εγχώριων τραπεζών. Χθες συνεχίστηκαν 
οι επαφές του οικονομικού επιτελείου με εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο κ. Δραγασάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο του 
ΤΧΣ κ. Χρ. Σκλαβούνη, ενώ ακολούθησε συνάντηση στελεχών της κυβέρνησης με τη διευθύνουσα σύμβουλο του Ταμείου κ. Αναστασία Σακελλαρίου. 
Οπως ανακοινώθηκε από το Ταμείο: «οι συζητήσεις είχαν θεσμικό χαρακτήρα και επικεντρώθηκαν σε ενημερωτικά θέματα που αφορούν το ΤΧΣ, 
καθώς και σε θέματα προσέλκυσης ξένων επενδυτών». Δεν έγινε καμία συζήτηση ενημέρωση για το ενδεχόμενο διοικητικών αλλαγών, ωστόσο όλες 
οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αλλαγές περιορισμένης όμως κλίμακας. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι 
στη θέση του προέδρου είναι πιθανό να τοποθετηθεί ο κ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης, αντιπρόεδρος σήμερα του ομίλου Πειραιώς. Σύμφωνα με το 
καταστατικό λειτουργίας του Ταμείου υπάρχει κώλυμα στην τοποθέτηση του κ. Ρουμελιώτη, καθώς ισχύει περιορισμός ότι τα μέλη της διοίκησης του 
Ταμείου δεν πρέπει να εργάζονται σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό για τουλάχιστον 6 μήνες πριν αναλάβουν καθήκοντα, ωστόσο, σύμφωνα με 
νομικούς κύκλους ο περιορισμός αυτός μπορεί να ξεπεραστεί με την αλλαγή του νομικού πλαισίου που θα πραγματοποιήσει η κυβέρνηση. Αλλαγές, 
σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, θα πραγματοποιηθούν και στη διοικητική πυραμίδα της Εθνικής Τράπεζας. Ο πρόεδρος του ομίλου κ. Γ. Ζαννιάς 
και ο διευθύνων σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς αναμένεται να αντικατασταθούν από την κ. Λούκα Κατσέλη και τον κ. Γιώργο Μιχελή, που έχει 
μακρά εμπειρία στον τραπεζικό τομέα. Ωστόσο, μέχρι αργά χθες το βράδυ η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας δεν είχε καμία επίσημη ενημέρωση για 
τις σχεδιαζόμενες αλλαγές. Αντίθετα, δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στις διοικήσεις της Alpha Bank και του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς. 
Σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης των συστημικών 
τραπεζών. Η ενίσχυση των προσδοκιών για την επίτευξη συμφωνίας με τους εταίρους οδήγησε το Χρηματιστήριο σε θεαματική άνοδο (+11,27%), 
ενώ οι μετοχές των τραπεζών ενισχύθηκαν κατά 17,96%. 
 

 Η Grivalia Properties ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον όμιλο Σκλαβενίτη για την απόκτηση και ταυτόχρονη εκμίσθωση χαρτοφυλακίου εννέα 
καταστημάτων της πρόσφατα εξαγορασθείσας από τον όμιλο Σκλαβενίτη, Makro Cash & Carry Χονδρεμπορική Α.Ε. Η συμφωνία αφορά την 
απόκτηση του ανωτέρω χαρτοφυλακίου, συνολικής επιφάνειας 100.000 τ.μ. περίπου, από την Grivalia έναντι τιμήματος 60 εκατ. ευρώ και την 
ταυτόχρονη εκμίσθωση τους στη Makro έναντι αρχικού ετήσιου μισθώματος 5,7 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από δύο ακίνητα στην 
Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη και από ένα στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στον Βόλο και στην Ξάνθη. Τα μέρη θα προχωρήσουν 
στην ολοκλήρωση της συμφωνίας κατόπιν ρύθμισης ορισμένων τυπικών θεμάτων που σχετίζονται με το νομικό και τεχνικό έλεγχο των ακίνητων. Η 
Grivalia θα παράσχει τη δέουσα ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό, ως οφείλει, όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή. 

 

 Σε υποβάθμιση του outlook της αξιολόγησης της ΔΕΗ, σε αρνητικό από σταθερό, προχωρά ο οίκος Standard and Poor's σε έκθεση στην οποία 
επιβεβαιώνει και την αξιολόγηση Β για την εισηγμένη. Ο οίκος στην έκθεσή του τονίζει ότι βλέπει αύξηση της αβεβαιότητας στην Ελλάδα μετά τις 
τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, όπως επισήμανε και στην έκθεση όπου υποβαθμίζει το outlook του ελληνικού αξιόχρεου. Το αρνητικό οutlook 
αντανακλά την εκτίμηση της S&P ότι θα αυξηθούν τα ρίσκα πιστωτικής επιδείνωσης για τη ΔΕΗ τα επόμενα τρίμηνα. Ακόμη, σημειώνει ότι πιθανές 
αξιοσημείωτες αλλαγές και καθυστερήσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα μπορούσαν να πλήξουν την απόδοση της ΔΕΗ. 
Καταγράφει ακόμη το ρίσκο αύξησης του κόστους και μείωσης των τιμολογίων για την επιχείρηση, τα ρίσκα όσον αφορά στις προβλέψεις και την 
ικανότητα συλλογής των οφειλών καθώς και την ακύρωση της προγραμματισμένης αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ. 

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

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Το παρόν εκδίδεται από την EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ. και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευση του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
εταιρίας. Οι αναλύσεις και εκτιμήσεις που περιέχει έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόταση ή επενδυτική συμβουλή για αγορά ή πώληση 
μετοχών ή άλλες επενδυτικές κινήσεις, οι δε πληροφορίες και τα στοιχεία αντλούνται από αξιόπιστες πηγές χωρίς καμία επαλήθευση από την εταιρία και χωρίς να παρέχεται 
καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους. 
 
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έχει συνταχθεί από το Τμήμα Ανάλυσης και Αναδοχών της  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ. Το έγγραφο αυτό συνετάχθη για αποκλειστική 
χρήση του παραλήπτη του και δεν επιτρέπεται να επανατυπωθεί, αντιγραφεί ή διανεμηθεί  καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της  EUROXX 
A.X.E.Π.Ε.Υ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δεν συνιστούν πρόταση για αγορά ή για πώληση κάποιου συγκεκριμένου χρεογράφου ούτε επενδυτικές συμβουλές. Η 
EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ, οι συγγενείς της εταιρίες καθώς και πρόσωπα ή πελάτες συνδεδεμένα με αυτήν μπορούν οποτεδήποτε να αναλάβουν κάποια θέση ή να συμμετάσχουν 
σε συναλλαγές που αφορούν χρεόγραφα τα οποία αναφέρονται στο παρόν. Ενδέχεται επίσης να συνεργάζονται κατά καιρούς με τις αντίστοιχες εκδότριες εταιρίες. 
 
Σημαντικές δηλώσεις, αναφορές και διασαφηνίσεις  
 
Διαχωρισμός Γεγονότων από εκτιμήσεις 
 
Στην ανάλυση αυτή διαχωρίζονται τα γεγονότα από (α) τις βάσιμες εκτιμήσεις και (β) της ανεπιβεβαίωτες δημοσιεύσεις- εκτιμήσεις. Οι βάσιμες εκτιμήσεις συμβολίζονται με 
αστερίσκο (*) ενώ οι ανεπιβεβαίωτες  συστάσεις-εκτιμήσεις συμβολίζονται με δύο αστερίσκους(**) 
 
Η ανάλυση αυτή στην παρούσα (πλήρη και τελική) μορφή δεν έχει περιέλθει σε γνώση κανενός προ της δημοσίευση της. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή στόχος δεν έχει γίνει 
γνωστό σε πελάτες, μέλη ΔΣ στελέχη ή υπαλλήλους της EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ ή σε στελέχη της αναλυόμενης εταιρίας. 
 
Μαθηματική Βασιμότητα των εκτιμήσεων 
Ο αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία που αποδεικνύουν την μαθηματική  βασιμότητα των εκτιμήσεων του για την τιμή στόχο της εταιρίας, προς αποκλειστική & και 
πιθανή μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές. 
 
Διαβαθμίσεις  

Οι διαβαθμίσεις αφορούν την σχέση της τιμής της μετοχής με την θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. 

 

 
 
Ενδεικτική Αναφορά σε Κινδύνους 
Επενδύσεις στην εξεταζόμενη εταιρία ενέχουν κινδύνους που  σχετίζονται, α. Με την αγορά & διαπραγμάτευση μετοχών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε μικρή εμπορευσιμότητα 
της μετοχής, συστηματικούς κινδύνους ( η εταιρία έχει equity BETA>1) και μη συστηματικούς κινδύνους, β. Με άλλους κινδύνους όπως επιχειρηματικούς κινδύνους (εξάρτηση 
πωλήσεων από μεγάλους πελάτες & διαγωνισμούς, εξάρτηση από εγχώρια αγορά, εξάρτηση από συμβάσεις συνεργασίας), συναλλαγματικούς κινδύνους κλπ. που επηρεάζουν 
τα μεγέθη της εταιρίας και συνακόλουθα την τιμή της μετοχής. 
 
Σε κάθε περίπτωση η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ προορίζει την παρούσα μελέτη για επαγγελματίες Επενδυτικούς Συμβούλους ή διαχειριστές, οι οποίοι την αξιοποιούν εξετάζοντας 
το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή και επενδυτικό ορίζοντα ( ο οποίος μόνο κατά σύμπτωση μπορεί να ταυτίζεται με εκείνος της εκάστοτε 
ανάλυσης) ή/και τοποθετήσεις αυτού σε  άλλες αξίες, μετοχικές ή μη, πάντα στα πλαίσια των αρχών βέλτιστης κινδύνων. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ μπορεί να μεταβάλλει τις 
εκτιμήσεις της, βάσει νέων δεδομένων, χωρίς προειδοποίηση. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε απόδοση σε οποιονδήποτε τίτλο σε οποιοδήποτε 
χρονικό ορίζοντα και για οποιονδήποτε που κάνει χρήση πληροφοριών ή και εκτιμήσεων που περιέχονται στην παρούσα μελέτη.  
 
Επενδυτικές συμβουλές 
 
Δηλώσεις που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων 
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα (αναλυτές & επενδυτικοί σύμβουλοι) δεν κατέχουν μετοχές της αναλυόμενης εταιρίας ή θέση σε παράγωγα προϊόντα (derivatives) στα οποία 
συνυπολογίζεται/συμμετέχει η εν λόγω μετοχή. Οι αναλυτές έχουν ασχοληθεί κατά το τελευταίο 12μηνο, στα πλαίσια της απασχόλησης τους στην EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ και 
μόνο, για εργασίες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη εταιρία, χωρίς ο μισθός τους να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες εργασίες. Τα παραπάνω 
φυσικά πρόσωπα δεν είχαν έμμισθη σχέση με την αναλυόμενη εταιρία. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ έχει παράσχει κατά το 12μηνο συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την 
αναλυόμενη εταιρία υπαμοιβή . Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν κατέχει αριθμό μετοχών της αναλυόμενης που να θεωρείται, βάσει της υπάρχουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, 
ως σημαντικός.   

 

Τμήμα Ανάλυσης     Τμήμα Πωλήσεων     Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 

Βαγγέλης Καρανίκας +30-210-6879322 vkaranikas@euroxx.gr Γιώργος Πολίτης +30-210 6879 520 gpolites@euroxx.gr Παλαιολόγου 7  

Μαρία Κανελλοπούλου +30-210 6879 363 kanellopoulou@euroxx.gr Λάμπρος Παπαδόπουλος +30-210-6879523 lpapadopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879 486 epilios@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

   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


