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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 3,12% (822,88 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την συνεδρίαση 
της Πέμπτης. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 90 κινήθηκαν ανοδικά, 27 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 142 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 245,27 μονάδες (+2,78%), με τις μετοχές των ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+9,89%), ΦΦΓΚΡΠ 
(+9,84%) και ΕΥΡΩΒ (+9,76%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΕΕ (-2,04%), ΜΟΗ (-2,50%) και ΒΙΟ (-10,54%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν θετικά πρόσημα. 

 

Οικονομία / Πολιτική 
 

 Αποχαιρετισμός στην «ενδιάμεση συμφωνία» από το βράδυ του Σαββάτου όπου 
ανακάλυψε η Κυβέρνηση ότι το ΔΝΤ δεν πρόκειται αν υπαναχωρήσει από την απαίτησή του 
στα εργασιακά και το ασφαλιστικό, οπότε το ναυάγιο της προσωρινής συμφωνίας με 
«σκάσιμο» της χώρας, ήταν πιο ορατό από ποτέ. Το Μαξίμου, διαμήνυσε ότι επ΄ αυτών των 
δύο ζητημάτων, ούτε η Κυβέρνηση προτίθεται να κάνει πίσω και στο μεταξύ χάραξε «νέα 
πορεία». Πλέον στην Κυβέρνηση επιθυμούν μια «προσυμφωνία» έως την Πέμπτη η οποία 
θα επιτρέψει στην ΕΚΤ να χαλαρώσει τη «θηλειά» από τη χώρα δια της συμφωνίας χώρας 
και Εταίρων να δώσουν χέρια σε αυτά που υπάρχουν συγκλίσεις. Στην πρώτη αυτή φάση, η 
οποία κατά τους -κυβερνητικούς σχεδιασμούς πάντα- μπορεί να ολοκληρωθεί μετά το πέρας 
των διαβουλεύσεων στο Brussels Group την Τετάρτη, θα υπάρξει ένα θετικό review από την 
πλευρά των δανειστών που θα επιτρέψει στο τακτικό Eurogroup της 11ης Μαίου, να 
καταγράψει πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Έκτακτο Eurogroup στο μεταξύ πάντως, η 
Κυβέρνηση δεν θα ζητήσει, παρά την διατυπωθείσα αισιοδοξία κυβερνητικών πηγών το 
βράδυ της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου πως έως 
και… χθες ( Κυριακή) θα είχαν διαμορφωθεί οι προυποθέσεις ώστε να μπορεί η Κυβέρνηση 
να ζητήσει ακόμη και τη σύγκληση έκτακτης σύναξης των υπουργών οικονομικών της 
ευρωζώνης ώστε να ανοίξουν τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης για τη χώρα. Μετά την 
επίτευξη της πρώτης συμφωνίας (έως τις 11 Μαίου), η Κυβέρνηση θα επιδιώξει την 
εμπροσθοβαρή συζήτηση για την τελική συμφωνία Ελλάδας-Ε.Ε  που θα οδηγήσει στο 
«αναπτυξιακό σχέδιο» για τη χώρα και είχε αρχικά προσδιοριστεί για τον Ιούνιο. Εκ των 
πραγμάτων, έχει χαθεί τόσος χρόνος, συνομολογούν κυβερνητικές πηγές, που ούτως ή 
άλλως η «ενδιάμεση συμφωνία» όπως σχεδιάστηκε στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 
δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, όπερ σημαίνει πως ενοποιείται με την «τελική λύση» με 
χρονικό ορόσημο πλέον, το τέλος του τρέχοντος μηνός. Το Μαξίμου πάντως διαμηνύει ότι θα 
διατηρήσει τις κόκκινες γραμμές του σε εργασιακά ή ασφαλιστικό έως τέλους. Ήτοι και στην 
τελική διαπραγμάτευση για το «νέο σύμβόλαιο μεταξύ Ελλάδας-Ε.Ε» ( άλλως, νέο 
μνημόνιο). «Εμείς πίσω δεν κάνουμε σε αυτά τα δύο. Εάν δεν κάνουν ούτε αυτοί, ας βρουν 
άλλη κυβέρνηση να τους τα περάσει. Η δική μας πάντως δεν πρόκειται. Και ο πρώτος που 
το υποστηρίζει αυτό, είναι ο ίδιος ο Τσίπρας» ανέφερε κυβερνητική πηγή , δείχνοντας πως ο 
Ιούνιος ή θα ξημερώσει με συμφωνία ή με …χάος. Το αυτό διαμήνυσαν άλλωστε με 
δηλώσεις τους τα τελευταία εικοσιτέτράωρα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, προεξάρχοντος 
του υπουργού Επικρατείας, Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος υποστήριξε πως εάν δεν 
συναφθεί συμφωνία, τότε «θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου». Συμφωνία χωρίς καμία 
υπαναχώρηση αλλιώς να παραδώσει η κυβέρνηση τη σκυτάλη της διαπραγμάτευσης 
πρόκρινε ο υπουργός Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Λαφαζάνης, εμμένοντας σταθερά ( και 
πυκνώνοντας τις παρεμβάσεις του) υπέρ της ρήξης με την Ε.Ε. Προκοπή μόνον δια 
πολιτικής διαπραγμάτευσης την οποία μπορεί να φέρει σε πέρας αποκλειστικώς ο 
Πρωθυπουργός, «βλέπει»  από πλευράς του ο Π.Σκουρλέτης. Υπενθυμίζεται, ότι η «απειλή» 
για πιστωτικό γεγονός εντός των επόμενων δεκαπεντε ημερών, εάν η χώρα δεν λάβει έστω 
μια υποδόση, καραδοκεί, με το Μαξίμου να ομολογεί ότι τα ταμεία έχουν «στεγνώσει» και 
στο δίλημμα πληρωμές μισθών-συντάξεων ή δανειακών υποχρεώσεων της χώρας, η 
απάντηση παραμένει ξεκάθαρη και πάγια: Προέχουν, οι «εντός». 
 

 Η Ευρωζώνη θα μπορούσε να ανακάμψει γρήγορα σε περίπτωση που η Ελλάδα 
φύγει από την ευρωζώνη αλλά το αντίκτυπο στην επενδυτική εμπιστοσύνη θα 
μπορούσαν να είναι εκτεταμένες, υποστηρίζει ο διευθύνων σύμβουλος του τομέα 
κρατικού ρίσκου της Moody’s. «Εκτιμούμε ότι το άμεσο αντίκτυπο θα είναι σχετικά μικρό, 
η Ελλάδα είναι μικρό κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εμπορικές συναλλαγές της 
Ελλάδας είναι πολύ μικρό κομμάτι των ευρωπαϊκών», δήλωσε ο Alastair Wilson στο CNBC. 
«Αυτό που είναι ποιο δύσκολο να προβλέψεις είναι το αποτέλεσμα στην εμπιστοσύνη και 
έτσι τις πιθανές συνέπειες για τις αγορές χρέους της Ευρώπης, που φυσικά είναι δυναμικές 
που είδαμε στην κορύφωση της κρίσης το 2011-2012». Η έξοδος μιας χώρας από το κλαμπ 
των 19 κρατών αναπόφευκτα θα χτυπήσει την επενδυτική και καταναλωτική εμπιστοσύνη, 
υποστήριξε, αν και η Moody’s αναμένει μια σχετικά προσωρινή επίπτωση και την ανάκαμψη 
της οικονομίας της ευρωζώνης. Η αντίδραση των χρηματιστηριακών αγορών στο Grexit είναι 
ποιο δύσκολο να προβλεφθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως και η δυνατότητα της ΕΚΤ να 
περιορίσει τα ρίσκα μετάδοσης. «Το πιθανότερο είναι ότι τα εργαλεία που έχουν οι αρχές, και 
κυρίως η ΕΚΤ, θα είναι επαρκή να περιορίσουν τη μετάδοση, αλλά μπορεί να μην το 
πετύχουν». Η Moody’s που υποβάθμισε την χώρα την προηγούμενη εβδομάδα εκτιμά ότι η 
ελληνική κρίση δεν συνιστά μια στιγμή «Lehman Brothers» για την Ευρώπη. «Πιστεύουμε ότι 
η οικονομία της ευρωζώνης, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι αρχές είναι σε πολύ 
διαφορετική θέση από αυτή που ήταν το 2012, έτσι δεν θα πρέπει να είναι μια «στιγμή 
Lehman», αλλά θα μπορούσε να είναι», είπε ο Wilson. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 822,88 +3,12% -0,4% 
FTSE-Large Cap 245,27 +2,78% -7,4% 
FTSE-Mid Cap 809,48 +3,39% +4,7% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 48.006 +2,76% -9,3% 
Όγκος (€ εκατ.) 119,23 - 107,34 

 

 

 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 9,89% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΦΦΓΚΡΠ 9,84% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΥΡΩΒ 9,76% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΔΕΗ 9,71% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΠΕΙΡ 9,70% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΤΙΤΚ 0,00% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΓΡΙΒ -1,25% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΕΕ -2,04% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΜΟΗ -2,50% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΒΙΟ -10,54% 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 -0,01% +0,0 -8 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,81% -54,8 -83 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,68% -74,1 +93 

Spread 10ετούς Ομ. 1.032 -81,7 +111 

USD / Euro 1,12 0,43% -7,6% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 64,60 0,70% 12,7% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,1% Μαρ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

04/05/2015: -  
 

06/05/2015: ΜΥΤΙΛ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΜΕΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
07/05/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
08/05/2015: ΜΥΤΙΛ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
08/05/2015: ΜΕΤΚ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
12/05/2015: Ecofin 
14/05/2015: ΑΡΑΙΓ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
20/05/2015: ΕΧΑΕ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
20/05/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
26/05/2015: ΟΠΑΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
28/05/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 
13/06/2015: ΤΕΝΕΡΓ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
19/06/2015: ΤΙΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
25/06/2015: ΟΤΕ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
26/06/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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 Υποχώρηση κατέγραψαν τον Φεβρουάριο οι εποχικά διορθωμένοι (ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, 
εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ., δείκτες όγκου και κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, σύμφωνα με τα προσωρινά και διορθωμένα ως προς 
τον τυπικό μήνα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ειδικότερα, ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Όγκου, σημείωσε τον Φεβρουάριο πτώση 
1,4% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2014, ενώ σε σχέση με τον δείκτη του Ιανουαρίου υποχώρησε κατά 1,3 %. Αντίστοιχα, ο εποχικά διορθωμένος 
Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον Φεβρουάριο εμφάνισε μείωση 3,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ έναντι του 
Ιανουαρίου υποχώρησε κατά 0,6%. Χωρίς την εποχική διόρθωση, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, τον Φεβρουάριο του 2015, σε σύγκριση με το δείκτη 
του Φεβρουαρίου 2014, σημείωσε μείωση κατά 3,3% και σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2015 πτώση 1%. Αντίστοιχα, ο Δείκτης Όγκου 
υποχώρησε κατά 1,8% έναντι του Φεβρουάριου του 2014, ενώ σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου σημείωσε αύξηση κατά 0,6%. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Η συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 6 Μαΐου θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αυξήσει το ποσοστό της απομείωσης της αξίας (haircut) των ενεχύρων 
(collateral) που δίνουν οι ελληνικές τράπεζες για να αντλούν ρευστότητα. Τα τρία σενάρια που έχει επεξεργαστεί η ΕΚΤ προβλέπουν την 
αύξηση του haircut από το 23% που είναι σήμερα μεσοσταθμικά, στο 44%, το 65% ή ακόμα και στο 80%. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με το τέλος 
της παροχής ρευστότητας στις τράπεζες σε διάστημα από μία εβδομάδα έως ένα μήνα περίπου λόγω έλλειψης επαρκών ενεχύρων. Αντιθέτως, αν η 
Ευρωζώνη εκπέμψει ένα θετικό μήνυμα για την πορεία των διαπραγματεύσεων, τότε εκτιμάται ότι η ΕΚΤ δεν θα καταστήσει αυστηρότερους τους 
όρους παροχής ρευστότητας από τον ELA. 
 

 Την απόλυτη ανάγκη άμεσης συμφωνίας με τους εταίρους για την επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, την άρση της 
καταστροφικής αβεβαιότητας και τη μεγάλη φυγή της οικονομίας προς τα εμπρός επισημαίνουν οι επικεφαλής των 4 μεγάλων τραπεζών. 
Οι κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Δημήτριος Μαντζούνης Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Ανθιμος 
Θωμόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, υπογραμμίζουν 
κατηγορηματικά ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τονίζουν, παράλληλα, τη ζωτική ανάγκη για την άμεση ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων μέσω μιας εθνικά επωφελούς συμφωνίας, που θα εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και θα βάλει τις βάσεις για μια 
μακρά περίοδο βιώσιμης ανάπτυξης. Τέσσερις μήνες και πλέον μετά την προκήρυξη εκλογών και τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, η χώρα μοιάζει 
παγιδευμένη σε ένα καταστροφικό σπιράλ αβεβαιότητας, οδηγώντας την οικονομία σε οριακό σημείο. Οι καταθέσεις έχουν μειωθεί κατά περίπου 30 
δισ. ευρώ, οι αποτιμήσεις των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά 25 δισ. ευρώ, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εμφανίζουν νέα έξαρση, οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων - νοικοκυριών ενισχύονται, οι καταναλωτικές δαπάνες έχουν περισταλεί και οι επιχειρήσεις έχουν μεταθέσει 
κάθε επενδυτική δραστηριότητα για αργότερα, όταν θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Τις τελευταίες εβδομάδες η Ελλάδα έχει υποβαθμιστεί από τη Fitch, 
τη Standard & Poor’s και τη Moody’s, εξαιτίας της μεγάλης ανησυχίας για την έκβαση των διαπραγματεύσεων και της αδυναμίας της οικονομίας να 
αντεπεξέλθει στις προκλήσεις. Οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στα βασικά μεγέθη της οικονομίας, όπως το 
ΑΕΠ, κάτι που θα επιταχυνθεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του IOBE στο δ΄ τρίμηνο του 2014 η αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε 
στο 1,3% έναντι ανόδου 1,5% στο γ΄ τρίμηνο. Οπως εκτιμούν αναλυτές, στο α΄ τρίμηνο του 2015 ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ έχει συρρικνωθεί 
κοντά στο 0%. Με λίγα λόγια, όσο η κυβέρνηση επιχειρεί μια επαναδιαπραγμάτευση για να αποφύγει τη λήψη υφεσιακών μέτρων, η οικονομία όχι 
μόνο χάνει την αναπτυξιακή δυναμική που είχε σχηματιστεί ύστερα από έξι χρόνια βαθιάς ύφεσης, αλλά επιστρέφει εκ νέου σε τροχιά ύφεσης. 
 

 Πολύ ακριβά πληρώνει την πολιτική αβεβαιότητα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς η πτώση των αποτιμήσεων στις 
τέσσερις συστημικές τράπεζες οδηγεί σε τεράστιες υποαξίες μέρος των οποίων έγιναν ζημιές αποτίμησης για τη χρήση του 2014. Όπως 
προκύπτει από την αναλυτική οικονομική έκθεση της απελθούσας χρήσης το ΤΧΣ εμφάνισε ζημιές ύψους 9,7 δισ. ευρώ κυρίως λόγω της πτώσης των 
τιμών των τραπεζικών μετοχών με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαιά του να συρρικνωθούν στα 24,5 δισ. Με δεδομένο ότι από τις αρχές του έτους ως 
σήμερα οι αποτίμησεις των τεσσάρων τραπεζών στις οποίες συμμετέχει το ΤΧΣ έχουν καταβαραθρωθεί οι υποαξίες που εγγράφει το Ταμείο είναι 
δυσθεώρητες αλλά πρόκειται για ζημιές που μπορούν να ανακτηθούν εφόσον αρθεί το περιβάλλον αβεβαιότητας και οι τράπεζες δεν χρειασθούν νέες 
αυξήσεις κεφαλαίου και μάλιστα για σημαντικού ύψους ποσά. Τα κυριότερα σημεία της έκθεσης είναι τα εξής: 
-Συστημικές Τράπεζες – Ανακεφαλαιοποίηση- Σχέδια Αναδιάρθρωσης: Το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στις τέσσερις συστημικές τράπεζες για 
την υλοποίηση Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) με τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Το ΤΧΣ ενέκρινε επίσης 
τα Σχέδια Αναδιάρθρωσης των τεσσάρων τραπεζών, τα οποία εν συνεχεία εγκρίθηκαν και από την DG Competition. 
-Πανευρωπαϊκή Άσκηση Συνολικής Αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (εφεξής «ΕΑΤ») και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (εφεξής 
«ΕΕΜ»): Έλεγχος Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού και άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Την 26η Οκτωβρίου 2014, η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (εφεξής «ΕΚΤ») και η ΕΑΤ γνωστοποίησε τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης συνολικής αξιολόγησης. Η άσκηση αυτή 
περιελάμβανε τόσο τoν έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review), όσο και μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 
κατά την οποία η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών που εξετάστηκε, δοκιμάστηκε κάτω από διαφορετικά σενάρια ακραίων καταστάσεων και 
υπολογίστηκε συγκρινόμενη με τα ελάχιστα όρια του δείκτη σε κάθε σενάριο. Σύμφωνα με το στατικό σενάριο δυσμενών εξελίξεων, η συνολική 
κεφαλαιακή υστέρηση για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες ανήλθε σε € 8,7δισ. ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση της άντλησης 
κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκε το 2014, το υπόλοιπο της κεφαλαιακής υστέρησης ανήλθε σε € 2,7δισ. Οι ελληνικές τράπεζες αξιολογήθηκαν υπό 
την υπόθεση του δυναμικού ισολογισμού, με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζουν ουσιαστική κεφαλαιακή υστέρηση. 
-Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Ο νόμος 4303/2014 (ΦΕΚ 231/17.10.2014) ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για την τροποποίηση 
του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013. Τo άρθρο αυτό αναφέρεται στην προαιρετική μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 
(«ΑΦΑ»), επί προσωρινών διαφορών που προκύπτουν από την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους (PSI) και 
τις συσσωρευμένες προβλέψεις του δανειακού χαρτοφυλακίου, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Το ποσό 
των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων το οποίο εκτιμάται ότι εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Νόμου για τις τέσσερεις 
συστημικές τράπεζες την 31/12/2014 ανέρχονταν σε € 12,8 δισ. 
-Τράπεζες υπό Εκκαθάριση. Σύμφωνα με τη παράγραφο 15 του άρθρου 9 του Ν. 4051/2012 (Α' 40) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4224/2013, το 
Ταμείο έπρεπε να καλύπτει έως την 31 Δεκεμβρίου του 2014 τα ποσά που θα κάλυπτε το ΤΕΚΕ στα πλαίσια της εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. 
Οι ειδικοί εκκαθαριστές των πιστωτικών ιδρυμάτων υπό εκκαθάριση ορίζονται από την ΤτΕ και υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία της ΤτΕ. Tο 
Ταμείο δεν έχει ανάμειξη ή έλεγχο επί της διαδικασίας εκκαθάρισης και επί των τελικών ποσών που θα ανακτηθούν από την εν λόγω διαδικασία. Το 
2014, το Ταμείο εισέπραξε από τις εκκαθαρίσεις των τραπεζών το συνολικό ποσό των € 40εκ. ενώ τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2015 € 209εκ. 

 

 Στην ανάγκη να κλείσει η συμφωνία με τους εταίρους μας αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και πρόεδρος της 
Εθνικής Τράπεζας, Λούκα Κατσέλη, σε συνέντευξή της στην τηλεόραση του Alpha. Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, πρέπει να κλείσει η 
συμφωνία και να αποκατασταθεί η ρευστότητα, τόνισε η κ. Κατσέλη, επισημαίνοντας συγκεκριμένα ότι το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να γίνει 
προσπάθεια από όλους- εταίρους, θεσμούς, κυβέρνηση- να κλείσει η συμφωνία και να υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική. Σχετικά με τις 
διαπραγματεύσεις και για το γεγονός ότι μετά από τρεις μήνες δεν υπάρχει συμφωνία, η πρόεδρος της ΕΕΤ επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η 
προσέγγιση και η διαδικασία εξεύρεσης κοινού τόπου μεταξύ δύο πλευρών που ξεκινούν με διαφορές δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Σημείωσε, 
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επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι στη χώρα μας όλοι όσοι μιλούν δημόσια θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε αυτά που λένε. Η εικόνα της Ελλάδος 
στο εξωτερικό θα πρέπει να αλλάξει, η Ελλάδα να μην είναι πρόβλημα, αλλά αξία, να έχει θετικές προοπτικές και να κερδίσει το στοίχημα της 
ανάπτυξης, πρόσθεσε. Όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και για το ενδεχόμενο διαγραφής τους, τόνισε ότι μια διαγραφή σε οριζόντιο επίπεδο δεν 
πρέπει να γίνει. Η κ. Κατσέλη αναγνώρισε το μεγάλο πρόβλημα που πλήττει χιλιάδες νοικοκυριά και επισήμανε ότι μια άμεση λύση είναι η σωστή 
ρύθμιση των δανείων. Γίνονται κινήσεις από τις τράπεζες, τόσο μέσω νέων ρυθμίσεων αλλά και προσφοράς νέων προϊόντων στον τομέα αυτό όσο 
και μέσω της δημιουργίας νέων δομών μέσα στις τράπεζες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, υπογράμμισε. Τράπεζες, οικονομία και 
κοινωνία πάνε μαζί, απάντησε σε σχετικό ερώτημα η κ. Κατσέλη. Αν δεν πάνε μαζί το καράβι πάει στα βράχια, εάν οι τράπεζες δεν πάνε καλά και δεν 
διοχετεύουν ρευστότητα στην οικονομία, η οικονομία πάει στα βράχια, εάν το κοινωνικό σύνολο δεν έχει συνοχή και η οικονομία δεν πάει καλά, δεν θα 
πάνε καλά ούτε οι τράπεζες, επισήμανε η κ. Κατσέλη, θέλοντας να τονίσει την αλληλεξάρτηση οικονομίας, τραπεζών και κοινωνίας. Αναφερόμενη στο 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είπε ότι βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τους θεσμούς και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ρευστότητα και η φερεγγυότητα του και αναφέρθηκε στην ανάγκη ομαλοποίησης των συνθηκών ώστε να χρηματοδοτηθεί η ελληνική 
οικονομία. Επισήμανε ότι η ΕΕΤ βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεργασίας με όλες τις τράπεζες προκειμένου να υποβληθούν σχέδια συμμετοχής στο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα Γιούνκερ, που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Σε ερώτηση για το θέμα που είχε προκύψει με τα ΑΤΜ και την καθυστέρηση 
περίπου κατά δύο ώρες στην καταβολή των συντάξεων, απάντησε ότι ήταν ένα καθαρά τεχνικό θέμα. Σε ό,τι αφορά το χρέος, σημείωσε μεταξύ 
άλλων ότι είναι πολύ υψηλό και θα πρέπει να υπάρξει μια γενναία ρύθμιση, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους εταίρους μας, διαφορετικά δύσκολα η 
ελληνική οικονομία θα έχει βιώσιμους αναπτυξιακούς ρυθμούς. 
 

 Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την πώληση της επένδυσής της στη Marfin Diversified Strategy Fund Plc (MDSF), η οποία αποτελείται από 
1.142.052,6400 ιδρυτικές μετοχές και 765.096,0464 μετοχές Α σε δολάρια ΗΠΑ (αντιπροσωπεύοντας το 95% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της 
MDSF), στην Dorchester Capital Secondaries Offshore III, LP. Το τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε 92 εκατ. δολάρια (περίπου 84 εκατ. ευρώ) και θα 
ενισχύσει τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας. Από την πώληση θα υπάρξει θετική επίδραση ύψους περίπου 0,1 ποσοστιαίας 
μονάδας στον δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) του Συγκροτήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των σταθμισμένων 
περιουσιακών στοιχείων. Το λογιστικό κέρδος ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύει τη μεταφορά των σχετικών συναλλαγματικών 
αποθεμάτων στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Η πώληση εμπίπτει στη στρατηγική του συγκροτήματος για επικέντρωση στις κύριες 
αγορές, και την πώληση μη βασικών δραστηριοτήτων. Σημειώνεται ότι η επένδυση του Συγκροτήματος στη MDSF μεταφέρθηκε στην τράπεζα μετά 
την εξαγορά ορισμένων δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας στις 29 Μαρτίου 2013, στο πλαίσιο των σχετικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν από 
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης. Σε ότι αφορά την MDSF, συστάθηκε στις 23 Ιουνίου 2006 στη νήσο 
Μαν (Isle of Μan) ως εταιρία επενδύσεων ανοικτού τύπου, και η κύρια δραστηριότητά της είναι η επένδυση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 
συλλογικών επενδυτικών σχεδίων. 
 

 Περιοριστική κοινωνική πολιτική στον κλάδο των τυχερών παιγνίων εξήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, εισηγούμενος στην 
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τον διορισμό του Αντώνη Στεργιώτη στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, ο 
οποίος και έλαβε θετική γνωμοδότηση. «Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει κοινωνική και οικονομική μελέτη των επιπτώσεων του τζόγου στην 
κοινωνία και αυτό πρέπει όλοι μαζί να συναινέσουμε στο να αλλάξει» σημείωσε. Όπως εξήγησε «αυτός ο χώρος είναι ιδιαίτερος. Η ιδέα ότι θα 
κερδίσω κάτι από το τίποτα δημιουργεί παθογένειες που μεταδίδονται στην κοινωνία» και έκανε λόγο για την ανάγκη επαναρύθμισης του κλάδου, ο 
οποίος -όπως είπε- σήμερα ρυθμίζεται αποσπασματικά, δηλαδή την σωστή αδειοδότηση του Διαδικτυακού Στοιχήματος και την ρύθμιση των VLT’s 
(παιχνιδομηχανών). Ο Γιάνης Βαρουφάκης χαρακτήρισε μάλιστα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα την ανάπτυξη των VLT’s επισημαίνοντας ταυτοχρόνως, 
πως πρέπει να υπάρξει ρυθμιστικό πλαίσιο τέτοιο που θα εμποδίζει, ώστε να εξελιχθούν οι παιχνιδομηχανές σε πληγή για τις γειτονιές. «Η άποψη 
του υπουργείου Οικονομικών και της κυβέρνησης είναι ότι πρέπει να ασκήσουμε περιοριστική κοινωνική πολιτική και να αποφύγουμε την έφεση της 
μεγιστοποίησης των εσόδων» δήλωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης. Όπως είπε «τα έσοδα είναι σημαντικό να ρέουν, βασιζόμαστε σε κάποιο βαθμό σε 
αυτά, αλλά η ιδέα της μεγιστοποίησής τους έρχεται σε άμεση σύγκρουση με το κοινωνικό συμφέρον. Θα πρέπει να πατάξουμε την φοροδιαφυγή και 
την ασυδοσία των παρόχων και να προσέξουμε να περιορίσουμε την ζήτηση». Ο υπουργός Οικονομικών, τόνισε επίσης ότι πρέπει να γίνει 
επανεξέταση όλων των αδειών, που έχουν δοθεί στις εταιρείες του κλάδου, δηλαδή: αν τηρήθηκαν τα όσα αναγράφονται στις άδειες, αν έγιναν οι 
επενδύσεις που είχαν δεσμευτεί να κάνουν, αν μπήκαν οι κανόνες, που ήταν συμβατικές υποχρεώσεις των αδειούχων, αν υπάρχει μέριμνα για τους 
παίχτες που έχουν εθιστεί. «Πρέπει επίσης να εξετάσουμε σοβαρά τα όρια στον δανεισμό τους και τον λόγο ιδίων προς ξένων κεφαλαίων» 
συμπλήρωσε ο υπουργός Οικονομικών. Αναφερόμενος δε, στον χώρο του Διαδικτυακού Στοιχήματος, είπε ότι θυμίζει το τηλεοπτικό τοπίο της χώρας. 
Όπως ενημέρωσε μάλιστα την αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή, στην χώρα μας υπάρχουν 24 επιχειρήσεις διαδικτυακού στοιχήματος που 
λειτουργούν ως off shore όχι με μόνιμη άδεια, αλλά με προσωρινές άδειες. Από την πλευρά του ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και 
Εποπτείας Παιγνίων, αναφερόμενος στον σχεδιασμό της νέας στρατηγικής είπε ότι προτεραιότητές του είναι η κατεπείγουσα επανεξέταση του 
Κανονιστικού Πλαισίου των VLT’s, η προκήρυξη ενός διεθνούς διαγωνισμού για τη χορήγηση αδειών διαδικτυακών παιγνίων διαδικτυακών παιγνίων, 
αλλά και η επανεξέταση όλων των αδειών που έχουν χορηγηθεί στα καζίνο. 

 
(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 ”) 
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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 Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

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


