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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 2,86% (816,94 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 83 κινήθηκαν ανοδικά, 33 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 139 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 244,71 μονάδες (+3,17%), με τις μετοχές των ΕΥΡΩΒ (+13,01%), ΠΕΙΡ 
(+9,49%) και ΑΛΦΑ (+8,19%) να καταγράφουν την μεγαλύτερες άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-1,08%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,82%) και ΕΕΕ (-2,73%) σημείωσαν τις 
μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν απώλειες. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων για ένα «δημοσιονομικά βιώσιμο ασφαλιστικό», 
με βασική «κόκκινη γραμμή» την «αποφυγή της φτώχειας στην τρίτη ηλικία» σηματοδοτεί η 
κοινή δήλωση Τσίπρα - Γιουνκέρ. Με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο 
Ελληνας πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Κομισιόν συζήτησαν τη σημασία των 
μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό του ασφαλιστικού συστήματος έτσι ώστε να είναι 
δίκαιο, δημοσιονομικά βιώσιμο και αποτελεσματικό στο να αποτρέψει τη φτώχεια των 
ηλικιωμένων. Το «κλειδί» των συζητήσεων βρίσκεται στην έκφραση «δημοσιονομικά βιώσιμο 
ασφαλιστικό», στο οποίο φαίνεται πως δεν χωρούν παρεμβάσεις που δημιουργούν 
πρόσθετα βάρη στα δημόσια οικονομικά. Από την πλευρά των δανειστών, η υπαναχώρηση 
που εκτιμάται πως γίνεται αφορά τις χαμηλές συντάξεις, καθώς είναι γνωστή η επιμονή 
μερίδας των συνομιλητών στις Βρυξέλλες για περιορισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης, 
μέσω της μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης στις κατώτατες συντάξεις. Στην πράξη, οι 
δύο άνδρες συμφώνησαν να προωθηθεί και να ολοκληρωθεί, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων του Brussels Group, η συζήτηση για αλλαγές στο ασφαλιστικό, με τέτοιο 
τρόπο που να μην επιβαρύνεται δημοσιονομικά η χώρα και με κύριο σκοπό την προστασία 
των χαμηλοσυνταξιούχων. Επιπλέον, με την καθιέρωση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ να 
θεωρείται πλέον βέβαιη, η κυβέρνηση καλείται να εντοπίσει νέα δημοσιονομικά μέτρα 
συνολικού ύψους σχεδόν 2 δισ. ευρώ -στην καλύτερη περίπτωση- για να επιτύχει φέτος 
πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις διαπραγματεύσεις 
που γίνονται στις Βρυξέλλες μεταξύ Αθήνας και δανειστών φαίνεται να έχει «κλειδώσει» η 
εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ από το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Αν και ακόμα δεν έχει 
οριστικοποιηθεί το ύψος του νέου συντελεστή, οι Βρυξέλλες πιέζουν να ανέλθει στο 17% ή 
18%, ενώ η κυβέρνηση αντιπροτείνει συντελεστή 16%. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες 
κάνουν λόγο για εξαίρεση από τον ενιαίο συντελεστή των φαρμάκων και ενδεχομένως ειδών 
πρώτης ανάγκης (π.χ. μέρος των τροφίμων), ενώ θα υπάρχουν μόνο δύο συντελεστές. 
Πάντως, προς το παρόν οι δύο πλευρές δεν έχουν συμφωνήσει στην πρόβλεψη για το 
μέγεθος του πρωτογενούς αποτελέσματος του φετινού προϋπολογισμού. Το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) προβλέπει ότι χωρίς να αλλάξει η εφαρμοζόμενη πολιτική, το 
πρωτογενές πλεόνασμα του 2015 θα είναι 0,5% του ΑΕΠ. Η Κομισιόν εκτιμά ότι θα είναι 
σχεδόν μηδενικό, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) «βλέπει» πρωτογενές έλλειμμα 
έως και 1% του ΑΕΠ. Επί της ουσίας, αυτές οι διαφορές στις προβλέψεις τόσο μεταξύ των 
δανειστών, όσο και με την Αθήνα, δημιουργούν ανάγκη για λήψη σημαντικών 
δημοσιονομικών μέτρων για να επιτευχθεί ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 1,5% 
του ΑΕΠ. Μέτρα τα οποία κυμαίνονται από 1,8 δισ. ευρώ (με βάση την εκτίμηση του ΓΛΚ) 
και φθάνουν έως και τα 4,5 δισ. ευρώ (λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενέστερες εκτιμήσεις 
του ΔΝΤ). Ειδικότερα τα σενάρια που εξετάζονται: 
1. Ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ. Από το δεύτερο εξάμηνο του έτους εξετάζεται η εφαρμογή 
ενιαίου συντελεστή, με τα σενάρια να δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα διαμορφωθεί 
στο 17% για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες εκτός από τα φάρμακα και τα είδη πρώτης 
ανάγκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο δύο θα είναι οι συντελεστές ΦΠΑ που θα 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την επικράτεια. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται το ειδικό καθεστώς 
που ίσχυε στα νησιά του Αιγαίου. Στις περιοχές αυτές θα εφαρμοστούν οι δύο συντελεστές 
που θα αποφασιστούν από την κυβέρνηση και τους πιστωτές. 
2. Τέλος διαμονής. Τα δύο σενάρια που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπουν: 
• Επιβολή τέλους που θα κυμαίνεται από 1 έως και 5 ευρώ. Το τέλος θα εφαρμοστεί κατά τη 
διαμονή σε ξενοδοχειακές μονάδες άνω των 5 αστέρων και δεν θα αφορά μόνο τα 
ξενοδοχεία των νησιών, αλλά ολόκληρη την επικράτεια. Το τέλος θα επιβάλλεται για περίοδο 
έξι μηνών (Απρίλιο με Σεπτέμβριο). 
• Τέλος διαμονής την τουριστική περίοδο, ο οποίος θα ξεκινά από 3% και θα φθάνει το 5% 
για ξενοδοχεία πέντε αστέρων. 
Ωστόσο η τεράστια αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στη διαμονή (σήμερα είναι στο 6,5%) 
ενδεχομένως να ακυρώσει το μέτρο που συζητείται. 
3. Αύξηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για τους έχοντες εισοδήματα άνω των 50.000 
ευρώ. Σήμερα, για καθαρό εισόδημα από 50.001 έως και 100.000 ευρώ, η έκτακτη εισφορά 
υπολογίζεται με συντελεστή 2,1%, ενώ για συνολικό καθαρό εισόδημα από 100.001 ευρώ 
και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 2,8%. Σχεδιάζεται η αύξηση των 
συντελεστών κατά 50%. Δηλαδή, για εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 συντελεστής 
3,15% και για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ συντελεστής 4,2%. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 816,94 +2,86% -1,1% 
FTSE-Large Cap 244,71 +3,17% -7,6% 
FTSE-Mid Cap 839,77 +3,74% +8,6% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 47.834 +3,07% -9,6% 
Όγκος (€ εκατ.) 83,23 - 106,62 

 

 

 
ΕΥΡΩΒ 13,01% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΠΕΙΡ 9,49% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΑΛΦΑ 8,19% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΤΕ 7,27% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΔΕΗ 6,06% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΒΙΟ 0,88% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΜΠΕΛΑ 0,67% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1,08% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,82% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΕΕ -2,73% 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% -0,1 -9 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,15% +2,9 -49 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 11,21% +8,7 +147 

Spread 10ετούς Ομ. 1.064 +3,4 +144 

USD / Euro 1,13 1,44% -6,2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 66,82 1,32% 16,6% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,1% Μαρ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

07/05/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
 

08/05/2015: ΜΕΤΚ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
12/05/2015: Ecofin 
13/05/2015: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
14/05/2015: ΑΡΑΙΓ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
14/05/2015: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
15/05/2015: ΑΕΠ Α’ Τριμ.’15 – Εκτίμηση 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
15/05/2015: ΕΕΕ – 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 
22/05/2015: ΦΡΙΓΟ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
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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4. Επιβολή πρόσθετης φορολογίας για τους 500 πλουσιότερους Ελληνες φορολογούμενους. 
5. Διατήρηση του ΕΝΦΙΑ και το 2015. Το μέτρο αποδίδει περί τα 2,65 δισ. ευρώ ετησίως και εκτιμάται ότι δεν υπάρχει πλέον το κατάλληλο χρονικό 
περιθώριο για να σχεδιαστεί ο νέος φόρος που θα τον αντικαταστήσει. 
6. Συναλλαγές με κάρτες. Το μέτρο εξετάζεται να ξεκινήσει πιλοτικά στα νησιά με περισσότερους από 3.000 κατοίκους. Επί της ουσίας θα αφορά 22 
νησιά της χώρας και η χρήση της κάρτας θα είναι υποχρεωτική για αγορές άνω των 70 ευρώ. 
7. Αφορολόγητο όριο. Η επαναφορά του αφορολόγητου ορίου των 12.000 ευρώ δεν αφορά τη διαπραγμάτευση που πραγματοποιείται αυτή τη 
στιγμή, καθώς θα δημιουργούσε πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος. 
8. Επιβολή φόρου πολυτελείας. Θα επιβάλλεται σε κοσμήματα, ωρολόγια και πολύτιμους λίθους. Ενδεχομένως να φθάσει στο 5%. 
9. Αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης κατά 30%. Πρόκειται για τον φόρο που επιβάλλεται σήμερα σε αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού, πισίνες και 
αεροσκάφη. Εφόσον αυξηθεί κατά 30%, τότε θα διαμορφωθεί σε: 
• 6,5% από 5% επί της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης (επί του τεκμηρίου διαβίωσης) για αυτοκίνητα 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω και μέχρι 
2.500 κ.εκ. παλαιότητας μέχρι 10 ετών. 
• 13% από 10% επί της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης για αυτοκίνητα άνω των 2.500 κ.εκ. παλαιότητας μέχρι 10 ετών, για τις πισίνες, τα 
αεροσκάφη και τα ανεμόπτερα. Επίσης, στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης θα ενταχθούν και τα σκάφη αναψυχής. 
 

 Η Ελλάδα κατέβαλε την πληρωμή τόκων προς το ΔΝΤ, ύψους 200 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με έλληνα αξιωματούχο που επικαλείται το 
Reuters. 
 

 Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας από την ΕΛΣΤΑΤ για τον Φεβρουάριο του 2015 ανήλθε σε 25,4%, παρουσιάζοντας μικρή μείωση 
σε σχέση με το 25,6% του Ιανουαρίου. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το εξεταζόμενο διάστημα εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.549.166 άτομα. Εξ 
αυτών, άνεργοι ήταν 1.205.857 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός αντιστοιχεί σε 3.347.358 άτομα. Μέσα σε ένα χρόνο, οι 
απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 55.454 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,6%. Πολύ μικρότερη αύξηση, κατά 0,2% ή κατά 7.662 
άτομα, παρουσιάζουν οι απασχολούμενοι σε σχέση με τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Αντίστοιχα, μέσα σε ένα χρόνο, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 
97.512 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 7,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2014. Εναντι του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, η 
μείωση είναι της τάξης του 1,2%, καθώς οι άνεργοι μειώθηκαν μέσα σε ένα μήνα κατά 15.097 άτομα. 

 

 Το ποσό του 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο 
διαμορφώθηκε στο 2,97% (αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία), ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,3 φορές, 
αμετάβλητη έναντι της προηγούμενης έκδοσης. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Όλο και πιο δύσκολο καθίσταται για τις ελληνικές τράπεζες η επενδυτική συμμετοχή στις αγορές συναλλάγματος, μία εκ των αγορών με 
την μεγαλύτερη ρευστότητα, καθώς κορυφαίοι dealers διστάζουν να συνεργαστούν μαζί τους, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. 
Κορυφαίες επενδυτικές εταιρείες, σημειώνει το πρακτορείο επικαλούμενο traders, αποφεύγουν να «εκτεθούν» συνεργαζόμενες με τους ελληνικούς 
τραπεζικούς ομίλους, καθώς φοβούνται είτε ότι θα υπάρξει χρεοκοπία της Ελλάδας και κατ' επέκταση κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος είτε 
επιβολή περιοριστικών κανόνων στη διακίνηση κεφαλαίων. 

 

 Σε αύξηση του ELA για τις ελληνικές τράπεζες κατά δύο δισ. ευρώ προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης η ΕΚΤ. Το συνολικό ποσό ανέβηκε 
στα 78,9 δισ. ευρώ, από τα 76,9δισ ευρώ. Παράλληλα, η ΕΚΤ μετέθεσε για την επόμενη εβδομάδα τις αποφάσεις της για το «κούρεμα» στα ενέχυρα 
των ελληνικών τραπεζών. Νωρίτερα, σύμφωνα με πηγές από τη Φρανκφούρτη, που επικαλείτο το πρακτορείο Reuters, και παρά τις ενστάσεις από 
την Bundesbank, που εισηγείται «κούρεμα» του ποσού των ομολόγων που μπορούν να προσφέρουν ως ενέχυρα οι ελληνικές τράπεζες για άντληση 
ρευστότητας, η ΕΚΤ είχε διαφανεί ότι δεν ήταν πρόθυμη να διαταράξει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας και πιστωτών, σφίγγοντας ακόμα 
περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό της Ελλάδας. Μάλιστα, πηγές της ΕΚΤ έλεγαν ότι τα σκληροπυρηνικά της στελέχη, με επικεφαλής αυτά της 
Bundesbank, επιθυμούν το «κούρεμα» που επιβάλλει η ΕΚΤ στα ελληνικά χρεόγραφα που προσφέρουν οι τράπεζες ως ενέχυρο, να αυξηθεί, μετά τις 
πρόσφατες υποβαθμίσεις του αξιόχρεου της Ελλάδας και των τραπεζών της. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι, μετά τη χθεσινή συνάντηση του Μάριο 
Ντράγκι με τους κ.κ. Γιάννη Δραγασάκη και Ευκλείδη Τσακαλώτο, το ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσανατολίζεται να μεταθέσει τις 
αποφάσεις για την Ελλάδα για μετά το Eurogroup της 11ης Μαΐου. Η ελληνική κυβέρνηση επιθυμούσε η ΕΚΤ να αυξήσει τον ELA και να επιτρέψει 
επίσης στις ελληνικές τράπεζες να αγοράζουν περισσότερα έντοκα γραμμάτια, ενισχύοντας έτσι τη χρηματοδότηση του Δημοσίου. Πρόσωπα με 
γνώση των διεργασιών στους κόλπους της ΕΚΤ είχαν προβλέψει ότι το ΔΣ της θα συμφωνήσει σε νέα αύξηση του ELA, πολλοί ωστόσο αμφέβαλαν. 
 

 Μνήμες του 2012, όταν οι χρηματαποστολές χαρτονομισμάτων από τη Φρανκφούρτη αυξάνονταν καθημερινά για να καλύψουν το κενό ρευστότητας 
στο τραπεζικό σύστημα, επανέρχονται στις μέρες μας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τροφοδοτεί τις ελληνικές τράπεζες με πρόσθετα 
χαρτονομίσματα, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για φυσικό χρήμα που προκαλεί η μείωση των καταθέσεων λόγω της ανάληψης μετρητών. Η 
συνολική μείωση καταθέσεων, που τηρούν στις τράπεζες οι φορείς της γενικής κυβέρνησης, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά από τον 
Νοέμβριο του 2014 μέχρι και σήμερα φθάνει τα 35 δισ. ευρώ. Ο κύριος όγκος χάθηκε από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά τους δύο 
τελευταίους μήνες τη σκυτάλη πήραν και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι μόνο τον Μάρτιο αποσύρθηκαν συνολικά 3,7 δισ. ευρώ, ενώ τον Απρίλιο οι εκροές εκτινάχθηκαν στα 5 δισ. ευρώ. Η μείωση των 
καταθέσεων από τα νοικοκυριά μέσω ανάληψης μετρητών αυξάνει το χρήμα που κυκλοφορεί σε φυσική μορφή. Πρόκειται για χρήμα που κυκλοφορεί 
τις τσέπες των Ελλήνων ή τοποθετείται σε θυρίδες και σε σημεία προς φύλαξη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τον 
Μάρτιο του 2015, το χρήμα που κυκλοφορούσε στην αγορά εκτοξεύθηκε στα 41 δισ. ευρώ από 30,1 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2014, 
καταγράφοντας αύξηση κατά 10,9 δισ. ευρώ. Η γενίκευση της ανησυχίας τον Απρίλιο λόγω μη επίτευξης συμφωνίας με τους εταίρους, οδήγησε σε 
νέα εκροή καταθέσεων και παράλληλη αύξηση του χρήματος που κυκλοφορεί σε φυσική μορφή, που έφτασε σύμφωνα με εκτιμήσεις από τις 
τράπεζες τα επιπλέον 2 δισ. ευρώ. Οι αυξημένες ανάγκες για ρευστά διαθέσιμα καλύπτονται πλέον μέσω αυξημένων χρηματαποστολών από τη 
Φρανκφούρτη και την ΕΚΤ, η οποία εφοδιάζει τις ελληνικές τράπεζες με τραπεζογραμμάτια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ οι «καθαρές 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατανομή εντός του Ευρωσυστήματος των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ» ανέβηκε από τα 3,9 
δισ. ευρώ τον Νοέμβριο στα 14 δισ. ευρώ τον Μάρτιο και με βάση τις εκτιμήσεις στα 16 δισ. τον Απρίλιο. Η αύξηση αυτή καλύπτεται είτε από 
αποθεματικά που υπάρχουν είτε από πρόσθετες εισροές από το Ευρωσύστημα. Στο ποσό αυτό προστίθενται περίπου 27 δισ. ευρώ, που είναι το 
ύψος του κυκλοφορούντος χρήματος που διακινείται κατά μέσο όρο στην ελληνική αγορά και το οποίο είναι σταθερό όλους αυτούς τους μήνες, 
ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των χρημάτων σε φυσική μορφή στα 41 δισ. ευρώ τον Μάρτιο (επίσημα στοιχεία ΤτΕ) και στα 43 δισ. ευρώ τον 
Απρίλιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις. 
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 Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΜΕΤΚΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 6η Μαΐου 2015, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή 
μερίσματος ανερχόμενο στο ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (€0,50) ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό 
πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέρχεται τελικά σε σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ(0,45€ ). Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 
8η Μαΐου 2015 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 15η Μαΐου 2015. 
 

 Η απόφαση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου του Μυτιληναίου και την επιστροφή κεφαλαίου, μετατέθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας για την 
επαναληπτική ΓΣ στις 18 Μαΐου. Όπως είπε ο κ. Μυτιληναίος, η απόφαση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή στους μετόχους έρχεται σε 
συνέχεια της περυσινής δέσμευσης ότι το 2014 θα ήταν η τελευταία χρονιά χωρίς μερίσματα ή επιστροφές κεφαλαίου, εφόσον δεν μεσολαβήσουν 
σοβαρές μεταβολές στη συνολική εικόνα της οικονομίας και της χώρας. 

 
(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. 
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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


