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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 1,40% (680,10 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 50 κινήθηκαν ανοδικά, 44 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 155 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 201,54 μονάδες (+1,92%), με τις μετοχές των ΕΤΕ (+7,39%), ΔΕΗ (+7,37%) και 
ΕΧΑΕ (+6,43%) να καταγράφουν την καλύτερη απόδοση, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΤΙΤΚ  
(-1,99%), ΤΕΝΕΡΓ (-2,44%) και ΠΕΙΡ (-3,57%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκοί δείκτες και οι Αμερικανικές αγορές έκλεισαν με θετικά πρόσημα στην πλειοψηφία 
τους. 
 

Οικονοµία 
 

 Έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης από τους 155 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ η 
κυβέρνηση, ολοκληρώνοντας την τριήμερη διαδικασία των προγραμματικών 
δηλώσεων. Δεν έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης σύσσωμοι οι βουλευτές από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΧΑ, 
Ποτάμι, ΚΚΕ και Ένωση Κέντρου. Ειδικότερα, σε σύνολο 299 βουλευτών που ψήφισαν, 
«όχι» είπαν οι 144 - απών ήταν ο Νίκος Δένδιας. Ωστόσο, το μήνυμα που απορρέει από τις 
τοποθετήσεις στη Βουλή είναι ότι η κυβέρνηση καλείται να εφαρμόσει μόνη της το μνημόνιο 
και τους εφαρμοστικούς νόμους, ήτοι τους νέους φόρους και τις περικοπές στις συντάξεις, 
καθώς ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να δώσουν τη συγκατάθεσή 
τους. Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους βουλευτές να δώσουν ψήφο 
εμπιστοσύνης αλλά και ουσιαστικής στήριξης στην προσπάθεια που ξεκινά και υπογράμμισε 
ότι στο τέλος της τετραετίας μπορούμε να έχουμε βγει από την κρίση. Στόχος μας είναι η 
έξοδος στις αγορές στις αρχές του 2017, σημείωσε ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην 
αντιπολίτευση και απουσία στρατηγικής. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, στην ομιλία του 
αναφέρθηκε στα σκληρά μέτρα ύψους 6,5 δισ. που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του 
προϋπολογισμού, τονίζοντας ότι αποκαλύφθηκε η προεκλογική πολιτική απάτη του ΣΥΡΙΖΑ. 
Ξεκαθάρισε δε ότι δεν θα ψηφίσει νέους φόρους αλλά και τις περικοπές που έρχονται στις 
συντάξεις. Η Φώφη Γεννηματά εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι δεν 
δίνει ψήφο εμπιστοσύνης. Σε εμάς, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, μην αναζητάτε ούτε 
πρόθυμες εφεδρείες ούτε αφελείς συνενόχους. Να το καταστήσουμε σαφές: Εσείς έχετε την 
ευθύνη. Εσείς διαπραγματευτήκατε. Και εσείς θα κριθείτε», τόνισε. O Σταύρος Θεοδωράκης 
κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα για επιχείρηση συστηματικής λοιδορίας του Ποταμιού και 
ξεκαθάρισε ότι δεν παρέχει ψήφο εμπιστοσύνης. Άφησε παράθυρο να ψηφίσει κάποια 
νομοθετήματα, τονίζοντας ότι «στα λίγα καλά θα λέμε ναι, στα πολλά στραβά θα είμαστε 
απέναντι σας».  

 

 «Αυτή η τετραετία μπορεί να φέρει την οριστική έξοδο από την κρίση. Το 
χρονοδιάγραμμα είναι φιλόδοξο αλλά και συγκεκριμένο», είπε ο Πρωθυπουργός 
κλείνοντας τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων. «Στόχος είναι εντός του 
Νοέμβρη να έχει λήξει η πρώτη αξιολόγηση και ως το τέλος του χρόνου να λήξει η 
ανακεφαλαιοποίηση και να αρχίσει η συζήτηση για το χρέος». Όπως είπε «μπορούμε στις 
αρχές του 2017 να ανακτήσουμε την πρόσβασή μας στις διεθνείς αγορές». Σημείωσε ότι με 
χρέος 180% του ΑΕΠ και άπιαστα πρωτογενή πλεονάσματα δεν βγαίνεις στις αγορές. Δέν 
βγαίνεις όταν έχει διαρρήξει την κοινωνική συνοχή, συμπλήρωσε. 

 

 Τα 50 δισ. ευρώ βραχυχρόνιων δανείων μετατράπηκαν σε μακροπρόθεσμα και αυτό 
είναι επιτυχία της συμφωνίας, υποστήριξε ο υπουργός Οικονομίας μιλώντας στη 
Βουλή και συμπλήρωσε ότι τα χαμηλά πλεονάσματα είναι επίσης προς όφελος της 
οικονομίας. Πότε θα επιστρέψει η οικονομία σε θετικό πρόσημο; Κάποια στιγμή το 2016 
απάντησε και σημείωσε ότι η συμφωνία το προβλέπει το β’ εξάμηνο του 2016. «Δεν θα είναι 
όμως έτσι. Η ύφεση φέτος μπορεί να είναι στο 1,5% του ΑΕΠ χάρη στον τουρισμό και το 
μικρότερο αντίκτυπο από τα capital controls. Η στροφή σε θετικό πρόσημο μπορεί να γίνει 
γρηγορότερα το 2016», υποστήριξε. Η βιωσιμότητα της συμφωνίας εξαρτάται από την 
επιστροφή στην ανάπτυξη, είπε ο υπουργός. Έκανε λόγο για πέντε κομβικά σημεία: (α) 
Σταθεροποίηση τραπεζών και κόκκινα δάνεια. Ήταν αποτυχημένες οι ανακεφαλαιοποίησεις 
γιατί δεν έλυσαν αυτό το πρόβλημα, (β) Διατήρηση και προσανατολισμός όλων των 
χρηματοδοτικών πόρων για την οικονομία. Διασφαλίστηκαν 4,5 δισ. ευρώ για τους 
επόμενους τρεις μήνες χάρη στις θετικές αποφάσεις στην Ευρώπη για το ΕΣΠΑ, (γ) Νέα 
εργαλεία χρηματοδότησης και νέος αναπτυξιακός νόμος που θα ψηφιστεί τον επόμενο μήνα, 
(δ) Ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας αλλά και αναπτυξιακού συμβουλίου που θα κάνει 
παρεμβάσεις σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού, (ε) Ολοκλήρωση διαδικασίας 
ενοποίησης δημόσιων συμβάσεων μέχρι τα Χριστούγεννα. 
 

 Ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος αναχώρησε εχθές για τη Λίμα 
του Περού, όπου θα πάρει μέρος στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 11 
Οκτωβρίου 2015. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στο περιθώριο της συνόδου 
ο υπουργός θα συναντήσει τους: (α) Πέμπτη 8 Οκτωβρίου - Cathy Novelli, Υφυπουργό 
Εξωτερικών των ΗΠΑ για την Οικονομική Ανάπτυξη, Klaus Regling, επικεφαλής του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Poul Thomsen, διευθυντή Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων του ΔΝΤ, (β) Παρασκευή 9 Οκτωβρίου - Jack Lew, Υπουργό Οικονομικών των 
ΗΠΑ, (γ) Κυριακή 11 Οκτωβρίου - Christine Lagard, Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ. 

 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 680.10 +1.40% -17.7% 
FTSE-Large Cap 201.54 +1.92% -23.9% 
FTSE-Mid Cap 821.54 +0.29% +6.3% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 39,078 +1.41% -26.2% 
Όγκος (€ εκατ.) 61.63 - 82.74 

 

 

 
ΕΤΕ 7.39% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΔΕΗ 7.37% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΧΑΕ 6.43% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΛΠ 4.32% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΓΡΙΒ 3.87% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΠΕΛΑ -0.13% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΑΛΦΑ -1.71% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΤΙΤΚ -1.99% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΤΕΝΕΡΓ -2.44% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -3.57% -30.00% 0,00% -3,88% -3,88% -4,19% -3.88% -6,25% -6,25% -1.93% -5.98%  

Μακροοικονομικά Στοιχεία 

 Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

3μηνιαίο Euribor -0.05% +0.0 -12 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 7.57% -11.7 -207 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 7.74% -18.7 -200 

Spread 10ετούς Ομ. 714 -19.6 -207 

USD / Euro 1.12 -0.13% -7.5% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 50.17 2.98% -12.5% 

ΑΕΠ (%) +1,4% B΄ Τριμ.'15 - 

Πληθωρισμός -1,5% Αυγ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

08/10/2015:                      –   
 

22/10/2015: ΕΚΤ – Συνεδρίαση ΔΣ  

04/11/2015: ΕΚΤ – Συνεδρίαση ΔΣ  

05/11/2015: Τιτάν – Αποτελέσματα Γ΄ Τριμήνου ‘15  
11/11/2015 : Jumbo – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
12/11/2015: Ελληνικά Πετρέλαια – Αποτ. Γ΄ Τριμ. ‘15 
12/11/2015: MSCI: Εξαμηνιαία Επαν. Αξιολόγησης 
12/11/2015: Grivalia Properties – Αποτ. Γ΄ Τριμ. ‘15 
13/11/2015: Fitch : Επανεξέταση Αξιολόγησης  
18/11/2015: ΕΚΤ – Συνεδρίαση ΔΣ 
23/11/2015: Ελληνικά Χρημ/ρια – Αποτ. Γ΄ Τριμ‘15 
24/11/2015: ΟΠΑΠ - Αποτελέσματα Γ΄ Τριμήνου ‘15 
25/11/2015: Μυτιληναίος - Αποτελέσματα Γ΄ Τριμ.‘15 
25/11/2015: Μέτκα - Αποτελέσματα Γ΄ Τριμήνου ‘15 
26/11/2015: Folli Follie - Αποτελέσματα Γ΄ Τριμήνου ‘15 
27/11/2015: ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ Γ΄Τριμ. ’15  
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 Δύσκολη προοιωνίζεται η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους δανειστές, που ξεκίνησε στην Αθήνα και στη Λίμα του Περού. Το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έθεσε ζήτημα επιπλέον μέτρων 1,35 δισ. ευρώ για το 2015 και το 2016, καθώς στην έκθεσή του για τα 
δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας αναθεωρεί επί τα χείρω τις προβλέψεις του για το πρωτογενές ισοζύγιο του προϋπολογισμού και για το 
χρέος, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί τον Αύγουστο στο μνημόνιο. Το Ταμείο προβλέπει τώρα ότι η Ελλάδα θα καταγράψει φέτος 
πρωτογενές έλλειμμα 0,5% του ΑΕΠ αντί στόχου για 0,25% του ΑΕΠ, γεγονός που δημιουργεί «τρύπα» περίπου 450 εκατ. ευρώ. Επίσης, για το 
2016 εκτιμά ότι το ισοζύγιο θα είναι μηδενικό έναντι στόχου για πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ, με το «κενό» να υπολογίζεται σε περίπου 900 εκατ. ευρώ. 
Την ίδια ώρα προβλέπει και εκτίναξη του χρέους. Στην πράξη το Ταμείο ασκεί πίεση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελάφρυνση του ελληνικού 
χρέους. Τα παραπάνω – και όχι μόνο– θα συζητηθούν τόσο σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ θεσμών και ελληνικών αρχών στις επαφές που ξεκίνησαν 
στην Αθήνα, όσο και μεταξύ του υπουργού Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτου και εκπροσώπων του Ταμείου και της αμερικανικής κυβέρνησης στο 
περιθώριο της Ετήσιας Συνόδου του ΔΝΤ που πραγματοποιείται στη Λίμα του Περού. Στην Αθήνα και στη Λίμα του Περού ξεκινάει η διαπραγμάτευση 
μεταξύ Αθήνας και δανειστών, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) να ανοίγει χθες θέμα επιπλέον μέτρων 1,35 δισ. ευρώ για φέτος και το 2016 
και ελάφρυνσης του χρέους, καθώς στην έκθεσή του για τα δημοσιονομικά μεγέθη (Fiscal Monitor) αναθεωρεί επί τα χείρω τις προβλέψεις του για το 
πρωτογενές ισοζύγιο του προϋπολογισμού και για το χρέος, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί τον Αύγουστο στο μνημόνιο. Το Ταμείο 
προβλέπει τώρα ότι η Ελλάδα θα καταγράψει φέτος πρωτογενές έλλειμμα 0,5% του ΑΕΠ αντί στόχου για 0,25% του ΑΕΠ, γεγονός που δημιουργεί 
«τρύπα» περίπου 450 εκατ. ευρώ. Επίσης, για το 2016 εκτιμά ότι το ισοζύγιο θα είναι μηδενικό έναντι στόχου για πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ, με το 
«κενό» να υπολογίζεται σε περίπου 900 εκατ. ευρώ. Επί της ουσίας, το ΔΝΤ θέτει εμμέσως πλην σαφώς θέμα για λήψη επιπλέον μέτρων 1,35 δισ. 
ευρώ για το 2015 και το 2016, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του μνημονίου. Επίσης, «κενό» της τάξης των 400 εκατ. ευρώ «βλέπει» για το 2017, 
ενώ και για το 2018 θεωρεί ότι η «τρύπα» θα είναι 1,8 δισ. ευρώ. Συνολικά, στην περίοδο του νέου μνημονίου (2015-2018) το Ταμείο θεωρεί ότι θα 
πρέπει να υιοθετηθούν 3,5 δισ. ευρώ επιπλέον μέτρα για να επιτευχθεί το 2018 ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Την ίδια ώρα, 
όμως, προβλέπει και εκτίναξη του χρέους. Το 2016 εκτιμά ότι θα ανέλθει στο 206,6% του ΑΕΠ αντί στόχου στο μνημόνιο για 200,9% του ΑΕΠ, ενώ 
υψηλότερο αναμένει να είναι κάθε έτος έως το 2020 που προβλέπει να φθάσει στο 182,5% του ΑΕΠ αντί στόχου για 174,5% του ΑΕΠ. Στην πράξη το 
Ταμείο ασκεί πίεση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Και όλα αυτά, χωρίς να αλλάζει τις προβλέψεις του για την 
ύφεση του 2015 (2,3%) και του 2016 (1,3%). Τα παραπάνω -και όχι μόνο θα συζητηθούν τόσο σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ θεσμών και ελληνικών 
αρχών στις επαφές που ξεκίνησαν στην Αθήνα, όσο και μεταξύ του υπουργού Οικονομικών, κ. Ευ. Τσακαλώτου, και εκπροσώπων του Ταμείου και 
της αμερικανικής κυβέρνησης στο περιθώριο της Ετήσιας Συνόδου του Ταμείου που πραγματοποιείται στη Λίμα του Περού. Να σημειωθεί ότι οι 
επικεφαλής των θεσμών αναμένονται στην Αθήνα στις 20 Οκτωβρίου για μία πρώτη και ολιγοήμερη συζήτηση με την κυβέρνηση εν όψει της έλευσής 
τους στις αρχές Νοεμβρίου για τον πρώτο έλεγχο.  

 
 Οι διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα θα πρέπει να επικεντρωθούν τώρα στη μείωση του βάρους του ελληνικού χρέους, δήλωσε από το 

Στρασβούργο ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ. Ο κ. Ολάντ υπογράμμισε ότι η ευρωζώνη ξεπέρασε τις δυσκολίες όσον αφορά την επίλυση 
των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας. «Αυτό που θα ήθελα να δω τώρα είναι μια συζήτηση αναφορικά με την εξυπηρέτηση του ελληνικού 
χρέους», υπογράμμισε. Μάλιστα ο Γάλλος πρόεδρος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «ήταν πολύ θαρραλέος 
και θέλησε να διαβουλευτεί με τον λαό του πριν συμφωνήσει», αναφερόμενος στο δημοψήφισμα. «Οι διαπραγματεύσεις (με την Αθήνα) ήταν 
επίπονες και εμείς συμμετείχαμε κατά το μέρος που μας αναλογούσε. Θα μπορούσαν να έχουν αποτύχει και αυτό θα ήταν κάτι παραπάνω από μια 
αποτυχία: θα ήταν μια αποκήρυξη των αμοιβαίων ευθυνών μας», τόνισε. Ο Φρανσουά Ολάντ απευθύνεται στο Ευρωκοινοβούλιο σε μια ιστορική 
ομιλία, καθώς είναι η πρώτη φορά από το 1989 που απευθύνονται από κοινού στο ΕΚ ο Γάλλος πρόεδρος και η καγκελάριος της Γερμανίας. Στην 
ομιλία του υπογράμμισε ότι πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω η ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, σημειώνοντας ότι σε 
διαφορετική περίπτωση θα "γυρίσουμε προς τα πίσω και αυτό θα είναι και το τέλος της ΕΕ" 

 

Αγορά 
 

 Εντείνονται οι προσπάθειες των φορέων της κεφαλαιαγοράς με στόχο την άρση των περιορισμών για τους Έλληνες επενδυτές. Σύμφωνα 
με το Capital.gr, χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΜΕΧΑ (Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών) με κλιμάκιο του 
ΔΝΤ με αντικείμενο τα capital controls επί των χρηματοοικονομικών προϊόντων (μετοχές, αμοιβαία κ.α.) , τις επιπτώσεις τους στην κεφαλαιαγορά και 
τα πιθανά επακόλουθα από μελλοντική άρση τους. Η αντιπροσωπεία του ΣΜΕΧΑ, αποτελούμενη από τους κ.κ. Κυρίτση (πρόεδρο του Συνδέσμου), 
Περβανά (αντιπρόεδρο), Πετροπουλάκη και Χρυσοχοϊδη συναντήθηκε με κλιμάκιο του ΔΝΤ, επικεφαλής του οποίου ήταν ο μόνιμος εκπρόσωπος του 
ΔΝΤ στην Αθήνα, Γουές Μακ Γκρου. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία των αξιωματούχων του ΔΝΤ, οι εκπρόσωποι 
του Συνδέσμου παρουσίασαν τις πάγιες θέσεις του συνόλου των φορέων της κεφαλαιαγοράς για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και πλήρη άρση των 
περιορισμών για τους Έλληνες επενδυτές. Τόνισαν πως τα capital controls στο Χ.Α. έχουν δημιουργήσει σημαντικές στρεβλώσεις που δεν είναι 
δυνατόν να διατηρηθούν επί μακρόν, για τια οποίες άλλωστε από την πρώτη στιγμή είχε προειδοποιήσει ο Σύνδεσμος. Από την πλευρά τους τα 
στελέχη του Ταμείου ζήτησαν να ενημερωθούν σε πλήρη έκταση για τις επιπτώσεις που μέχρι σήμερα έχουν προκαλέσει οι περιορισμοί αυτή στην 
ελληνική κεφαλαιαγορά. Παράλληλα, ζήτησαν την άποψη και τις εκτιμήσεις του ΣΜΕΧΑ για τη συμπεριφορά που θα επιδείξουν αγορά και επενδυτές 
σε περίπτωση άρσης των περιορισμών, με τους εκπροσώπους του ΣΜΕΧΑ να επιμένουν πως οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο εκροής κεφαλαίων 
προς το εξωτερικό είναι περιορισμένο. Πάντως, οι επιπτώσεις από την επιβολή capital controls στους Έλληνες ιδιώτες  επενδυτές είναι ήδη αισθητές. 
Ο ημερήσιος τζίρος στο Χρηματιστήριο έχει υποχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε επίπεδα κοντά στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ για το τελευταίο δίμηνο 
μετά την επαναλειτουργία του Χρηματιστηρίου διαμορφώνεται σε μέσα επίπεδα σε μόλις 36,5 εκατ. ευρώ, όταν μέχρι την τραπεζική αργία της 26ης 
Ιουνίου ξεπερνούσε σε μέσα επίπεδα τα 101 εκατ. ευρώ. Αυτή η μείωση κατά 64% αποτελεί πλήγμα για τα έσοδα όχι μόνο της ΕΧΑΕ, αλλά και των 
χρηματιστηριακών εταιρειών και συνολικά του επενδυτικού κλάδου. Ακόμη χειρότερα, τον περασμένο μήνα η δραστηριότητα των "ενεργών" παικτών 
έπεσε στο ναδίρ καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΧΑΕ μόλις 17.074 κωδικοί έκαναν έστω και μια πράξη μέσα στον μήνα. Ο αριθμός αυτός είναι ο 
χαμηλότερος που έχει καταγραφεί (αντιστοιχεί σε μόλις 776 κωδικούς την ημέρα κατά μέσο όρο) και είναι μειωμένος κατά 50% σε σχέση με τις 
περίπου 34.000 ενεργές μερίδες τον Ιούνιο, προ της επιβολής των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και Χ.Α., παράλληλα με τις πρωτοβουλίες του ΣΜΕΧΑ και σε συνεργασία με την ΤτΕ, έχουν κινήσει ξανά τις διαδικασίες για να 
συζητηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η άρση ή έστω σημαντική χαλάρωση των περιορισμών στη χρήση του "παλαιού χρήματος" 
για επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η οριστική απόφαση θα ληφθεί από την ΕΚΤ, με τον αντιπρόεδρό της, Vitor Constancio, να είναι ο 
άνθρωπος που χειρίζεται το θέμα.  

 

Επιχειρήσεις 
 

 Κατά το πρώτο τρίμηνο (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2015) οι πωλήσεις του Ομίλου της Jumbo για το διάστημα ανήλθαν σε € 152,62 εκατ. από € 
145,51 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, δηλαδή αυξημένες κατά 4,88%, όπως ανέφερε η εταιρία στο πλαίσιο της ετήσιας 
ενημέρωσης των αναλυτών της στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Η επίδοση αυτή οφείλεται στη μικρή υποχώρηση των πωλήσεων των 
καταστημάτων στην Ελλάδα ενώ τα καταστήματα του εξωτερικού συνέχισαν να καταγράφουν δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης. Για τη νέα οικονομική 
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χρήση, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ομίλου, εκτιμάται ότι οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Ελλάδα θα κυμανθούν μεταξύ του -5% και 
0%, της Κύπρου 5% με 8%, της Βουλγαρίας 10% με 12%, ενώ της Ρουμανίας θα διπλασιαστούν. Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις του Ομίλου αναμένεται 
να κυμανθούν μεταξύ 0% και 4%. Όσον αφορά στα εκτιμώμενα μετά φόρων κέρδη, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ομίλου αναμένεται να 
υποχωρήσουν μεταξύ 25% και 15%. Καθώς το πιο σημαντικό τρίμηνο είναι το δεύτερο, όπου περιλαμβάνει και την περίοδο των Χριστουγέννων, ο 
Όμιλος θα επανέλθει μετά το τέλος του με νεότερες εκτιμήσεις, αναφέρθηκε στην ΕΘΕ. Η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε τους επενδυτές ότι σε 
λίγες μέρες αναμένεται να λειτουργήσει το έβδομο υπερκατάστημα στο Pitesti (12.000 τ.μ.). Σημειώνεται ότι η Ρουμανία είναι η χώρα στην οποία θα 
επικεντρωθεί το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά στα επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα, ο Όμιλος στοχεύει στην 
αναδιάρθρωση του δικτύου με κύριο γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό περιλαμβάνει και την αντικατάσταση μικρών καταστημάτων 
πρώτης γενιάς με νέα υπερκαταστήματα σε περιοχές που ακόμα ο Όμιλος δεν έχει παρουσία. 

 
 Αύξηση κατέγραψε η επιβατική κίνηση της Aegean το εννεάμηνο του 2015, επηρεαζόμενη θετικά από την επιτυχή επέκταση του δικτύου, 

σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. H ΑEGEAN και η Olympic Air μετέφεραν 9,2 εκ. επιβάτες την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, 17% 
περισσότερους σε σχέση με το 2014. Η θετική δυναμική που παρουσίασε η Aegean στην επιβατική κίνηση από τις αρχές του καλοκαιριού, 
συνεχίσθηκε σε όλη την τουριστική περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2015. Συνολικά, οι Aegean και Olympic Air μετέφεραν την περίοδο Ιουλίου – 
Σεπτεμβρίου 2015, 4.267.754 εκατ. επιβάτες, 696 χιλ. περισσότερους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, καταγράφοντας αύξηση 19%. 
Η αύξηση της εταιρείας σε επιβάτες εξωτερικού ήταν, πολλαπλάσια της συνολικής αγοράς. Συγκεκριμένα το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2015, η 
εταιρία μετέφερε στο δίκτυο εξωτερικού 2.358.122 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 29% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Η αύξηση αυτή 
αφορούσε και σε άλλες περιοχές εκτός φυσικά της Αθήνας, που είχε φέτος συνολικά θετική πορεία με κύρια συνεισφορά νέων προορισμών από την 
εταιρία. Η θετική τάση συνεχίστηκε και το μήνα Σεπτέμβριο, όπου η κίνηση εξωτερικού παρουσίασε αύξηση + 28% με 709 χιλ. επιβάτες. Ιδιαίτερα 
σημαντική για την στήριξη των μεγάλων τουριστικών περιοχών ήταν η αύξηση που παρουσίασε η εταιρία στις βάσεις της Ρόδου και του Ηρακλείου, 
που σε επίπεδο συνολικής αγοράς παρουσίασαν μικρή υποχώρηση, λόγω της σημαντικής κάμψης της αγοράς της Ρωσίας. Συγκεκριμένα, το τρίμηνο 
Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2015, η εταιρεία παρουσίασε αύξηση στη βάση του Ηρακλείου 31% και 30% στη βάση της Ρόδου. Το 2015 η εταιρεία 
συνέδεσε το Ηράκλειο με απευθείας δρομολόγια προς 45 προορισμούς σε 21 χώρες και τη Ρόδο με απευθείας δρομολόγια προς 35 προορισμούς 
εξωτερικού σε 19 χώρες. Με τα νέα της δρομολόγια, η εταιρία ήταν υπεύθυνη για ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της αύξησης της τουριστικής 
κίνησης (με αεροπλάνο) στη χώρα το 2015, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η κίνηση στο εσωτερικό αυξήθηκε 9%, έναντι του αντίστοιχου 
τριμήνου του 2014 και παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό. Η αύξηση που επετεύχθη στις «άγονες» γραμμές το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2015 
παρουσίασε αύξηση 22%, με μερικές από αυτές να έχουν ακόμη μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης. Συγκεκριμένα, εντυπωσιακή είναι η αύξηση που 
παρουσιάστηκε στα νησιά Σκιάθος +60%, Ζάκυνθος +51%, Νάξος +43% και Μήλος +38%. 

 
 Την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας αποτυπώνει η απόφαση της ΕΚΤ για τη μείωση της ρευστότητας μέσω του ΕLA 

προς τις ελληνικές τράπεζες, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος. Έτσι, το ανώτατο όριο για την παροχή έκτακτης 
ρευστότητας, μέσω του ELA, μειώθηκε στα 87,9 δισ. ευρώ έναντι 88,9 δισ. ευρώ πριν. Σύμφωνα με την ΤτΕ, η μείωση του ELA αντανακλά τη 
βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των καταθέσεων του 
ιδιωτικού τομέα. Σημειώνεται ότι τον περασμένο Αύγουστο οι καταθέσεις αυξήθηκαν στα 121,14 δισ. ευρώ, έναντι 120,8 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, έπειτα 
από μια πολύμηνη περίοδο μεγάλων εκροών, λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας και της ανησυχίας για την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Στο 
διάστημα Νοεμβρίου 2014 - Ιουλίου 2015 οι εκροές καταθέσεων ανήλθαν στα 43 δισ. ευρώ. Η ομαλοποίηση των συνθηκών οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στην υπογραφή της νέας τριετούς συμφωνίας τον περασμένο Αύγουστο, η οποία επιβεβαίωσε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και απομάκρυνε την 
αβεβαιότητα. 

 
 Με σταθερά υψηλές επενδύσεις, παρά τη συνέχιση της πτώσης σε έσοδα και κέρδη, έκλεισε το Α’ εξάμηνο του 2015 για τον Κλάδο των 

Κινητών Επικοινωνιών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας ( ΕΕΚΤ), ο Κλάδος επένδυσε €131 εκατ. 
σε δίκτυα και υποδομές, ενώ συνολικά υπέστη μειώσεις στα έσοδα από υπηρεσίες κατά 4,4%, στους συνδρομητές κατά 1% και στο μέσο έσοδο ανά 
χρήστη (ARPU) κατά 2,9%. Πολύ θετικό μήνυμα για το εξάμηνο είναι η αύξηση της χρήσης δεδομένων κατά 80% σε σχέση με πέρσι, με αποτέλεσμα 
να μειώνεται η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Η χώρα μας απέχει σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
όσον αφορά στην αναλογία δεδομένων προς λεπτά ομιλίας και το ποσοστό συνδρομητών που κατέχουν smartphones. Όπως επισημαίνεται στην 
τελευταία μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον Κλάδο των Κινητών Επικοινωνιών, οι επενδύσεις των εταιρειών σε δίκτυα νέας 
γενιάς θα επιτρέψουν την αύξηση της χρήσης υπηρεσιών δεδομένων, ενισχύοντας τις προοπτικές για την οικονομία. Αν η Ελλάδα συγκλίνει με την 
Ευρώπη στη διείσδυση της χρήσης δεδομένων, το ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά 1,9% έως το 2019, ενώ θα αυξηθούν και τα δημόσια έσοδα κατά €1,5 δισ. 

 

 
(Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.gr”, “www.naftemporiki.gr”, “www.imerisia.gr”, “www.capital.gr” “www.tovima.gr” “www.kathimerini.gr,” “www.sigmalive.com”, 
“www.newmoney.gr ”,“www.bankingnews.gr , “www.protothema.gr”) 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.imerisia.gr/
http://www.capital.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.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  

Γιάννης Σινάπης +30-210-6879353 sinapis@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


