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Με πτώση της τάξεως του 1,97% (803,36 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 38 κινήθηκαν ανοδικά, 76 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 142 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 240,07 μονάδες (-2,56%), με τις μετοχές των ΟΠΑΠ (+4,39%), ΤΙΤΚ (+3,29%) 
και ΜΟΗ (+2,75%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΕΥΡΩΒ (-9,40%), ΕΤΕ (-11,40%) και ΑΛΦΑ (-11,76%) σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν 
απώλειες. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Όσοι περίμεναν κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης, ο 
Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα κάνει την περίφημη κωλοτούμπα, διαψεύστηκαν. Ο 
Πρωθυπουργός, σε μια ομιλία έντονα φορτισμένη συναισθηματικά στο τέλος της, ανέφερε 
ότι επιδιώκει συμφωνία με τους εταίρους. Παρά τα σαφή μηνύματα από την άλλη όχθη της 
διαπραγμάτευσης να μην επιμείνει στις προεκλογικές του δεσμεύσεις, επέλεξε ακριβώς το 
αντίθετο. Προγραμματικές δηλώσεις ευήκοες στα αυτιά της κοινοβουλευτικής του ομάδας, 
καλοδεχούμενες και με το παραπάνω από τους ψηφοφόρους. Αυτές οι προγραμματικές 
δηλώσεις όμως είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν αλλεργία στους εταίρους της χώρας που 
κρατάνε το πουγκί με τα λεφτά, την ώρα που η ΕΚΤ έδειξε δείγματα γραφής με την απόφαση 
της προηγούμενης εβδομάδας. Με εκφράσεις, οι οποίες κατά κόρον χρησιμοποιήθηκαν στην 
προεκλογική περίοδο, όπως αυτές της «μνημονιακής βαρβαρότητας» ο κ. Τσίπρας έκανε 
σαφές ότι επιμένει σε άρνηση της νέας παράτασης του Προγράμματος, στο πρόγραμμα 
γέφυρα – την οποία απορρίπτουν σε όλους τους τόνους από την Ε.Ε- και διευθέτηση του 
χρέους, με νέα εργαλεία, χωρίς αναφορά σε κούρεμα, αλλά με απόλυτη σαφήνεια ότι το 
χρέος στο 184% του ΑΕΠ δεν είναι βιώσιμο. Ο Πρωθυπουργός μέσω των προγραμματικών 
επιλέγει να μείνει πιστός στις θέσεις του από την ομιλία του ξεχωρίζουν: 
• Θα επιχειρήσουμε να ανατρέψουμε το αδιέξοδο στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Είμαι 
βέβαιος ότι η κυβέρνησή μας μαζί με όλους όσους στηρίζουν θα μείνει στην ιστορία ως η 
κυβέρνηση που τήρησε το λόγο της. 
• Το τοπίο στην Ελλάδα και την Ευρώπη παραμένει δύσκολο αλλά είναι ήδη διαφορετικό. Η 
ατζέντα αλλάζει, η Ελλάδα παραμένει στο επίκεντρο αλλά ως πρωταγωνιστής όχι ως 
κομπάρσος. Η Ελλάδα καταθέτει προτάσεις δεν δέχεται εντολές. 
• Η διαπραγμάτευση αυτή δεν θα είναι εύκολη, ο δρόμος ανηφορικός και θα τα καταφέρουμε, 
έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. 
• Στόχος αμοιβαία επωφελής λύση και για την Ελλάδα και για τους εταίρους της. Η Ελλάδα 
θέλει να εξυπηρετήσει το χρέος της. Αν θέλουν και οι εταίροι μας ας καθίσουν στο τραπέζι. 
Το 184% δεν επιτρέπει την εξυπηρέτησή του. Είναι πρόβλημα πολιτικής λύσης και πολιτικών 
επιλογών. 
• Η νέα κυβέρνηση επιδιώκει να συνδυάσει τις πολιτικές που απορρέουν από Ε.Ε με τις 
ανάγκες του λαού. 
• Το περιβόητο μνημόνιο καταργήθηκε από την αποτυχία του, τα καταστροφικά 
αποτελέσματα και τη λαϊκή εντολή. Η κυβέρνηση δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του 
μνημονίου. 
• Λόγω τεχνικών δυσκολιών δεν πρέπει να ζητείται τεχνική παράταση. προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες στο εσωτερικό. 
• Επιδιώκουμε συμφωνία με πρόγραμμα γέφυρα έως τον Ιούνιο. Είναι εφικτό τις επόμενες 
15 ημέρες; Με έπεισαν οι επαφές στο εξωτερικό ότι παρά τις δυσκολίες είναι εφικτό. 
• Είμαστε απολύτως έτοιμοι να συμφωνήσουμε και αύριο το πρωί αν υπάρχει διάθεση. 
Έχουμε σχέδιο δεν φτιάχνουμε τις προτάσεις τώρα. 
• Το νέο συμβόλαιο μεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε που θα αποτυπωθεί σε μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα και θα σέβεται τους κανόνες αλλά όχι τα παράλογα πρωτογενή πλεονάσματα. 
• Επιδιώκουμε βιώσιμη συμφωνία με τους εταίρους. Αισιοδοξώ ότι θα το πετύχουμε. 
Σε σχέση με τις προεκλογικές εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσίπρας δεν υποχώρησε 
σε πολλά σημεία. Η ΕΡΤ ανοίγει ξανά, απολυμένες καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες και 
διοικητικοί των ΑΕΙ επαναπροσλαμβάνονται, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται έως το τέλος του 
2016 στα 751 ευρώ, από τα Χριστούγεννα του 2015 οι συνταξιούχοι με αποδοχές κάτω από 
700 ευρώ θα λάβουν και πάλι 13η σύνταξη. Κόντρα στις παροχές, αύξηση των εσόδων του 
προϋπολογισμού δεν προβλέπονται παρά από την ανακατανομή των φορολογικών βαρών 
με στόχευση την οικονομική ελίτ και τα υψηλά βαλάντια ελευθέρων επαγγελματιών, 1,5 δισ. 
ευρώ προβλέπεται ότι θα αποδώσει στα δημόσια ταμεία η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
καυσίμων και καπνού. 
 

 Απορρίφθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ κατά την 
τελευταία συνεδρίασή του το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για διεύρυνση του ορίου 
κατοχής εντόκων γραμματίων από τις εγχώριες τράπεζες. Σύμφωνα με πληροφορίες του 
Dow Jones η ελληνική πλευρά ζητούσε επέκταση του ορίου κατοχής εντόκων γραμματίων 
από τα 15 στα 19,5 δισ. ευρώ, ένα αίτημα που απορρίφθηκε αμέσως από την ΕΚΤ, 
σύμφωνα με τέσσερις ευρωπαίους αξιωματούχους. Το αίτημα αποτελεί το θεμέλιο λίθο για 
τη συμφωνία – γέφυρα που έχει προτείνει η νέα ελληνική κυβέρνηση, καθώς εξασφαλίζει την 
κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών για το διάστημα που θα κρατήσει η διαπραγμάτευση. 
Να σημειωθεί ότι παλαιότερες πληροφορίες ανέφεραν ότι η Ελλάδα διεκδικούσε αύξηση του  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 803,36 -1,97% -2,8% 
FTSE-Large Cap 240,07 -2,56% -9,4% 
FTSE-Mid Cap 826,41 -1,44% +6,9% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 47.292 -2,87% -10,6% 
Όγκος (€ εκατ.) 113,39 - 117,99 

 

 

 
ΟΠΑΠ 4,39% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΤΙΤΚ 3,29% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΟΗ 2,75% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΛΠ 1,38% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΙΝΛΟΤ 1,32% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΠΕΙΡ -5,76% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -6,64% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΡΩΒ -9,40% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΤΕ -11,40% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΑΛΦΑ -11,76% 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% -0,4 -3 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,54% +28,1 -10 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,05% +35,9 +31 

Spread 10ετούς Ομ. 969 +36,2 +48 

USD / Euro 1,14 0,32% -5,7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 55,36 0,20% -3,4% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

09/02/2015: -  
 

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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κατά 10 δισ., ενώ τώρα κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση επανέρχεται ζητώντας 2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα 
κεφάλαια αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ελληνική κυβέρνηση να αντεπεξέλθει για τους επόμενους τέσσερις με έξι μήνες. Στελέχη της 
ελληνικής κυβέρνησης φοβούνται ότι η Αθήνα θα μπορούσε να ξεμείνει από ρευστό ακόμη και στις αρχές Μαρτίου. «Βρισκόμαστε υπό μεγάλη πίεση 
χρόνου», τόνισε ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με την Αθήνα. Αλλος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι "η παράταση 
του προγράμματος είναι η μοναδική λύση που βρίσκεται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή". Σημειώνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη έντοκα 
γραμμάτια ελληνικού δημοσίου ύψους 15 δισ. ευρώ, έχοντας πιάσει «ταβάνι» σε σχέση με το πλαφόν που επιτρέπει η ΕΚΤ. Πρόσφατα, ο 
Μηχανισμός Ενιαίας Εποπτείας Τραπεζών έστειλε επιστολή στις ελληνικές τράπεζες, με την οποία τους συστήνει να αποφεύγουν υπερβολικές 
τοποθετήσεις σε μη άμεσα ρευστοποιήσιμους τίτλους. 
 

 Στην Αθήνα βρίσκεται ήδη ο επικεφαλής του Euroworking Group, Τόμας Βίζερ (φωτό) μαζί με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Τρόικα, Ντέκλαν Κοστέλο. Οι δύο άνδρες θα έχουν συναντήσεις με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δύο μέρες πριν από το έκτακτο Eurogroup 
της Τετάρτης. Η επίσκεψη γίνεται λίγες ώρες αφού ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις ξεκαθάρισε ότι δεν θα δεχτεί την 
επέκταση του μνημονίου -μία λύση που πρότειναν οι ευρωπαίου εταίροι την προηγούμενη εβδομάδα σε πολιτικό αλλά και τεχνικό επίπεδο- και θα 
επιδιώξει μία "συμφωνία γέφυρα" που θα προσφέρει ρευστότητα στην ελληνική κυβέρνηση μέχρι τον Ιούνιο. 
 

 Η κυβέρνηση Ομπάμα πιέζει τους ηγέτες της Ευρωζώνης να συμβιβασθούν περισσότερο με τη νέα κυβέρνηση της Ελλάδας, καθώς αυξάνονται οι 
φόβοι ότι μια παρατεταμένη αντιπαράθεση για τα δημοσιονομικά θα μπορούσε να βλάψει την παγκόσμια οικονομία, αναφέρεται σε δημοσίευμα των 
Financial Times. Η αμερικανική προσπάθεια άσκησης πίεσης λαμβάνει χώρα εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον 
για τη σκληροπυρηνική στάση που υιοθετούν ορισμένα μέλη της Ευρωζώνης, ιδιαίτερα η Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει 
να εφαρμόζει τις δεσμεύσεις της για δημοσιονομικές μειώσεις, προστίθεται στο δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους της Ε.Ε. και των 
ΗΠΑ. «Συμβουλεύσαμε όλες τις πλευρές ότι χρειάζεται να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός από την πλευρά όλων», δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός 
αξιωματούχος, σύμφωνα με τους FT. «Υπάρχουν όρια στο πόση πολλή λιτότητα μπορεί να αντέξει μια κοινωνία», πρόσθεσε. 

 

 Στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα προχώρησε χθες ο οίκος Standard&Poor’s (S&P), λόγω της 
περιορισμένης ρευστότητας στην ελληνική οικονομία και του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος που υπάρχει και δυσκολεύει μία συμφωνία με την 
Ευρώπη. Μάλιστα, πρόκειται για την πρώτη υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από κάποιον οίκο αξιολόγησης από το 2012. Πλέον, η S&P 
βαθμολογεί την Ελλάδα με «Β-» από «Β», ενώ την διατηρεί υπό επιτήρηση με πρόθεση για νέα άμεση υποβάθμιση («creditwatch negative»). 
Σύμφωνα με τον οίκο, η υποβάθμιση αντανακλά στην εκτίμησή του ότι οι πιέσεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών και στην οικονομία έχουν 
συρρικνώσει τα χρονικά περιθώρια που έχει η ελληνική κυβέρνηση για να καταλήξει σε συμφωνία σε ένα νέο πρόγραμμα με τους ξένους δανειστές. 
Υπενθυμίζει πως υπάρχουν λήξεις ομολόγων του επίσημου τομέα οι οποίες περιορίζουν τη διαπραγματευτική ευελιξία της νέας κυβέρνησης. Και 
προσθέτει ότι «κατά την άποψή μας, μια διαιώνιση των συζητήσεων με τους δανειστές μπορεί να οδηγήσει σε πιέσεις στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, με τη μορφή της απόσυρσης καταθέσεων και στο δυσμενέστερο σενάριο, την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων και την απώλεια 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση από έναν ύστατο δανειστή, οδηγώντας δυνητικά στον αποκλεισμό της Ελλάδας από την Οικονομική και Νομισματική 
Ενωση». Παράλληλα, ο οίκος αναφέρεται και στην πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να σταματήσει να δέχεται τα 
ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο για να παρέχει ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες. Όπως αναφέρει, «αναμένουμε ότι η ΕΚΤ θα διακόψει την παροχή 
ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα (και συνεπώς και στην οικονομία της) αν η δίμηνη τεχνική παράταση του προγράμματος του EFSF δεν 
επεκταθεί πέρα από την ημερομηνία λήξης του στις 28 Φεβρουαρίου του 2015. Στην ανακοίνωσή της στις 4 Φεβρουαρίου, στην οποία ανέφερε την 
αναστολή της εξαίρεσης για τα ελληνικά ομόλογα, η ΕΚΤ σημείωνε ότι “αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί δυνατή η επιτυχημένη 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος”». Στο πλαίσιο αυτό, η S&P σημειώνει πως οι αβεβαιότητες για την παροχή ρευστότητας στις 
ελληνικές τράπεζες διογκώνουν και την εκροή καταθέσεων, ενώ αποδυναμώνουν τις επενδύσεις και υπονομεύουν την πληρωμή φόρων, που ήδη 
επιδεινώνουν το οικονομικό και δημοσιονομικό προφίλ της χώρας. Πέραν αυτών, χθεσινό δημοσίευμα του πρακτορείου Dow Jones ανέφερε ότι η 
κυβέρνηση αιτήθηκε την έκδοση επιπλέον εντόκων γραμματίων ύψους 4,5 δισ. ευρώ για να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες έως τον Μάιο, αλλά 
αυτό απορρίφθηκε από την ΕΚΤ. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ είχε απορρίψει εντός της εβδομάδας και αίτημα για έκδοση επιπλέον εντόκων γραμματίων 
ύψους 10 δισ. ευρώ. Πάντως, χωρίς κάποια επιπλέον χρηματοδότηση της χώρας, τα ταμειακά διαθέσιμα τελειώνουν στο τέλος Φεβρουαρίου. Πέραν 
αυτών, χθες υπήρξε και μία σειρά δημοσιευμάτων για την Ελλάδα. Η Ευρώπη ζυγίζει το κόστος αποπομπής της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, είναι ο 
τίτλος δημοσιεύματος της Wall Street Journal, ενώ ιδιαίτερα επικριτικά είναι και τα σχόλια των γερμανικών μέσων δύο μέρες μετά τη συνάντηση των 
κ. Γ. Βαρουφάκη και Β. Σόιμπλε. Στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, το ερώτημα που τίθεται είναι: «Πόσο μετράει η Ελλάδα για την Ευρώπη;». 
Και σημειώνει ότι το ερώτημα αυτό απασχολεί τους περισσότερους Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς εντείνονται οι διεργασίες για το πρόγραμμα 
διάσωσης της Ελλάδας. 
 

 Υπό αναθεώρηση για πιθανή υποβάθμιση θέτει ο οίκος Moody's την πιστοληπτική αξιολόγηση Caa1 για την ελληνική οικονομία. Όπως επισημαίνει ο 
οίκος, βασικός λόγος για την κίνηση αυτή είναι η μεγάλη αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελλάδας και των 
επίσημων πιστωτών για το πρόγραμμα στήριξης της χώρας. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
όσον αφορά στην ικανότητα της Ελλάδας να αντιμετωπίζει τις χρηματοδοτικές ανάγκες και τις ανάγκες ρευστότητας, καθώς και στην πιθανότητα 
στάσης πληρωμών επί διαπραγματεύσιμων τίτλων. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, η Moody's θα εξετάσει τα πιθανά αποτελέσματα των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της νέας ελληνικής κυβέρνησης και ευρωπαϊκών αρχών. Ειδικότερα, θα εκτιμήσει την ικανότητα της κυβέρνησης να 
διασφαλίσει τη μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω επέκτασης ή προσαρμογής του τρέχοντος προγράμματος στήριξης, κάτι που θα επιτρέψει και 
στις ελληνικές τράπεζες να διατηρήσουν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΚΤ. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να 
αλλάξει σημαντικά τους όρους του προγράμματος, με τη Moody's να τονίζει ότι υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και 
την πιθανότητα συμφωνίας με τους δανειστές, κάτι που θα διασφαλίσει τη χρηματοδοτική θέση της Ελλάδας. Οι κυβερνήσεις των άλλων χωρών της 
ευρωζώνης αναμένεται να αντισταθούν στα αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης να αντιστρέψει τα μέτρα λιτότητας και να μειώσει τους στόχους για τα 
πλεονάσματα προϋπολογισμού, δεδομένης τόσο της πολιτικής που τηρούν τα τελευταία χρόνια, όσο και καθώς μια ελάφρυνση για το χρέος της 
Αθήνας θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες περιορισμού του χρέους σε άλλες χώρες της ευρωζώνης. Εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν 
καταφέρει να διασφαλίσει μια συμφωνία με τους επίσημους πιστωτές τις επόμενες λίγες εβδομάδες, η πιθανότητα στάσης πληρωμών επί του χρέους 
που βρίσκεται στα χέρια του ιδιωτικού τομέα αυξάνεται έντονα και η Ελλάδα θα δυσκολευτεί να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας 
λόγω πολύ χαμηλού "ταμείου", τονίζει η Moody's. Η καθυστέρηση στην αποπληρωμή 7,2 δισ. που προγραμματιζόταν να δοθούν στην Ελλάδα πέρυσι 
έχουν επιτείνει τα προβλήματα ρευστότητας. Το 2015 η χώρα καλείται να αποπληρώσει μακροπρόθεσμο χρέος 16 δισ. περίπου, να "ρολάρει" έντοκα 
γραμμάτια 14,6 δισ. και να πληρώσει τόκους 4 δισ. περίπου στον ιδιωτικό και τον επίσημο τομέα. Η πρώτη μεγάλη αποπληρωμή, των 3,5 δισ. ευρώ, 
είναι στις 20 Ιουλίου ενώ ακολουθούν 3,2 δισ. στις 20 Αυγούστου, και οι δυο για τίτλους που έχει στα χέρια της η ΕΚΤ. Επίσης, μετά και τις αποφάσεις 
της ΕΚΤ για τις τράπεζες, η ικανότητά τους να χρηματοδοτούν το δημόσιο μέσω των αγορών εντόκων γραμματίων θα εξαρτηθεί από την πρόσβασή 
τους στον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας, τον ΕLA. Η Moody's θεωρεί ότι η μελλοντική πρόσβαση των τραπεζών στα εργαλεία της ΕΚΤ όπως ο 
ELA θα εξαρτηθεί: 
- από το αν η Ελλάδα θα βρίσκεται σε επίσημο πρόγραμμα και 
- από το αν η ΕΚΤ θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν φερέγγυες για να διατηρήσουν πρόσβαση στον ELA. 
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Τέλος η αδύναμη ανάκαμψη της Ελλάδας μετά από την εξαετή ύφεση και η δυσκολία στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων παραμένουν βασικές 
αδυναμίες. 
 

 Δύο προσφορές κατατέθηκαν τελικώς στο διαγωνισμό που διενέργησε το ελληνικό δημόσιο για την παραχώρηση τριών οικοπέδων σε περιοχές της 
Δυτικής Ελλάδας (Άρτα-Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία και Βορειοδυτική Πελοπόννησο). Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση που έκαναν τα ΕΛΠΕ και 
η εταιρεία Energean Oil & Gas, οι οποίες καταθέτουν προσφορά για δύο από τα τρία οικόπεδα του διαγωνισμού. Ειδικότερα, τα ΕΛΠΕ κατέθεσαν 
προσφορά για την Άρτα-Πρέβεζα και ΒΔ Πελοπόννησο και η Energean για Αιτωλοακαρνανία και Άρτα-Πρέβεζα. Δηλαδή, οι δύο εταιρείες διεκδικούν 
από κοινού ένα από τα τρία οικόπεδα, ενώ για τα άλλα δύο έχουν καταθέσει μοναδικές προσφορες. Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών έληξε 
σήμερα, στις 15:00. Ωστόσο στο διαγωνισμό δεν θα κατεβάσει τελικώς προσφορά η ιταλική Enel, η οποία ειχε αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον το 
οποίο, σύμφωνα με πηγές, συνδεόταν και με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. Επίσης για το διαγωνισμό είχαν εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον και 
κάποιες άλλες ξένες εταιρείες (είχαν ακουστεί τα ονόματα των Shell, Total και Repsol) οι οποίες ωστόσο είχαν αποστασιοποιηθεί εδώ και αρκετό 
χρονικό διάστημα εξαιτίας του αρνητικού περιβάλλοντος των τιμών της αγοράς πετρελαίου. Το ΥΠΕΚΑ επισημαίνει ότι οι αιτούντες που πληρούν τα 
τεχνικά και οικονομικά κριτήρια θα κληθούν να διαπραγματευθούν ανταγωνιστικά για τις προσφερόμενες εκτάσεις. Οι διαπραγματεύσεις θα 
διεξαχθούν βάσει των ανταγωνιστικών στοιχείων και η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί εντός τριμήνου. Το υπουργείο θα συνάψει χωριστές συμβάσεις 
για κάθε περιοχή προς παραχώρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον προκηρυχθέντα διεθνή διαγωνισμό. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Στον απεριόριστο έλεγχο των τραπεζών μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μετά την αλλαγή της σχετικής διάταξης του νόμου 
ανακεφαλαιοποίησης θα προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση σύμφωνα με την εξαγγελία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ενώ καταργείται και η 
ασυλία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου. «Ο έλεγχος από το Ταμείο θα είναι εντατικός και θα τεθούν ποιοτικοί και ποσοτικοί 
στόχοι» στις τράπεζες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε: «Κι αυτό θα γίνει με σεβασμό και στα δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων». Στην 
συνεργασία με τους ιδιώτες μετόχους έχει αναφερθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, ο 
οποίος έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει τις επαφές με τους ξένους μετόχους των τραπεζών. Ήδη, το έπραξε με τον βασικό μέτοχο της Eurobank, 
τον επικεφαλής του fund, Fairfax, Πρεμ Γουατσα. Κατόπιν της συνάντησης των δυο ανδρών υπήρξε η αλλαγή στη διοίκηση της τράπεζας. 
Υπενθυμίζεται ότι στον νομό ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ο οποίος ψηφίσθηκε το 2010, δίνεται η δυνατότητα στο Ταμειο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας να ασκεί βέτο μόνο σε κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις (πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.ά). Τώρα η κυβέρνηση εμφανίζεται να 
αλλάξει το πλαίσιο και παράλληλα φέρεται έτοιμη να προχωρήσει και σε ορισμό εκτελεστικών μελών στα Διοικητικά Συμβούλια. Μια ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα πτυχή στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για το τραπεζικό σύστημα ήταν η αναφορά του, πάνω από δύο φορές, στην διερεύνηση των 
θαλασσοδανείων, καθώς επίσης και ο κομβικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι τράπεζες στην πάταξη της διαφθοράς και στην 
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες γνωρίζουν σε βάθος όλα τα εμβάσματα που έφυγαν προς πιστωτικά 
ιδρύματα του εξωτερικού κατά την περίοδο της κρίσης ενώ με βάση την άρση του τραπεζικού απορρήτου, η οποία έχει ψηφισθεί από την Βουλή, 
οφείλουν να διευκολύνουν με διάθεση στοιχείων τις αρμόδιες αρχές. Στόχος της κυβέρνησης είναι ο εξονυχιστικούς έλεγχος των δανείων προς 
μεγάλες επιχειρήσεις καθώς σε αυτά εκτιμάται ότι κρύβονται επιτήδειοι επιχειρηματίες, οι οποίοι διαθέτουν σημαντική κινητή και ακίνητη περιουσία 
αλλά δεν πληρώνουν τα δάνεια τους και συνεχίζουν να διοικούν τις επιχειρήσεις τους. Σύμφωνα, μάλιστα, με στοιχεία των διοικήσεων των τραπεζών 
υπάρχουν επιχειρηματίες που πήραν συνολικά δάνεια ύψους 5-8 δισ. ευρώ, δεν τα επένδυσαν στις επιχειρήσεις τους και τα έκαναν καταθέσεις σε 
τράπεζες του εξωτερικού... Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε, επίσης, την ίδρυση μίας αναπτυξιακής τράπεζας αλλά και του Ειδικού Φορέα, ο οποίος θα 
αναλάβει τα κόκκινα (φυσικών προσώπων) και επιχειρηματικά δάνεια. «Στόχος του είναι να προστατεύσει τους δανειολήπτες και τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις», είπε και ξεκαθάρισε ότι «παύει οποιαδήποτε πώληση δανείων προς μη αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα και κερδοσκόπους 
είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού». Οσον αφορά τη αναπτυξιακή τράπεζα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα συσταθεί εξαρχής και δεν 
πρόκειται για σχετική μετατροπή της Attica Bank. Αμέσως μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, θα ξεκινήσουν οι αλλαγές στην Εθνική Τράπεζα. 
Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι καθήκοντα προέδρου θα αναλάβει η πρώην υπουργός Λουκά Κατσέλη και στην θέση του διευθύνοντος 
συμβούλου θα τοποθετηθεί ο Γιώργος Μιχελής, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Εμπορικής Τράπεζας και της Eurobank. Αλλαγές αναμένονται και 
στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τουλάχιστον όσον αφορά στην θέση του προέδρου. Επίσης, σαρωτικές αναμένονται οι αλλαγές των 
εκπροσώπων του ΤΧΣ στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών. Να σημειωθεί ότι σε δημοσίευμα της Αυγής αναφέρονταν πως η ηγεσία του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμφωνεί με την πρόθεση της κυβέρνησης να αλλάξει το νόμο, ώστε το Δημόσιο να ασκεί πλήρως τα δικαιώματα 
ψήφου του στις τράπεζες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα η κ. Αναστασία Σακελλαρίου διευθύνουσα σύμβουλος του ΤΧΣ «έχει αποφασίσει να αλλάξει το 
νόμο που διέπει το ΤΧΣ και τις τράπεζες με στόχο να μπορεί μέσω των δικαιωμάτων ψήφου να ψηφίζει, άρα και να ασκεί πλήρη έλεγχο στις τράπεζες 
ως βασικός μέτοχος». Πρόκειται για αποδιδόμενη πρόθεση που εγείρει ερωτήματα καθώς υπεύθυνος για τις αλλαγές στο νόμο που διέπει το ΤΧΣ και 
τις συστημικές τράπεζες που ανακεφαλαιοποιήθηκαν και με κρατική βοήθεια είναι ο υπουργός Οικονομικών και όχι η ηγεσία του Ταμείου. 
 

 Σε κατάσταση μηχανικής υποστήριξης βρίσκονται οι εγχώριες τράπεζες, αντλώντας ρευστότητα από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας, τον 
γνωστό ELA, ενώ οι καταθέσεις υποχωρούν, εξαιτίας της αβεβαιότητας για την έκβαση της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τους εταίρους, στο 
χαμηλότερο επίπεδο από το ξέσπασμα της κρίσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, οι καταθέσεις διαμορφώνονται σήμερα στα 
επίπεδα των 147 δισ. ευρώ, αισθητά χαμηλότερα από το επίπεδο των 150 δισ. ευρώ, σημείο όπου είχαν βρεθεί τον Ιούνιο του 2012, υπό την πίεση 
της διπλής εκλογικής αναμέτρησης και της αβεβαιότητας. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι το δίμηνο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου οι καταθέσεις έχουν μειωθεί 
κατά περίπου 16 δισ. ευρώ ενώ η «χαμηλή πτήση» συνεχίζεται και στο ξεκίνημα του Φεβρουαρίου. Την προηγούμενη εβδομάδα η ΕΚΤ επιφύλαξε μία 
εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη: ανακοίνωσε ότι από την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου τα ελληνικά ομόλογα δεν θα είναι, προσωρινά, αποδεκτά ως 
εγγυήσεις για την παροχή ρευστότητας. Η ΕΚΤ απαιτεί μια συμφωνία Ελλάδας - Ε.Ε. Με την απόφαση, περίπου 50 δισ. ευρώ (κρατικές εγγυήσεις, 
έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) με βάση τα οποία έχει αντληθεί ρευστότητα, θα καταπέσουν στον ELA. Στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν ότι το 
μεγάλο ζητούμενο είναι να εξαλειφθεί η αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας μας από το ευρώ, ώστε η οικονομία και το τραπεζικό 
σύστημα να επιστρέψουν σε μια κατάσταση κανονικότητας. Η τρέχουσα αβεβαιότητα παρασύρει την οικονομία σε ένα πτωτικό σπιράλ: οι καταθέσεις 
μειώνονται, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξάνονται, οι χορηγήσεις νέων δανείων έχουν «παγώσει», οι επενδύσεις έχουν ανασταλεί και η οικονομία 
επιβραδύνει. Την προηγούμενη εβδομάδα, η Κομισιόν προχώρησε στην αναθεώρηση της εκτίμησής της για τον ρυθμό ανάπτυξης της εγχώριας 
οικονομίας στο 2,5% έναντι 2,9% εξαιτίας της αβεβαιότητας. Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών, το σημαντικότερο όλων είναι να υπάρξει το 
συντομότερο μια κατ’ αρχήν συμφωνία της κυβέρνησης με την Ε.Ε. σε ένα βασικό πλαίσιο το οποίο θα βάλει τέλος στην αβεβαιότητα, επιτρέποντας 
την οικονομία να ανακτήσει τον βηματισμό της. 
 

 «Λογική απόφαση» χαρακτηρίζει την αιφνιδιαστική κίνηση της ΕΚΤ -να σταματήσει να δέχεται από τις 11 Φεβρουαρίου τα ελληνικά ομόλογα ως 
εγγυήσεις για τη χορήγηση ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες- ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Φινλανδίας, Erkki Liikanen. Όπως 
μεταδίδει το Dow Jones Newswires, ο κ. Liikanen σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung σημειώνει πως «είχαμε πει ήδη 
από τον Ιανουάριο ότι οι εξαιρέσεις στους κανόνες εξαρτώνται από την επιτυχή εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων». «Πρέπει να 
συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες μας» προσθέτει χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, ο Φιλανδός Κεντρικός Τραπεζίτης υπερασπίζεται το πρόγραμμα 
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αγοράς ομολόγων που έχει ανακοινώσει η ΕΚΤ, λέγοντας ότι «όταν κάποιος καταλήγει να βρίσκεται σε ένα αποπληθωριστικό σπιράλ, είναι δύσκολο 
να βγει από αυτό». «Πρέπει να ενεργήσει το συντομότερο δυνατόν, και όχι με καθυστέρηση» προσθέτει. 

 

 Η κεφαλαιακή κατάσταση των τραπεζών, το αποθεματικό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του 
ΤΧΣ εξετάσθηκαν στη σημερινή συνάντηση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη με τη διευθύνουσα σύμβουλο του Ταμείου 
Αναστασία Σακελλαρίου στην αντιπροεδρία. Η συνάντηση που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Εξάλλου, 
απολογισμό με τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2014 έδωσε 
σήμερα στη δημοσιότητα το ΤΧΣ, λίγο πριν την συνάντηση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη με τη διευθύνουσα σύμβουλο του 
Ταμείου Αναστασία Σακελλαρίου. Ο απολογισμός αναφέρεται μεταξύ άλλων στα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 
και στις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών. Όπως αναφέρει, σύμφωνα με το στατικό σενάριο δυσμενών εξελίξεων, η συνολική κεφαλαιακή υστέρηση 
για τις ελληνικές τράπεζες ανήλθε σε 8,7 δισ. ευρώ (Alpha: 0 δισ. ευρώ, Eurobank 4,7 δ δισ. ευρώ, Εθνική Τράπεζα 3,4 δισ. ευρώ, και Πειραιώς 0,7 
δισ. ευρώ). Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως λαμβάνοντας υπόψη την καθαρή επίπτωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν το 
2014, το υπόλοιπο συνολικό κεφαλαιακό έλλειμμα ανήλθε περίπου σε 2,7 δισ. ευρώ (Πειραιώς: 0 δισ. ευρώ, Eurobank 1,76 δισ. ευρώ, και Εθνική 
Τράπεζα 0,93 δισ. ευρώ). Στην ίδια βάση σημειώνεται πως οι ελληνικές τράπεζες αξιολογήθηκαν επίσης βάσει της παραδοχής του δυναμικού 
σεναρίου (λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκαν από τη DG-Comp μετά την 1η Ιανουαρίου 2014), με αποτέλεσμα η Εθνική 
Τράπεζα να μην παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση και η Eurobank στην ουσία να μην παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση (18 εκατ ευρώ). 
 

 Σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινωθεί η αλλαγή διοίκησης στην Εθνική Τράπεζα. Ο πρόεδρος του ομίλου Γ. Ζανιάς και ο 
διευθύνων σύμβουλος, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, αναμένεται να αντικατασταθούν από την κ. Λούκα Κατσέλη και τον κ. Γιώργο Μιχελή, που έχει 
μακρά εμπειρία στον τραπεζικό τομέα. Σε ό,τι αφορά τις άλλες συστημικές τράπεζες, φαίνεται ότι δεν σχεδιάζονται άμεσα κινήσεις. Σε κάθε 
περίπτωση, ακόμα και αν τελικά γίνουν κάποιες αλλαγές, αυτές θα είναι μικρής κλίμακας στο πρότυπο της Eurobank: δηλαδή η κάλυψη των θέσεων 
ευθύνης από την υπάρχουσα διοικητική δομή με τραπεζικά στελέχη μεγάλης εμπειρίας. Στην Eurobank τοποθετήθηκε στη θέση του προέδρου ο Ν. 
Καραμούζης και διευθύνων σύμβουλος ο Φ. Καραβίας. 

 

 Στο πλαίσιο της Ανακοίνωσής, για τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ημεpομηνίας 27 Νοεμβρίου 
2014 η Τράπεζα Κύπρου γνωστοποίησε ότι θα επανεξέταζε τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης της ΕΚΤ, για να διασφαλίσει ότι οι 
λογιστικές εκτιμήσεις και μεθοδολογίες της έχουν εναρμονιστεί με στόχο να υιοθετηθούν οι παρατηρήσεις και αναπροσαρμογές που εισηγήθηκε ο 
Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός («ΕΕΜ»), όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (AQR). Στην Ανακοίνωσή της 
ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2014, η Τράπεζα ανέφερε ότι αυτή η επανεξέταση και μεθοδολογική προσαρμογή δύναται να οδηγήσει σε αυξημένη 
χρέωση για προβλέψεις το τέταρτο τρίμηνο του 2014. Αυτή η εργασία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι αυτή η 
προσαρμογή όντως οδηγεί σε αυξημένη χρέωση προβλέψεων. Επιπρόσθετα, ενόψει των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στην Ρωσία, από τα 
μέσα του Δεκέμβρη του 2014, η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε μια συντηρητική επισκόπηση των εργασιών της και έχει αυξήσει το επίπεδο των 
προβλέψεων αναφορικά με το δανειακό χαρτοφυλάκιο και λοιπά περιουσιακά στοιχεία στη χώρα. Αυτή η ενέργεια αντικατοπτρίζει μια συνειδητά πιο 
συντηρητική πολιτική έναντι της ρωσικής οικονομικής προοπτικής και μειώνει σημαντικά την έκθεση του Συγκροτήματος στη χώρα αυτή. Ως 
αποτέλεσμα, θα υπάρχει μια αυξημένη χρέωση για προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο του 2014. Η χρέωση για το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να είναι 
λίγο πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου των προηγούμενων τριμηνιαίων χρεώσεων για το 2014. Η χρέωση αυτή ενισχύει τη συντηρητικότητα της 
Τράπεζας, αυξάνει την κάλυψη των δανείων από προβλέψεις και εναρμονίζει ορισμένες από τις μεθοδολογίες της σε σχέση με τις παρατηρήσεις που 
προέκυψαν από το AQR. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τέταρτο τρίμηνο 
του 2014 αναμένεται να είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο. Η Τράπεζα συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο στην πορεία 
υλοποίησης των στρατηγικών της σχεδιασμών. Η απομόχλευση του ισολογισμού συνεχίζεται και η Τράπεζα σημειώνει πρόοδο στην ανακοπή της 
επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 αναμένεται να κυμανθεί στο 14%. Η 
ρευστότητα της Τράπεζας συνεχίζει να βελτιώνεται, ενισχυμένη από θετικές πελατειακές ροές κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2014 και 
τον Ιανουάριο του 2015. Η Τράπεζα έχει επιτύχει να μειώσει τη χρηματοδότησή της από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) στο 
επίπεδο των €7,4 δισ. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει στις 25 Φεβρουαρίου 2015, για να εξετάσει τα προκαταρκτικά 
οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την 
ίδια μέρα, μετά το τέλος της χρηματιστηριακής συνάντησης, στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 
(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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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 
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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


