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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 3,83% (859,70 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 32 κινήθηκαν ανοδικά, 85 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 138 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 258,18 μονάδες (-4,81%), με τις μετοχές των ΕΕΕ (+16,10%), ΙΝΛΟΤ 
(+12,86%) και ΓΡΙΒ (+12,50%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΥΡΩΒ (+1,31%), ΠΕΙΡ (+1,28%) και ΕΤΕ (+0,13%) σημείωσαν την μικρότερη 
απόδοση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν απώλειες ενώ οι Αμερικανικές έμειναν κλειστές 
λόγω αργίας. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Διορία έως την Παρασκευή έλαβε η ελληνική πλευρά για να ζητήσει παράταση του 
υφιστάμενου προγράμματος, αλλά και να δεσμευθεί ότι θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση. 
Αυτή ήταν και η μόνη επιλογή που τέθηκε και από τους 18 εταίρους στο τραπέζι του 
χθεσινού Eurogroup. «H επέκταση του προγράμματος θα μας δώσει μερικούς μήνες χρόνο 
ώστε να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα» είπε ο πρόεδρος του Eurogroup κ. 
Ντάισελμπλουμ και έδωσε το πλαίσιο στο οποίο μία επέκταση του υφιστάμενου 
προγράμματος θα μπορούσε να συμφωνηθεί. «Εφόσον υποβληθεί αίτημα παράτασης εντός 
των επόμενων ημερών από την Ελλάδα, είμαστε έτοιμοι να συγκαλέσουμε έκτακτο 
Eurogroup την Παρασκευή», πρόσθεσε. Ο κ. Ντάισελμπλουμ ξεκαθάρισε ότι πρώτον, 
υπάρχει ελαστικότητα στο πρόγραμμα και οι εταίροι είναι ανοιχτοί να συζητήσουν 
αντικατάσταση μέτρων, αλλά όχι μονομερείς ενέργειες. Δεύτερον, δεν μπορούν να 
καταργηθούν ήδη εφαρμοσμένα μέτρα χωρίς τη συμφωνία των τριών θεσμών (ΕΚΤ, ΔΝΤ, 
Ευρ. Επιτροπή) και μόνο αν προταθούν άλλα ισοδύναμα. Τρίτον, η Ελλάδα πρέπει να 
τηρήσει τις δανειακές τις υποχρεώσεις. Τέταρτον, να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα της χώρας. Επίσης, άφησε να εννοηθεί ότι στο πλαίσιο του νέου 
προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα να εξετασθεί η αλλαγή των δημοσιονομικών στόχων. 
Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, κ. Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε ότι για να γίνει οποιαδήποτε 
εκταμίευση δόσης εκ μέρους του ΔΝΤ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Το 
περασμένο Σαββατοκύριακο η ελληνική πλευρά μαζί με τους επικεφαλής των «θεσμών» 
κάθισαν για να χαρτογραφήσουν ποιο 70% του υφιστάμενου προγράμματος αποδέχεται η 
ελληνική πλευρά και ποιο 30% όχι, αλλά και με τι προτείνουν να το αντικαταστήσουν. 
«Απογοητευτήκαμε» δήλωσε ο κ. Ντάισελμπλουμ αναφερόμενος σε αυτές τις συζητήσεις, 
που δεν έφεραν κάποιο αποτέλεσμα, καθώς δεν βρέθηκε κοινό έδαφος. Η εξέλιξη της 
συζήτησης στο Eurogroup είχε διαφανεί από τις δηλώσεις των υπουργών Οικονομικών κατά 
την είσοδό τους στο κτίριο του Συμβουλίου. Ο κ. Β. Σόιμπλε ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τι 
ακριβώς ζητεί η ελληνική κυβέρνηση και, όπως είπε, δεν είναι ο μόνος, ενώ σημείωσε ότι 
όσο η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει πρόγραμμα, δεν μπορεί να σκεφτεί άλλες επιλογές. 
«Είναι απόφαση της Ελλάδας» είπε χαρακτηριστικά, «τι πραγματικά θέλει, πώς θέλει η χώρα 
να βαδίσει έναν δρόμο, ο οποίος κάποια στιγμή θα οδηγήσει στην ανάκτηση της 
εμπιστοσύνης των αγορών. Αυτό δεν το βλέπουμε αυτήν τη στιγμή». Και όντως αυτή τη 
στιγμή η μπάλα, όπως λένε χαρακτηριστικά Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, βρίσκεται στο 
ελληνικό γήπεδο, καθώς μέσα στις επόμενες μέρες είναι η Αθήνα, που πρέπει να ζητήσει 
επέκταση του προγράμματος. Ο Σλοβάκος υπουργός Οικονομικών παρότρυνε τον Ελληνα 
ομόλογό του να μιλάει περισσότερο επί της ουσίας και να επιστρέψει στην «οικονομική 
πραγματικότητα». Αλλά και ο κ. Μοσκοβισί αναφέρθηκε στη σημασία των ουσιαστικών 
διαλόγων, επαναλαμβάνοντας δύο φορές τη φράση στη συνέντευξη Τύπου ότι «πρέπει να 
είμαστε λογικοί και όχι ιδεολόγοι» (logical and no ideological), ενδεικτικό του κλίματος που 
επικράτησε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Eπίσης, σημείωσε ότι έγινε έντονη 
συζήτηση γύρω από τις διατυπώσεις. Ο κ. Ντάισελμπλουμ αναφέρθηκε επίσης σε διαφορές 
που υπάρχουν στη φρασεολογία, λέγοντας ότι αυτό που ζητεί ο κ. Βαρουφάκης ως 
πρόγραμμα - γέφυρα είναι στην ουσία η επέκταση που συζητάμε και εμείς. «Πάντα 
μπορούμε να σκεφτούμε άλλες λέξεις, απλά όταν θα πάμε στα κοινοβούλιά μας θα 
μιλήσουμε για επέκταση του προγράμματος» ανέφερε για να προσθέσει ότι οι 
δημοσιονομικοί στόχοι δεν μπορούν να εκτροχιαστούν και το πρόγραμμα πρέπει να 
παραμείνει σε γενικές γραμμές το ίδιο. Σύμφωνα με χθεσινοβραδινές πληροφορίες από 
πηγές της γερμανικής κυβέρνησης στις Βρυξέλλες, το Βερολίνο θέτει ως όρο για να 
ξαναρχίσουν συζητήσεις με την Αθήνα, να στείλει η ελληνική κυβέρνηση επιστολή προς τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς με την οποία να βεβαιώνει ότι: Δεν θα αναληφθούν μονομερώς 
πρωτοβουλίες για την ακύρωση μεταρρυθμίσεων που ήδη έχουν γίνει. Νέα μέτρα θα 
εξαγγέλλονται μόνο σε συνεργασία με τους θεσμούς και μόνο εφόσον αυτοί κρίνουν ότι 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Εγγυάται πως θα πληρωθούν τα χρέη σε όλους τους 
πιστωτές. Θα συνεργαστεί με τους τρεις θεσμούς που αποτελούσαν την τρόικα. Η τρέχουσα 
αξιολόγηση θα κλείσει αφού γίνει αίτηση για παράταση του προγράμματος. Αισιόδοξος ότι οι 
διαπραγματεύσεις θα συνεχισθούν και μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει συμφωνία, η 
οποία θα είναι θετική και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, εμφανίσθηκε χθες, λίγο μετά το 
«ναυάγιο» του Eurogroup και το τελεσίγραφο Ντάισελμπλουμ προς την Αθήνα, ο κ. Γ. 
Βαρουφάκης, ενώ κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι οι Δημοκρατίες διαχρονικά απέρριπταν τα 
τελεσίγραφα. Ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε ότι πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup ο 
Επίτροπος Οικονομικών, Πιερ Μοσκοβισί, του παρουσίασε ένα προσχέδιο συμφωνίας, «το 
οποίο θα ήμουν περισσότερο από ευτυχής να υπογράψω» όπως πρόσθεσε. Σύμφωνα με 
όσα είπε ο υπουργός Οικονομικών, το κείμενο αυτό έκανε αναφορά σε υποβολή από την 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 859,70 -3,83% +4,1% 
FTSE-Large Cap 258,18 -4,81% -2,5% 
FTSE-Mid Cap 870,26 -2,71% +12,6% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 50.501 -4,76% -4,6% 
Όγκος (€ εκατ.) 90,44 - 119,40 

 

 

 
ΕEΕ 1,95% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΙΝΛΟΤ 0,60% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΓΡΙΒ 0,25% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΤΙΤΚ -0,21% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ -0,46% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΙΓ -8,15% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΑΛΦΑ -8,86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΡΩΒ -12,09% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΠΕΙΡ -12,22% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΤΕ -12,41% 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 -3 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,06% +21,7 -58 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9,51% +24,4 -24 

Spread 10ετούς Ομ. 917 +24,6 -4 

USD / Euro 1,13 0,00% -6,7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 60,66 5,70% 5,8% 

ΑΕΠ (%) +1.5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,6% Δεκ. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

17/02/2015: Συνεδρίαση Ecofin 
 

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 
11/03/2015: ΕΥΡΩΒ – 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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ελληνική κυβέρνηση αιτήματος για τετράμηνη παράταση της δανειακής συμφωνίας, προκειμένου στο διάστημα αυτό να ολοκληρωθούν οι 
διαβουλεύσεις για ένα νέο «συμβόλαιο» μεταξύ Ελλάδας και εταίρων. Στο διάστημα αυτό, η Κομισιόν θα παρείχε τεχνική βοήθεια για επιτάχυνση και 
ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων. Η Ελλάδα θα επαναλάμβανε τις δεσμεύσεις της να τιμήσει τις υποχρεώσεις της, να μην προβεί σε μονομερείς 
ενέργειες, να μην προχωρήσει σε πράξεις που θα επιφέρουν εκτροχιασμό του προϋπολογισμού και δεν θα έκανε κάτι που θα μπορούσε να 
διαταράξει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, πρόσθεσε. Είπε, επίσης, ότι αυτό που ζήτησε η ελληνική πλευρά ήταν να μην υπάρξουν άλλα μέτρα 
ύφεσης, π.χ. επιπλέον μειώσεις σε συντάξεις, αύξηση ΦΠΑ σε τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών, το κείμενο αυτό 
δεν έφτασε ποτέ στο Eurogroup, αντικαταστάθηκε από ένα άλλο, που παρουσιάσθηκε στη συνεδρίαση και το οποίο πήγαινε ακόμα πιο πίσω και από 
την όποια πρόοδο είχε σημειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο του Εurogroup και της Συνόδου. Ειδικότερα, το κείμενο αυτό, πρόσθεσε, 
εμπεριείχε αναφορά σε επέκταση του τρέχοντος προγράμματος ως έχει και παροχή μιας ασαφούς «ευελιξίας». Κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα 
απέδιδαν την αντικατάσταση του κειμένου σε γερμανικό δάκτυλο, μιλώντας ευθέως για παρέμβαση Σόιμπλε. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, κύκλοι της 
Κομισιόν έλεγαν ότι δεν παρουσιάσθηκε ποτέ έγγραφο προσχέδιο από τον κ. Μοσκοβισί, απλά έγινε μια συζήτηση με ανταλλαγή ιδεών. Ο κ. 
Βαρουφάκης από την πλευρά του μίλησε για αδυναμία συμφωνίας πάνω στο κείμενο που παρουσιάστηκε από τον κ. Ντάισελμπλουμ: «θα ήταν 
αδύνατον να το υπογράψουμε» τόνισε και επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα που πιστεύει ότι έχει αποτύχει, έχει 
δημιουργήσει ανθρωπιστική κρίση και κατέστησε πιο δύσκολο το περιβάλλον για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, ενώ βύθισε τη χώρα σε μια 
περιδίνηση αποπληθωρισμού. «Η κυβέρνησή μας έχει εκλεγεί για να αλλάξει αυτό το πρόγραμμα» τόνισε και πρόσθεσε ότι «είμαστε έτοιμοι και 
πρόθυμοι να κάνουμε τα πάντα για μια έντιμη συμφωνία τις επόμενες ημέρες, αλλά όχι να εφαρμόσουμε μέτρα που θα ενισχύσουν την ανθρωπιστική 
κρίση». Απαντώντας σε ερώτηση για το τελεσίγραφο που ετέθη από τους εταίρους, ο κ. Βαρουφάκης εμφανίσθηκε βέβαιος ότι αυτό θα αποσυρθεί τις 
επόμενες ημέρες και ότι μέσα από τις διαβουλεύσεις θα βρεθεί η ζητούμενη διατύπωση, που θα αποτελέσει για τις δύο πλευρές μια έντιμη συμφωνία, 
προκειμένου να προχωρήσουν. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Αυλαία στο Νόμο Κατσέλη ρίχνει όπως όλα δείχνουν η ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και 
αυτό γιατί μέσω αυτής θα διευθετηθεί και το σύνολο των κόκκινων δανείων των νοικοκυριών που βρίσκονται κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας. Σε 
δηλώσεις του ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Σταθάκης ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος νόμος επί της ουσίας είχε καταργηθεί με τη ρύθμιση Χατζηδάκη 
και αυτό που προωθεί το υπουργείο μέσω του νέου νομοσχεδίου που θα κατατεθεί το επόμενο δίμηνο είναι η πλήρης και άμεση ρύθμιση των 
κόκκινων δανείων, όπως σημείωσε ο ίδιος. Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη στόχος του νέου πλαισίου μέσω του οποίου θα προβλέπεται ακόμη και η 
διαγραφή χρέους για νοικοκυριά που αδυνατούν να αποπληρώσουν την οφειλή τους αλλά και η επιμήκυνση του δανείου και η μείωση των επιτοκίων 
ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, είναι ο απεγκλωβισμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η άμεση διευθέτηση των υποθέσεων 
που εκκρεμούν στα δικαστήρια. Σημειώνεται ότι σήμερα εκκρεμούν στα ειρηνοδικεία της χώρας 100.000 και πλέον υποθέσεις δανειοληπτών που 
έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή τους στο νόμο Κατσέλη, και για αρκετές η δικάσιμος έχει ορισθεί το 2028. Εν τω μεταξύ, αδιευκρίνιστο 
παραμένει μέχρι αυτή την ώρα αν στην προωθούμενη ρύθμιση (σ.σ. αυτή που θα «κατέβει» τον Απρίλιο για τα κόκκινα δάνεια των φυσικών 
προσώπων) θα συμπεριληφθεί και η ρύθμιση και για τα κόκκινα δάνεια των νομικών προσώπων. Δεν αποκλείεται η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους 
να σπάσει στα δύο. Δηλαδή η πρώτη ρύθμιση που θα πάει στη Βουλή, πιθανότατα μέσα στον Απρίλιο, να αφορά τα κόκκινα δάνεια των νοικοκυριών 
και σε δεύτερο χρόνο να υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά την προστασία από τους 
πλειστηριασμούς, η κυβέρνηση πρόκειται να κατεβάσει μέσα στην εβδομάδα σχετική μεταβατική ρύθμιση μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα 
δάνεια των φυσικών προσώπων. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομίας η προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς θα 
αφορά σχεδόν το σύνολο των δανειοληπτών που το δάνειό τους βρίσκεται στο «κόκκινο». Συγκεκριμένα θα καλύπτει την πρώτη κατοικία 
αντικειμενικής αξίας ύψους 400.000 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και κλιμάκωση προς τα πάνω ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του 
δανειολήπτη (π.χ. οικογένεια με ένα ή δύο παιδιά). Πάντως στο τελικό νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων φυσικών προσώπων τα όρια 
για την προστασία της πρώτης κατοικίας ενδέχεται να είναι χαμηλότερα, όπως αναφέρουν τα ίδια στελέχη. Και αυτό γιατί στο τελικό πλαίσιο θα μπουν 
και συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, οι τραπεζικές καταθέσεις και το εισόδημα. Βασικός πυλώνας της 
ρύθμισης του υπουργείου είναι η σύσταση δημόσιου φορέα για τη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους, ιδέα η οποία είχε βρει κατά το παρελθόν ευήκοα 
ώτα από την Κομισιόν, αλλά όχι από το ΔΝΤ. Στόχος της κυβέρνησης είναι η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου φορέα να γίνει από το «μαξιλάρι» 
των 11 δισ. ευρώ του ΤΧΣ, ενώ σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου για το πρώτο κύμα διαχείρισης κόκκινων δανείων θα απαιτηθούν περί τα 2 δισ. 
ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο φορέας θα αγοράσει τα κόκκινα δάνεια από τις εμπορικές τράπεζες με έκπτωση (discount) και εν συνεχεία 
ο δανειολήπτης, αν δεν εμπίπτει στην κατηγορία αυτών που βρίσκονται κάτω ή στα όρια της φτώχειας, θα συνεχίζει να αποπληρώνει το υπόλοιπο 
μέρος του δανείου επωφελούμενος μικρότερης μηνιαίας δόσης, μεταφοράς κάποιου τμήματος του δανείου σε βάθος 10-15ετίας και χαμηλότερου 
επιτοκίου. Αν και μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει τελικό σχέδιο, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες 
έχουν προκαλέσει σειρά ερωτημάτων σε τραπεζικά στελέχη και όχι μόνο. Σύμφωνα με τους ίδιους, το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς θα 
υπολογίζεται η τιμή «μεταβίβασης» του δανείου από την τράπεζα στον φορέα. Αυτός όμως δεν είναι και ο μοναδικός προβληματισμός τους. Ένα 
ακόμη ερώτημα που προκύπτει είναι τι θα γίνεται σε περιπτώσεις όπου το δάνειο που πέρασε στο δημόσιο φορέα δεν εξοφλείται όπως 
συμφωνήθηκε. Θα διεκδικηθεί από τον φορέα με βάση τους τραπεζικούς κανόνες ή η οφειλή θα βεβαιωθεί στο taxis προκειμένου να αναζητηθεί με 
βάση τους όρους είσπραξης κρατικών εσόδων; 
 

 Αυστηρή προειδοποίηση στις εγχώριες τράπεζες και κυρίως στην κυβέρνηση απηύθυνε ο Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας της ΕΚΤ (Single 
Supervisory Mechanism – SSM) καθώς με επιστολή του στις συστημικές τράπεζες υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στις διοικήσεις των 
τραπεζών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον εγκριθούν από τον ευρωπαϊκό Μηχανισμό Εποπτείας. Στην επιστολή τονίζεται ότι για να 
πραγματοποιηθούν αλλαγές στις διοικητικές πυραμίδες των τραπεζών θα πρέπει να εγκριθούν από την Εποπτεία και για τον σκοπό αυτό οι 
υποψήφιοι για ανώτατες θέσεις θα πρέπει να περνούν από συνέντευξη. Η επιστολή έφτασε στις τράπεζες χθες λίγες ώρες πριν από την 
προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας, στο οποίο αναμενόταν να συζητηθεί και το ζήτημα των διοικητικών αλλαγών. Τελικά, 
το Δ.Σ. δεν πραγματοποιήθηκε και πηγές της Εθνικής Τράπεζας αποδίδουν τη μετάθεση σε τεχνικούς λόγους και το αποσυνδέουν από την επιστολή. 
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η επιμονή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αλλαγές στη διοίκηση της Εθνικής, κάτι που με βάση τον νόμο για 
την ανακεφαλαιοποίηση και τη σημερινή μετοχική διάρθρωση δεν έχει δικαίωμα να πράξει, προκάλεσαν την αντίδραση της ΕΚΤ. Σημειώνεται ότι ο 
Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας έχει υπό την εποπτεία του και τις τέσσερις εγχώριες συστημικές τράπεζες, την Alpha Bank, την Τράπεζα Πειραιώς, 
την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα. Για την ηγεσία της Εθνικής Τράπεζας έχουν ακουστεί τα ονόματα της κ. Λούκας Κατσέλη για τη θέση του 
προέδρου και του κ. Γεωργίου Μιχελή για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και πληροφορίες αναφέρουν ότι στην ΕΚΤ διατυπώνονται ισχυρές 
ενστάσεις για την κ. Κατσέλη, καθώς ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ο γνωστός νόμος Κατσέλη, θεωρείται ότι έπληξε τα συναλλακτική 
ήθη, ενθαρρύνοντας την κουλτούρα της μη πληρωμής υποχρεώσεων προς τις τράπεζες. Στην κ. Κατσέλη καταλογίζεται ότι αγνόησε πολλές από τις 
παρατηρήσεις της ΕΚΤ (η ΕΚΤ γνωμοδοτεί για κάθε νόμο που επηρεάζει τη λειτουργία των τραπεζών) για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του 
νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Σε κάθε περίπτωση, μετά την παρέμβαση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας, κάθε υποψηφιότητα 
στελέχους για την ανώτατη διοίκηση θα πρέπει να εγκριθεί από τον μηχανισμό. Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις των 
υποψηφίων στην Αθήνα, αλλά και στη Φρανκφούρτη. Αναλυτές σημειώνουν ότι οι αναφορές της κυβέρνησης και την ανάγκη αλλαγών στις διοικήσεις 
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των εμπορικών τραπεζών, αλλά και άλλες δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων που υποστηρίζουν την ενίσχυση του κρατικού ελέγχου στις τράπεζες, 
έχουν θορυβήσει την ΕΚΤ. Με την επιστολή η ΕΚΤ έρχεται να υπενθυμίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στο ευρωπαϊκό θεσμικό περιβάλλον και 
να περιορίσει μονομερείς κινήσεις στον κρίσιμο τομέα των τραπεζών. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η Eurobank ανακοίνωσε την 
αναδόμηση της διοικητικής της πυραμίδας με την τοποθέτηση του κ. Νικολάου Καραμούζη στη θέση του προέδρου και του κ. Φωκίωνα Καραβία στη 
θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας και απόφασης των μετόχων της τράπεζας. 
 

 Παράταση 15 ημερών έδωσε η διοίκηση του ΟΠΑΠ στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ιδιώτες (ή πράκτορες του οργανισμού που δεν 
είχαν συμμετάσχει στν πρώτη φάση) για λειτουργία Gaming Hall, των νέων αιθουσών που θα φιλοξενούν VLTs. Παράλληλα, με ικανοποιητικούς 
ρυθμούς προχωρά και η διαδικασία επιλογής των χώρων που θα λειτουργήσουν τα 660 Gaming Halls (που θα ονομάζονται Play ΟΠΑΠ) καθώς ήδη 
έχουν κατατεθεί 4.000 αιτήσεις από ιδιοκτήτες ακινήτων ανά την Ελλάδα. Η αρχική προθεσμία για τους ιδιώτες έληξε χθες με στελέχη της αγοράς 
τυχερών παιχνιδιών να υποστηρίζουν πως η συμμετοχή «έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία». Η 15θημερη παράταση συνδέεται με την μεγάλη 
προσέλευση υποψηφίων οι οποίοι προσέρχονται στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Λεωφόρο Κηφισού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανάμεσα στις 
εκατοντάδες αιτήσεις ιδιωτών περιλαμβάνονται και πολλές αιτήσεις από υφιστάμενους ιδιοκτήτες πρακτορείων οι οποίοι δεν μετείχαν στην αρχική 
διαδικασία και ο ΟΠΑΠ τους έδωσε αυτήν την επιπλέον δυνατότητα επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή τους στο εγχείρημα των VLTs. 
Αρκετοί από τους πλέον των 500 ιδιοκτητών πρακτορείων που συμμετείχαν στην αρχική διαδικασία και κατέθεσαν μέχρι τα τέλη του 2014 τη σχετική 
αίτηση στον ΟΠΑΠ βρίσκονται στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης. Οι ιδιώτες καλούνται τώρα να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι 16 Φεβρουαρίου 
προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν με τη διοίκηση του ΟΠΑΠ να ανοίγει παράθυρο για τους πράκτορες. Στη νέα φάση, μπορούν να 
υποβάλουν αιτήσεις και όσοι ιδιοκτήτες πρακτορείων δεν μετείχαν στην αρχική διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη 
σχετική αίτηση που υπάρχει στον ειδικό διαδικτυακό τόπο όπου παρέχεται και όλο το σχετικό ενημερωτικό υλικό με τις προϋποθέσεις για τη 
συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία. Ο ΟΠΑΠ εφαρμόζοντας τις διεθνείς πρακτικές και όλα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία έχει βάλει σαφείς 
προϋποθέσεις στους υποψήφιους συνεργάτες. Προβλέπεται, για παράδειγμα, πως από τους αιτούντες που πληρούν τους όρους της παρούσας θα 
προτιμηθούν όσοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο ή διατηρούν μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη λειτουργία καταστήματος VLTs. 

 

 Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ προχώρησε η Standard and Poor's σε έκθεσή της στην οποία έθεσε την αξιολόγηση σε 
Creditwatch για πιθανή νέα υποβάθμιση. Ο οίκος υπογραμμίζει ότι η απόφαση για τον ΟΤΕ ακολουθεί την υποβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας 
από Β σε Β-. Σε σχέση με την κίνηση να θέσει την αξιολόγηση σε creditwatch, ο οίκος υπογραμμίζει ότι σε περίπτωση που εκτιμήσει ότι το σενάριο 
εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ συγκεντρώνει πιθανότητες 33% ή υψηλότερες, θα μπορούσε να προχωρήσει σε υποβάθμιση του ΟΤΕ σε Β. 

 
(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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   Χριστίνα Παπακαστρισίου +30-210 6879 480 papakastrisiou@euroxx.gr  

 
 

Διαβάθμιση Αναλύσειων της 

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Αγορά

Διακράτηση

Πώληση

Υπο Αναθεώρηση

Αναμενόμενη συνολική απόδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση μεταξύ -10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση < -10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής 

Σύσταση και τιμή στόχος υπόκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης


