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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 0,92% (763,09 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 42 κινήθηκαν ανοδικά, 64 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 150 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 224,70 μονάδες (-1,02%), με τις μετοχές των ΕΤΕ (+9,43%), ΓΡΙΒ (+3,42%) και 
ΒΙΟ (+2,70%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΜΠΕΛΑ (-4,84%), ΔΕΗ (-5,21%) και ΠΕΙΡ (-5,63%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Στα 3,3 δισ. ευρώ υπολογίζουν τα τεχνικά κλιμάκια του υπουργείου Οικονομικών ότι 
ανέρχεται το δημοσιονομικό κενό του 2015, με την υπόθεση ότι ο στόχος για το φετινό 
πρωτογενές πλεόνασμα είναι αμετάβλητος στο 3% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 
ελληνική πλευρά ανέφερε χθες στα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών ότι εάν δεν αλλάξει κάτι 
στην οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2015 θα 
διαμορφωθεί στο 1,2% του ΑΕΠ, ενώ το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες ότι 
το πρωτογενές πλεόνασμα του 2014 έκλεισε τελικά στο 0,3% του ΑΕΠ αντί στόχου για 
1,5% του ΑΕΠ. Οι συζητήσεις χθες μεταξύ των τεχνικών ομάδων των δανειστών και της 
Αθήνας αφορούσαν την εξέταση των δημοσιονομικών μεγεθών του 2015. Οι προβλέψεις 
γίνονται με βάση την εκτίμηση ότι το ΑΕΠ θα ανέλθει φέτος στα 181 δισ. από 179 δισ. 
πέρυσι (αύξηση 1,1%) και στο πλαίσιο αυτό οι ελληνικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι το 
πρωτογενές πλεόνασμα θα ανέλθει στο 1,2% του ΑΕΠ. Και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν θα εφαρμοστούν μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, όπως η ακύρωση της ρήτρας μηδενικού 
ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία, η διάθεση του ΕΚΑΣ χωρίς αλλαγή στα εισοδηματικά 
κριτήρια κ.λπ. Με δεδομένο ότι τυπικά ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα φέτος δεν 
έχει αλλάξει και παραμένει στο 3% του ΑΕΠ, τα τεχνικά κλιμάκια του ΥΠΟΙΚ υπολογίζουν ότι 
για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει να υιοθετηθούν παρεμβάσεις της τάξης των 3,3 
δισ. ευρώ. Ωστόσο, εάν αλλάξει τελικά ο στόχος και υποχωρήσει στα επίπεδα του 1,5% του 
ΑΕΠ, τότε το δημοσιονομικό κενό θα είναι μικρότερο και εάν επαληθευτεί η πρόβλεψη των 
ελληνικών αρχών ότι το πρωτογενές πλεόνασμα φέτος θα είναι 1,2% του ΑΕΠ, τότε η 
ανάγκη νέων μέτρων θα περιοριστεί περίπου στα 550 εκατ. ευρώ. Πάντως, σύμφωνα με 
πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των δανειστών της χώρας ζητούν επιπλέον στοιχεία και 
διευκρινίσεις για το πώς προκύπτουν οι προβλέψεις των ελληνικών αρχών. Να σημειωθεί ότι 
σήμερα τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών θα βρεθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 
Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί είναι η δήλωση του αναπληρωτή υπουργού 
Εξωτερικών, κ. Ευ. Τσακαλώτου, σε συνέδριο του Economist, ότι οι τεχνικές ομάδες και 
κάποιοι επικεφαλής των θεσμών πιέζουν κατά τις διαπραγματεύσεις για να επιστρέψει η 
Ελλάδα στην εποχή όπου κυριαρχούσε το Μνημόνιο, υπογραμμίζοντας ότι θέλουν να 
γυρίσουν την Ελλάδα πριν από τη συμφωνία του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου.  
 

 Μια ύστατη προσπάθεια για να αποδεσμευτεί μέρος των δόσεων που εκκρεμούν γίνεται τις 
τελευταίες ώρες μεταξύ των εκπροσώπων των δανειστών και των ελληνικών αρχών. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεσμοί προτείνουν στην Αθήνα να περάσει από τη Βουλή 
τα πιο «ελαφριά» μέτρα της συμφωνίας της 20ής Φεβρουαρίου (όπως η ανεξαρτητοποίηση 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη κ.λπ.), ώστε το 
επόμενο Eurogroup να εγκρίνει τη διάθεση των κερδών του ευρωσυστήματος επί των 
ελληνικών ομολόγων (SMPs), ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Οι προσπάθειες αυτές γίνονται στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης της ρευστότητας του Δημοσίου που είναι σε άκρως οριακά επίπεδα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τώρα έως το τέλος Απριλίου το κράτος χρειάζεται 4 δισ. 
ευρώ επιπλέον κεφάλαια από αυτά που διαθέτει, για να εξασφαλίσει πλήρως την 
εξυπηρέτηση όλων των υποχρεώσεων του Δημοσίου (εντός και εκτός της χώρας). Σύμφωνα 
με πληροφορίες, για να «κλείσει» ο Μάρτιος, το Δημόσιο χρειάζεται επιπλέον πόρους της 
τάξης του 1,7 δισ. ευρώ, ενώ για τον Απρίλιο οι προβολές δείχνουν ότι θα απαιτηθούν 
επιπρόσθετα κεφάλαια περίπου 2 δισ. ευρώ. 

 

 Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής 
διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 684 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 139 εκατ. ευρώ 
την αντίστοιχη περίοδο του 2014, γνωστοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΤτΕ ΕΛΛ -1,48% κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού 
προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 6.735 εκατ. ευρώ, από 7.950 εκατ. πέρυσι. Σε αυτά 
δεν περιλαμβάνονται 55 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του 
ελληνικού δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 7.677 εκατ. ευρώ, από 8.630 εκατ. ευρώ την περίοδο 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 503 εκατ. 
ευρώ έναντι 1,68 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014. 

 

 Παραμονές της Συνόδου Κορυφής (αύριο) και ενώ η κυβέρνηση δε φείσθηκε αντιδράσεων 
για την κλιμακούμενη ασφυκτική πίεση που δέχεται η χώρα, η γερμανίδα καγκελάριος 
επικοινώνησε με τον έλληνα Πρωθυπουργό, απευθύνοντάς του πρόσκληση για το 
Βερολίνο. Η συνομιλία των δύο, πραγματοποιήθηκε κατά πληροφορίες, σε πολύ καλό 
κλίμα, διήρκεσε είκοσι λεπτά και το ραντεβού ορίστηκε για την προσεχή Δευτέρα. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 763,09 -0,92% -7,6% 
FTSE-Large Cap 224,70 -1,02% -15,2% 
FTSE-Mid Cap 829,99 +1,27% +7,4% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 44.702 -0,33% -15,5% 
Όγκος (€ εκατ.) 65,02 - 117,98 

 

 

 
ΕΤΕ 9,43% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΓΡΙΒ 3,42% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΒΙΟ 2,70% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΑΛΦΑ 1,33% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΙΝΛΟΤ 1,27% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΟΛΠ -3,82% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΤΕΝΕΡΓ -4,56% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΜΠΕΛΑ -4,84% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΔΕΗ -5,21% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -5,63% 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 0,03% -0,2 -5 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,78% -0,4 +15 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,78% +0,7 +104 

Spread 10ετούς Ομ. 1.052 -0,3 +131 

USD / Euro 1,05 +0,44% -13,3% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 55,80 -3,31% -2,7% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,2% Φεβ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

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 
18/03/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
19/03/2015: ΑΛΦΑ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
19/03/2015: ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
19/03/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
20/03/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
23/03/2015: ΕΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
26/03/2015: ΑΡΑΙΓ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
27/03/2015: ΔΕΗ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
30/03/2015: ΟΠΑΠ - Αποτελέσματα Έτους 2014 
01/04/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
03/04/2015: ΔΕΗ – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
15/04/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
20/04/2015: ΟΠΑΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση  
07/05/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
19/06/2015: ΤΙΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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Επιχειρήσεις 
 

 Ο όμιλος των Ελληνικών Χρηματιστηρίων πρόκειται τη φετινή χρονιά να διανείμει μέρισμα 0,21 ευρώ ανά μετοχή και να επιστρέψει κεφάλαια προς 
τους μετόχους ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή για τις οικονομικές επιδόσεις του 2014. Οι παραπάνω προτάσεις θα τεθούν υπό έγκριση στην ετήσια 
γενική συνέλευση των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2015. Την παρελθούσα χρήση ο εισηγμένος όμιλος πέτυχε κέρδη μετά από 
φόρους, ύψους 21 εκατ. ευρώ έναντι 32,3 εκατ. ευρώ το 2013, καταγράφοντας μείωση κατά 35%. Σημειώνεται ότι κατά το 2013, ο όμιλος της ΕΧΑΕ 
είχε έσοδα συνολικού ύψους 42,4 εκατ. ευρώ από εταιρικές πράξεις εισηγμένων εταιρειών που μπορούν, λόγω του μεγέθους και του χαρακτήρα τους, 
να θεωρηθούν ως μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα (ανακεφαλαιοποίηση συστημικών τραπεζών, δημόσια προσφορά CCHBC). Ο κύκλος εργασιών 
του ομίλου το 2014 διαμορφώθηκε στα 47,3 εκατ. ευρώ έναντι 81,5 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ μετά την αφαίρεση του πόρου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα 45,1 εκατ. ευρώ έναντι 79,9 εκατ. ευρώ το 2013. Εξαιρουμένων των 
προαναφερθέντων θεωρούμενων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων, ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2013 ανήλθε σε 39,1 εκατ. ευρώ, και τα κέρδη 
προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) σε 16,7 εκατ. ευρώ έναντι 24 εκατ. ευρώ το 2014. Παρά τη μείωση του Γενικού 
Δείκτη κατά 29%, η αύξηση του κύκλου εργασιών το 2014 σε σχέση με το 2013 σε συγκρίσιμη βάση οφείλεται στην αύξηση της αξίας και του όγκου 
συναλλαγών, καθώς και του μέσου όρου της κεφαλαιοποίησης και ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών στις βασικές δραστηριότητες του ομίλου. Η μέση 
ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 127,1 εκατ. ευρώ έναντι 86,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 47%, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση 
της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 34% το 2014 σε σχέση με το 2013 (69,4 δισ. ευρώ έναντι 51,9 δισ. ευρώ). Το σύνολο του 
κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2013 (19,38 εκατ. ευρώ το 2014 έναντι 19,39 εκατ. το 
2013). 
 

 Η Standard & Poor΄s Ratings Services ανακοίνωσε ότι διατηρεί την πιστοληπτική αξιολόγηση ΄CCC+΄ των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών 
τραπεζών, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς σε καθεστώς επιτήρησης με αρνητικές επιπτώσεις (CreditWatch with 
negative implications). Ο οίκος είχε τοποθετήσει την αξιολόγηση των τραπεζών σε CreditWatch negative από τις 30 Ιανουαρίου του 2015. Την ίδια 
στιγμή επιβεβαίωσε την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση ΄C΄. Ο οίκος σημειώνει ότι παρά τη συμφωνία για την επέκταση της δανειακής σύμβασης μέχρι 
τα τέλη του Ιουνίου, η ελληνική κυβέρνηση και ο επίσημος τομέας έχουν διάσταση απόψεων σχετικά με τις κατάλληλες παραχωρήσεις πολιτικής που 
είναι αναγκαίες για την περαιτέρω χρηματοδότηση από τον επίσημο τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, προσθέτει, "θεωρούμε ότι η κατ αρχήν συμφωνία δεν 
μειώνει σημαντικά την αβεβαιότητα για το αν οι ευρωπαϊκές αρχές θα παραμείνουν προσηλωμένες στην παροχή ρευστότητας και κεφαλαιακής 
ενίσχυσης των ελληνικών τραπεζών". Ο οίκος εκτιμά παράλληλα ότι οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ΕΚΤ 
για τη χρηματοδότηση τους. Η τρέχουσα πολιτική αβεβαιότητα είναι πιθανό να συνεχίσει να τροφοδοτεί την υψηλή μεταβλητότητα στη λιανική 
χρηματοδοτική τους βάση και θα μπορούσε να προκαλέσει και νέες εκροές καταθέσεων, προσθέτει. Στην ανάλυση της η S&P προειδοποιεί ότι το 
εύθραυστο λειτουργικό περιβάλλον και οι τρέχουσες πολιτικές αβεβαιότητες θα μπορούσαν να μειώσουν περαιτέρω τη σταθερότητα του τραπεζικού 
συστήματος. Εάν η κατάσταση συνεχιστεί, αναφέρει, η ήδη αποδυναμωμένη επίδοση των τραπεζών θα μπορούσε να αποδυναμωθεί περαιτέρω. 
 

 Μέτρα ώστε να μην απειλούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ασφυξία λόγω των υποχρεώσεων αποπληρωμής των δανείων τους 
επεξεργάζεται η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει έγγραφο του υπουργού Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή. Την ίδια 
ώρα το υπουργείο εξετάζει διάφορα σενάρια και αναζητεί τη χρυσή τομή, ώστε οι τράπεζες να μην χάσουν μεν από την αναδιάρθρωση των 
επιχειρήσεων αλλά και να μην καταλήξουν να έχουν τον πλήρη έλεγχο των επιχειρήσεων. Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή στο πλαίσιο του 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και σε αυτό ο κ. Σταθάκης χαρακτηρίζει βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη το ζήτημα της ρευστότητας / τραπεζικού 
δανεισμού. «Η αντιμετώπισή του είναι θεμελιώδης για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Γι΄ αυτό, τους προσεχείς μήνες θα καταθέσουμε στη 
Βουλή νομοσχέδιο που αφορά στη διαχείριση των κόκκινων δανείων των φτωχών νοικοκυριών και των επιχειρήσεων», αναφέρει ο υπουργός 
Οικονομίας και ενημερώνει πως όσον αφορά στις επιχειρήσεις, το υπουργείο θα προβεί σε διάκριση ανάμεσα στις μεγάλες και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις: 
-Στην πρώτη περίπτωση στόχος είναι να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε οι τράπεζες να μην χάσουν από την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων αλλά και 
να μην καταλήξουν να έχουν τον πλήρη έλεγχο των επιχειρήσεων. «Θα εξετάσουμε αναγκαίες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, με ειδική μέριμνα για την 
ενίσχυση του εξωδικαστικού συμβιβασμού και τη δημιουργία κανόνων διευθέτησης», αναφέρει στο σημείο αυτό ο υπουργός. 
-«στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα παρέμβουμε στο θεσμικό πλαίσιο, διατηρώντας τις θετικές ρυθμίσεις του «νόμου Δένδια» και 
προσθέτοντας συγκεκριμένους κανόνες που θα ισχύουν υποχρεωτικά και δεν θα επαφίεται η εφαρμογή τους στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών», 
αναφέρει ο κ. Σταθάκης και εξηγεί: «Συγκεκριμένα, θα διατηρηθούν τα κίνητρα για τη ρύθμιση χρεών προς τις τράπεζες και το Δημόσιο (εφορία και 
ασφαλιστικά ταμεία) και θα μπει αθροιστικό όριο για τη μηνιαία δόση, το οποίο, καθώς η επιχείρηση θα ανακάμπτει δεν θα υπερβαίνει το 40% επί των 
κερδών της, διασφαλίζοντας ότι δεν θα απειληθεί μελλοντικά από ασφυξία». 
Από το έγγραφο του υπουργού Οικονομίας προκύπτει εξάλλου ότι το υπουργείο επεξεργάζεται αναπτυξιακό νόμο που θα προβλέπει την τόνωση των 
έμμεσων μορφών κρατικών ενισχύσεων. Ο νέος νόμος θα δίνει έμφαση στην απασχόληση και την περιβαλλοντική προστασία για τις επιλεγόμενες 
επιχειρήσεις ενώ αιχμή θα είναι τα κίνητρα σε νεανικές, κοινωνικές, ιδιωτικές και άλλες επιχειρήσεις. Ο νόμος θα επικεντρώνεται σε οικονομικές 
δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, στις νέες τεχνολογίες και σε παραγωγικούς κλάδους στους οποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικό 
πλεονέκτημα, κατεύθυνση που συνάδει και με τον προσανατολισμό του ΣΕΣ 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ). Προϋπόθεση για όλα τα προαναφερθέντα, είναι 
για το υπουργείο, η εκ βάθρων αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής που διαχειρίζεται τις ιδιωτικές επενδύσεις και τους αναπτυξιακούς νόμους. 
Προτεραιότητα θα αποτελέσει και η δημιουργία ενός διαφανούς και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου που απλοποιεί τις γραφειοκρατικές 
διαδικασίες με κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων στη βάση του πετυχημένου θεσμού των ΚΕΠ. Στην ίδια κατεύθυνση το υπουργείο Οικονομίας θα 
προωθήσει τη θεσμική και λειτουργική αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να γίνει πιο παραγωγική και αποτελεσματική στις 
παρεμβάσεις της στην αγορά όσο και της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς ώστε να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις που διαφαίνονται ύποπτες αποκλίσεις. 
Εξάλλου το υπουργείο προωθεί νομοθεσία για την αναγραφή καθαρών τιμών στα τιμολόγια πώλησης ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 
αδυναμίας προσδιορισμού «καθαρών» τιμών χονδρικής. Ταυτόχρονα να προχωρήσει η δημιουργία Παρατηρητηρίου Τιμών πρώτων υλών και 
μηχανολογικού εξοπλισμού. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας είναι οι παραπάνω κινήσεις να επιτρέψουν στις δυνάμεις του ανταγωνισμού να οδηγήσουν 
χαμηλότερα τις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Όπως εξάλλου ενημερώνει ο υπουργός, σχεδιάζεται η δημιουργία μιας αναπτυξιακής 
τράπεζας ή ενός επενδυτικού ταμείου που θα προσανατολίζεται στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η προσπάθεια αυτή θα γίνει 
μέσα από την ενοποίηση υφιστάμενων δομών, όπως π.χ. το ΕΤΕΑΝ ή ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται 
ότι χρειάζεται μια διεύρυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εστιάζει σε μικρού και μεσαίου μεγέθους έργα υποδομών, ικανά να 
δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας, καθώς επίσης και στη στήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας. 
 

 Σημαντική επιβάρυνση στα δημοσιευμένα αποτελέσματα του 2014 κατέγραψε ο όμιλος της Motor Oil από την πτώση των διεθνών τιμών αργού, 
λόγω των αποθεμάτων ασφαλείας που είναι υποχρεωμένα να διατηρούν τα διυλιστήρια. Η συνολική ζημία λόγω πτώσης τιμών, το 2014 έφθασε τα 
83,180 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,547 εκατ. ευρώ το 2013. Οπως υπογραμμίζεται στην οικονομική έκθεση της εισηγμένης «η αρνητική επίπτωση 
από την αποτίμηση αποθεμάτων ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της Motor Oil, δεδομένου ότι η τιμή του dated brent παρουσίασε ιδιαίτερα έντονη 
αποκλιμάκωση το τελευταίο τρίμηνο τoυ 2014 οπότε και από 94,80 δολάρια/βαρέλι στις 30.9.2014 υποχώρησε στα χαμηλά έτους των 54,98 
δολαρίων/βαρέλι στις 31.12.2014». Ταυτόχρονα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών την παρελθούσα χρήση διαμορφώθηκε στα 9,050 δισ. ευρώ από 
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9,282 δισ. ευρώ τη χρήση του 2013. Στην πτώση του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων 
πετρελαίου (εκπεφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ) κατά 8,75%, ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 
5,18%. Η διοίκηση της Motor Oil θα προτείνει στην ερχόμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014. Από την 
ανάλυση των στοιχείων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του ομίλου (οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν σε ποσοστό 54,21% 
επί του κύκλου εργασιών το 2014 έναντι 54,79% το 2013), καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 
73,86% επί του κύκλου εργασιών το 2014 έναντι 71,41% το 2013). Το μεικτό κέρδος της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 79,577 εκατ. ευρώ 
έναντι 154,163 εκατ. ευρώ το 2013, δηλαδή μειωμένο κατά 48,38%. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος πωλήσεων (προ 
αποσβέσεων) της Motor Oil παρουσίασε μικρότερο ρυθμό μείωσης έναντι του κύκλου εργασιών (4,32% έναντι 5,19%), καθόσον τα αποθέματα τέλους 
χρήσης παρουσιάζονται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ αξίας κτήσης και ρευστοποιήσιμης αξίας. Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Motor Oil ανήλθε 
το 2014 στο ποσό των 33,5 εκατ. ευρώ και αφορούσε σχεδόν στο σύνολό του το διυλιστήριο των Αγ. Θεοδώρων που αποτελεί το κύριο περιουσιακό 
στοιχείο της Motor Oil. Για το 2015 η Μotor Oil προτίθεται να δώσει έμφαση σε έργα ενεργειακής απόδοσης, καθώς και σε έργα ενίσχυσης των 
υποδομών όπως με την κατασκευή νέων δεξαμενών, και την αύξηση της ευελιξίας της εφοδιαστικής αλυσίδας τόσο στο διυλιστήριο όσο και στις 
περιφερειακές εγκαταστάσεις. Εκτιμάται ότι η συνολική επενδυτική δαπάνη της εταιρείας για τη χρήση 2015 θα διαμορφωθεί σε 35 εκατ. ευρώ. 

 
(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. 

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 

   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


