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Με άνοδο της τάξεως του 1,13% (752,37 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 61 κινήθηκαν ανοδικά, 56 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 138 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 222,39 μονάδες (+0,63%), με τις μετοχές των ΜΠΕΛΑ (+7,14%), ΔΕΗ (+6,04%) 
και ΜΟΗ (+3,88%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΕΥΔΑΠ (-3,75%), ΕΥΡΩΒ (-4,44%) και ΜΙΓ (-5,98%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν απώλειες. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Αισιόδοξος ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία έως τα τέλη Απριλίου εμφανίζεται ο 
πρωθυπουργός παρά τις διαφωνίες και την κακοφωνία των τελευταίων ημερών. Σε δήλωσή 
του στο Reuters παραδέχεται ότι υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες σε εργασιακά, ασφαλιστικό, 
ΦΠΑ και ιδιωτικοποιήσεις, και σημειώνει ότι αυτό δεν οφείλεται σε αδυναμία σε τεχνικό 
επίπεδο αλλά σε πολιτική διαφωνία. Ο ίδιος διευκρίνισε πως οι διαφορές δεν αφορούν 
αδυναμίες σε τεχνικό επίπεδο, αλλά είναι αποτέλεσμα πολιτικών διαφωνιών. Η ελληνική 
κυβέρνηση εργάζεται σκληρά σε όλα τα επιμέρους πεδία διαπραγμάτευσης, τόσο στις 
Βρυξέλλες όσο και στην Αθήνα, προκειμένου να βρεθεί μια αμοιβαία επωφελής λύση, ένας 
έντιμος συμβιβασμός με τους εταίρους μας. Ένας συμβιβασμός που θα σέβεται τόσο την 
πρόσφατη λαϊκή εντολή όσο όμως και το πλαίσιο λειτουργίας της ευρωζώνης. Τα σημεία 
σύγκλισης και επαφής των δύο πλευρών είναι ήδη πάρα πολλά και συγκροτούν το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο θα κινηθεί η συμφωνία μας. Αναλυτικά η δήλωσή του έχει ως εξής: 
«Σε σύγκριση με την αφετηρία έχει γίνει αξιόλογη πρόοδος σε σειρά θεμάτων που αφορούν 
τη βελτίωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και την ενίσχυση της αυτονομίας του, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, την αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών αλλά και 
για φορολογικές παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν ένα κατάλληλο πρωτογενές πλεόνασμα 
για το τρέχον έτος δίχως να επιβαρύνουν την κοινωνική πλειοψηφία, αλλά κατανέμοντας τα 
βάρη σε αυτούς που αποδεδειγμένα έχουν υψηλή φοροδοτική ικανότητα. Παραμένουν, 
βεβαίως, τέσσερα σημεία διαφωνίας στα πεδία των εργασιακών σχέσεων, στο ασφαλιστικό, 
στην αύξηση του ΦΠΑ αλλά και στη φιλοσοφία για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. 
Θέλω να είμαι σαφής: Δεν πρόκειται εδώ για αδυναμία τεχνικής προσέγγισης, αλλά για 
πολιτική διαφωνία, που, όμως, όλοι γνώριζαν εκ των προτέρων στο βαθμό που 
αναγνώριζαν και εξακολουθούν να αναγνωρίζουν ότι ο συμβιβασμός που επιδιώκουμε θα 
σέβεται τη σαφή εντολή του ελληνικού λαού έτσι όπως αυτή εκφράστηκε στις εκλογές του 
Ιανουαρίου. Παρά τις κακοφωνίες και τις αλλοπρόσαλλες διαρροές και δηλώσεις των 
τελευταίων ημερών από την άλλη πλευρά, παραμένω σταθερά αισιόδοξος για συμφωνία 
μέχρι το τέλος του μήνα. Γιατί γνωρίζω ότι η Ευρώπη έχει μάθει να ζει μέσα από τις 
διαφωνίες της, να συνθέτει προωθητικά και να προχωράει. Είμαι πεπεισμένος ότι η Ευρώπη 
των δημοκρατικών παραδόσεων και του Διαφωτισμού δεν θα υποκύψει σε ακραίες φωνές 
κάποιων, δεν θα επιλέξει τον δρόμο ενός ανήθικου και στυγνού χρηματοδοτικού εκβιασμού, 
αλλά το δρόμο της γεφύρωσης των διαφορών, το δρόμο της σταθερότητας και του αμοιβαίου 
σεβασμού, πάνω απο όλα στη δημοκρατία, προς όφελος του κοινού ευρωπαϊκού μας 
μέλλοντος.» 
Σε άλλα σχετικά νέα η κ. Λαγκάρντ και ο κ. Βαρουφάκης συμφώνησαν οι δύο πλευρές να 
έχουν καλύτερη επαφή για την μέρα προς μέρα εξέλιξη της διαπραγμάτευσης και, στο 
πλαίσιο αυτό, προγραμμάτισαν τα θέματα μέχρι την 24η Απριλίου. «Κανένα άλλο θέμα δεν 
συζητήθηκε», αναφέρουν οι κύκλοι του υπουργείου οικονομικών. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε μετά από δημοσίευμα των Financial Times που ανέφερε ότι η Ελλάδα 
ζήτησε ανεπίσημα από το Ταμείο μετάθεση της καταβολής των δόσεων. Ο Γιάνης 
Βαρουφάκης έσπευσε να διαψεύσει το εν λόγω δημοσίευμα. Ο υπουργός Οικονομικών, 
απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το «αν η Ελλάδα ζήτησε από το ΔΝΤ 
ενημέρωση για τη διαδικασία μετά από αθέτηση πληρωμής» απάντησε ότι «είναι 
ψευδέστατο». Η κ. Λαγκάρντ απέκλεισε από την πλευρά της το ενδεχόμενο να εγκρίνει μια 
παράταση των δόσεων που πρέπει να αποπληρώσει η Ελλάδα στο Ταμείο. Μια μετάθεση 
της αποπληρωμής των δόσεων από την Ελλάδα δεν είναι μια ενδεδειγμένη κίνηση, 
σημείωσε η κ. Λαγκάρντ σε ομιλία που έδωσε στην Ουάσιγκτον. 
 

 Οι διαπραγματεύσεις της Αθήνας με τους θεσμούς ξεκινούν εκ νέου το Σαββατο στις 
Βρυξέλλες. Από την ελληνική πλευρά συμμετέχουν ο πρόεδρος του ΣΟΕ, Γιώργος 
Χουλιαράκης, ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, Νίκος Θεοχαράκης, και η 
συμβούλος του υπουργού Οικονομικών, Έλενα Παναρίτη. Σύμφωνα με πηγές της ελληνικής 
πλευράς, οι επαφές σε επίπεδο Brussels Group θα συνεχιστούν στη βελγική πρωτεύουσα 
έως και τις παραμονές του Eurogroup που θα συνεδριάσει στη Λετονία. Οι ίδιοι παράγοντες, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ, αναφέρουν ότι η ελληνική πλευρά θα παρουσιάσει στους 
εκπροσώπους των θεσμών πλήρεις και εξειδικευμένες προτάσεις και χρονοδιαγράμματα για 
το σύνολο των θεμάτων που έχουν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κατά πάσα 
πιθανότητα, προσθέτουν, θα δοθεί ειδικό βάρος στα φορολογικά, με πρόσθετη εξειδίκευση. 
Σημειώνεται ότι από την περασμένη Τρίτη άρχισαν εκ νέου στην Αθήνα οι διαβουλεύσεις σε 
επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, οι οποίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και η ελληνική 
πλευρά αναφέρει ότι διεξάγονται σε καλό κλίμα. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 752,37 +1,13% -8,9% 
FTSE-Large Cap 222,39 +0,63% -16,0% 
FTSE-Mid Cap 757,34 +0,38% -2,0% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 43,365 +0.31% -18.1% 
Όγκος (€ εκατ.) 68,19 - 109,03 

 

 

 
ΜΠΕΛΑ 7,14% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΔΕΗ 6,04% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΟΗ 3,88% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ 3,80% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΤΙΤΚ 3,70% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΑΛΦΑ -2,65% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -3,31% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΔΑΠ -3,75% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΥΡΩΒ -4,44% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΙΓ -5,98% 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 0,00% -0,4 -7 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 11,03% +41,9 +139 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 12,73% +62,7 +298 

Spread 10ετούς Ομ. 1.263 +63,9 +343 

USD / Euro 1,07 0,14% -11,6% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 60,40 4,07% 5,4% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,1% Μαρ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

17/04/2015: –  
 

20/04/2015: ΟΠΑΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση  
22/04/2015: ΟΠΑΠ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
24/04/2015: Ανεπίσημο Ecofin - Eurogroup 
25/04/2015: Ανεπίσημο Ecofin 
28/04/2015: ΕΥΡΩΒ - Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
28/04/2015: ΤΕΝΕΡΓ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΜΥΤΙΛ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΜΕΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
07/05/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
08/05/2015: ΜΥΤΙΛ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
08/05/2015: ΜΕΤΚ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
12/05/2015: Ecofin 
14/05/2015: ΑΡΑΙΓ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
26/05/2015: ΟΠΑΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
28/05/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 
13/06/2015: ΤΕΝΕΡΓ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
19/06/2015: ΤΙΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
25/06/2015: ΟΤΕ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
26/06/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο 
Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 500 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 
448 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και του στόχου για έλλειμμα 2.111 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 
πλεόνασμα ύψους 1.735 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.541 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές 
πλεόνασμα 119 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 
12.022 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 95 εκατ. ευρώ ή 0,8 % έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 10.574 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 584 εκατ. ευρώ ή 5,2% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 796 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 135 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (661 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.448 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 678 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου. Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.232 εκατ. ευρώ 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.062 εκατ. ευρώ ή 33,5% έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 
3.280 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 590 εκατ. ευρώ ή 21,9% έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 188 εκατ. ευρώ, 
σημειώνοντας μείωση κατά 10 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (198 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 952 εκατ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 472 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με την πορεία των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα είναι 
διαθέσιμα με την έκδοση του οριστικού δελτίου εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 
12.522 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (14.038 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11.980 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.338 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των 
πρωτογενών δαπανών κατά 1.181 εκατ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 130 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του 
τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 270 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 2,2%, παρά 
το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 32 εκατ. για δαπάνες εκλογών, και 17 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας. Οι δαπάνες του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 542 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 178 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (720 εκατ. 
ευρώ) και μειωμένες κατά 376 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο oι δαπάνες του κρατικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.539 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 673 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.234 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 608 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 H έκθεση των ελληνικών τραπεζών στα κρατικά χρεόγραφα είναι τώρα πολύ χαμηλότερη από ότι σε άλλες χώρες που έλαβαν πακέτα 
διάσωσης, δήλωσε την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Βίτορ Κονστάντσιο. Όπως μεταδίδει το Reuters, ο κ. 
Κονστάντσιο είπε πως μόνο το 3% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών είναι κρατικά χρεόγραφα, λόγω της αναδιάρθρωσης χρέους που έγινε 
το 2012. «Αν δεν ληφθούν υπόψη τα δάνεια, αλλά τα χρεόγραφα, τα κρατικά ομόλογα, είναι μόλις το 3% του συνολικού τους ενεργητικού» σημείωσε 
ο κ. Κονστάντσιο. Ο ίδιος επισήμανε πως οι τράπεζες άλλων χωρών έχουν πολύ μεγαλύτερη έκθεση στο κρατικό χρέος. «Το νούμερο για την Ιταλία 
είναι 10%, για την Ισπανία 9%, για την Πορτογαλία 7%, οπότε το PSI το μείωσε πράγματι» τόνισε. 
 

 Προ σημαντικών εξελίξεων που αφορούν τη Finansbank φαίνεται ότι βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν 
επιβεβαιωθεί από την τράπεζα, η Εθνική φέρεται να προχωρεί στην πώληση του συνόλου των μετοχών της Finanbank. Προς την 
κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και το ράλι της μετοχής της Finansbank στο τουρκικό χρηματιστήριο. Η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας τις τρεις τελευταίες 
ημέρες, έχει ανέβει ραγδαία, φτάνοντας τα 3,7 δισ., με τη μετοχή να καταγράφει εντυπωσιακά άλματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες η μετοχή 
ανέβηκε 15%, ενώ στη σημερινή συνεδρίαση ενισχύθηκε κατά 10 % με αποτέλεσμα να διακοπούν οι συναλλαγές, λόγω της απότομης ανόδου, με τη 
διαπραγμάτευση της μετοχής να πρόκειται να ξεκινλησει εκ νέου σε λίγη ώρα και με ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον στις 4,12 τουρκικές λίρες. Πηγές 
από την Εθνική απέδιδαν την εκρηκτική άνοδο, στην περιορισμένη διασπορά της μετοχής και υποστήριζαν ότι δεν υπάρχει σχέδιο πώλησης της 
Finans. Σημειώνεται ότι η Εθνική υποχρεώθηκε να αναστείλει τα σχέδια για πώληση του 26% της Finans, επειδή δεν βρήκε αγοραστικό ενδιαφέρον. 
Είναι προφανές πως με τις σημερινές συνθήκες, είναι δύσκολο να υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον για μειοψηφική συμμετοχή σε τράπεζα που ο 
έλεγχός της ανήκει σε ελληνικά συμφέροντα. Αντίθετα, η πώληση της καταστατικής πλειοψηφίας της Finans - που διαψεύδει η ΕΤΕ - θα προκαλούσε 
σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μια υγιή τουρκική τράπεζα. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, τόσο η κυβέρνηση, όσο και η 
πρόεδρος της τράπεζας, κα Λούκα Κατσέλη, έχουν την επιθυμία να πουληθεί το σύνολο της θυγατρικής της Εθνικής στην Τουρκία, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ελληνική οικονομία, μέσω της ρευστότητας που θα αποκτήσει η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, στην επικείμενη 
συμφωνία φέρεται να μεσολαβεί η UBS, αλλά στελέχη της ελβετικής τράπεζας διέψευδαν ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη με την Finansbank. Σημειώνεται 
ότι πηγές της Εθνικής δεν επιβεβαιώνουν την πληροφορία, ωστόσο το ράλι της μετοχής, αλλά και η κυβερνητική πρόθεση για την ενίσχυση της 
ρευστότητα της οικονομίας μέσω του συγκεκριμένου deal δείχνουν ότι κυοφορούνται σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με τη Finansbank. 
 

 Ραγδαίες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο καθώς η Πανελλήνια Τράπεζα περνά, όπως όλα δείχνουν στον όμιλο της Πειραιώς. 
Προηγουμένως δεν κατάφερε να προσελκύσει επενδυτές και να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες ύψους 170 εκατ. ευρώ. Πληροφορίες του 
Euro2day.gr αναφέρουν ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξέτασε μια σειρά λύσεις με απαράβατο κανόνα την προστασία των καταθέσεων 
της τράπεζας. Η διαδικασία για την αναδιάρθρωση και την πώληση της Πανελλήνιας Τράπεζας έγινε αθόρυβα και αφού προηγήθηκαν οι σχετικές 
επαφές με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. 

 
(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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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 

   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


