
                

 
 
 
 

      Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

 
 

                                                     Μάρτιος 19, 2015    

 
                Ενημερωτικό Δελτίο   
        

Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 4,13% (737,96 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 21 κινήθηκαν ανοδικά, 99 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 134 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 218,48 μονάδες (-3,95%), με τις μετοχές των ΕΕΕ (+2,29%), ΜΕΤΚ (+0,23%) 
και ΓΡΙΒ (+0,13%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΜΠΕΛΑ (-9,09%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-9,94%) και ΕΤΕ (-10,34%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. 
Οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν 
κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Καθοριστική για την πορεία της χώρας το επόμενο διάστημα είναι η συνάντηση που 
θα πραγματοποιηθεί απόψε, κατόπιν ελληνικού αιτήματος, στις Βρυξέλλες, στο 
περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. Και οι δύο πλευρές -Αθήνα και εταίροι- 
εμφανίζονται έως την τελευταία στιγμή να εμμένουν στις θέσεις τους, χωρίς διάθεση 
υποχωρήσεων. Σε αυτό το κλίμα, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα με τη Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα 
Μέρκελ, η οποία αφορούσε την Ελλάδα και την αποψινή συνάντηση. Ο κ. Τσίπρας 
προσέρχεται στις Βρυξέλλες -όπου θα συνοδεύεται από τον κ. Γ. Δραγασάκη και όχι τον κ. Γ. 
Βαρουφάκη που έχει ανοίξει πολλά «μέτωπα» με τους εταίρους- επιδιώκοντας 
χρηματοδοτική ανάσα και έναν σαφή «οδικό χάρτη», έχοντας, ωστόσο, διαμηνύσει ότι δεν 
πρόκειται να αποδεχθεί μέτρα λιτότητας. Παράλληλα, δε, ενόψει της συνάντησης με την κ. 
Μέρκελ, τη Δευτέρα, από την Κυριακή μεταβαίνει στο Βερολίνο ο κ. Ν. Κοτζιάς. Επιπλέον, η 
Άγκελα Μέρκελ είναι διατεθειμένη να διανύσει μεγάλη απόσταση για να βρει ένα συμβιβασμό 
με τον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο σκοπεύει να του πει ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει 
τους κανόνες, ανέφερε Γερμανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Bloomberg. 
 

 Η Κομισιόν δεν θέτει βέτο στο ελληνικό νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, 
υπογραμμίζει ο επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί. «Δεν υπάρχει θέμα βέτο σε νομοσχέδιο για 
την ανθρωπιστική κρίση, όπως είδα σε κάποια μέσα ενημέρωσης», υπογράμμισε ο 
επίτροπος. Αντιθέτως, σημείωσε, η Κομισιόν δεσμεύεται να βοηθήσει τους Ελληνες που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση χρέους. Ωστόσο, υπογράμμισε, ο επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας της Κομισιόν για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο είχε δίκιο να υπενθυμίσει 
στην ελληνική κυβέρνηση ότι με βάση τη συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου θα πρέπει να 
συζητά με τους δανειστές πριν περάσει νομοσχέδια από τη βουλή. "Αυτό γίνεται", τόνισε ο 
Μοσκοβισί, "για να εκτιμηθεί η επίπτωση στον προϋπολογισμό από μέτρα που προχωρούν 
και γίνονται νόμοι". Παράλληλα, τόνισε ότι ο επικεφαλής της αποστολής της Κομισιόν στην 
Ελλάδα Ντάκλαν Κοστέλο – η σχετική επιστολή του οποίου για το σχέδιο νόμου διέρρευσε 
χθες στον Τύπο- έχει την πλήρη εμπιστοσύνη του. Η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστεί 
εποικοδομητικά με τους «θεσμούς», υπογράμμισε ο επίτροπος, τονίζοντας ότι ολόκληρη η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει την Ελλάδα στο ευρώ. 
 

 Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του ΟΔΔΗΧ, με το 
Δημόσιο να αντλεί από τις αγορές 1,3 δισ. ευρώ, ρολάροντας επιτυχημένα προηγούμενη 
αντίστοιχη έκδοση. Η απόδοση του τίτλου διαμορφώθηκε στο 2,7%, στα ίδια επίπεδα με την 
τελευταία αντίστοιχη δημοπρασία. Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 1,3, επίσης στα ίδια 
επίπεδα με την προηγούμενη δημοπρασία αντίστοιχων τίτλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
τα έντοκα γραμμάτια που εκδόθηκαν χθες καλύφθηκαν από τις ελληνικές τράπεζες, 
θυγατρικές εταιρείες τους (όπως ασφαλιστικές εταιρείες), καθώς και από Κινέζους 
επενδυτές, οι οποίοι όμως δεν αγόρασαν περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, 
πρόταση προς τις μεγάλες ΔΕΚΟ να επενδύσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα σε κρατικούς 
τίτλους έχει απευθύνει η κυβέρνηση στα πρότυπα της αντίστοιχης πρότασης που έχει ήδη 
κατατεθεί προς ασφαλιστικά ταμεία και νομικά πρόσωπα του Δημοσίου. Να σημειωθεί ότι 
χθες ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκης, κατέθεσε τροπολογία με την οποία τα 555,6 
εκατ. ευρώ του ΤΧΣ μεταφέρονται στο Δημόσιο. Τέλος, αύριο Παρασκευή, εκτός από την 
αποπληρωμή των εντόκων γραμματίων, το Δημόσιο θα πρέπει να εξοφλήσει και μία ακόμα 
δόση (τέταρτη και τελευταία για τον Μάρτιο) προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Το 
ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο Ταμείο ανέρχεται στα 350 εκατ. ευρώ. Η επόμενη 
αποπληρωμή προς το ΔΝΤ είναι στις 9 Απριλίου και το ποσό διαμορφώνεται στα 410 εκατ. 
ευρώ. Ουσιαστικά, η δόση αυτή είναι και η μοναδική υποχρέωση του Απριλίου. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Τετραπλασιασμό της κερδοφορίας του εμφάνισε ο όμιλος Μυτιληναίου το 2014 σε σχέση 
με το 2013. Ειδικότερα, τα ενοποιημένα μετά από φόρους κέρδη και δικαιώματα μειοψηφίας 
ανήλθαν στα 64,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 15,9 εκατ. ένα χρόνο πριν, καταγράφοντας 
αύξηση 308%. Οπως εξηγεί η επιχείρηση σε χθεσινή ανακοίνωση, «σε ιστορικά υψηλά 
διαμορφώθηκε η λειτουργική κερδοφορία EBITDA, στα 253,9 εκατ. ευρώ από 225,3 εκατ. 
ευρώ το 2013». Τα ταμειακά διαθέσιμα στις 31 Δεκεμβρίου 2014 διαμορφώθηκαν στα 313,4 
εκατ. ευρώ από 181 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο. Ταυτόχρονα, καταγράφεται περαιτέρω 
μείωση του καθαρού δανεισμού στα 373,4 εκατ. από 509,7 εκατ. το 2013 και 724,8 εκατ. το 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 737,96 -4,13% -10,7% 
FTSE-Large Cap 218,48 -3,95% -17,5% 
FTSE-Mid Cap 793,48 -4,93% +2,6% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 43.482 -3,63% -17,8% 
Όγκος (€ εκατ.) 96,59 - 116,69 

 

 

 
ΕΕΕ 2,29% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΜΕΤΚ 0,23% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΓΡΙΒ 0,13% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΤΕ 0,00% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΙΝΛΟΤ -1,23% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΑΛΦΑ -8,55% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -8,85% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΜΠΕΛΑ -9,09% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -9,94% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΤΕ -10,34% 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% +0,0 -5 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 10,02% +23,2 +38 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 11,18% +36,5 +143 

Spread 10ετούς Ομ. 1.098 +45,1 +178 

USD / Euro 1.06 0,00% -12.9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 52,69 -1,38% -8,1% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,2% Φεβ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

19/03/2015: ΑΛΦΑ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
19/03/2015: ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
19/03/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
19/03/2015: ΓΡΙΒ – Αποκοπή Δικαιώματος  
                     Μερίσματος €0,20 
 

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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2012. Ο όμιλος πραγματοποίησε το 2014 ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1,233 δισ. ευρώ, έναντι 1,403 δισ. ευρώ το 2013, μείωση που οφείλεται 
αποκλειστικά στις ρυθμιστικές αλλαγές της λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς. Ο τομέας μεταλλουργίας και μεταλλείων παρουσίασε τη 
σημαντικότερη βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, κατέγραψε κύκλο εργασιών 470,8 εκατ. ευρώ, έναντι 435,9 εκατ. το 
2013. Για ένα ακόμη έτος συνεχίστηκε η θετική πορεία του τομέα ενεργειακών έργων EPC. Η θυγατρική ΜΕΤΚΑ κατέγραψε κύκλο εργασιών 609,3 
εκατ. έναντι 606,5 εκατ. το 2013. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 103,9 εκατ. από 101,9 εκατ. 
το 2013. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 2014, διαμορφώθηκαν σε 90,2 εκατ. έναντι 91,7 εκατ. το προηγούμενο 
έτος. Η ΜΕΤΚΑ διατήρησε τις οικονομικές της επιδόσεις σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά το ασταθές περιβάλλον που διαμορφώθηκε στις αγορές 
της Μ. Ανατολής. Το επόμενο διάστημα, η εισηγμένη θα συνεχίσει να εστιάζει στην προσπάθεια επέκτασης σε νέες αγορές του εξωτερικού, δίνοντας 
όλο και περισσότερο έμφαση στις αγορές της Αφρικής, ενώ, ταυτόχρονα, προσβλέπει στην αξιοποίηση της εμπειρίας και της υψηλής τεχνογνωσίας 
που έχει αναπτύξει, ώστε να διευρύνει το μερίδιο αγοράς που κατέχει στην ελληνική αγορά. Ο τομέας ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών 167,5 
εκατ. ευρώ έναντι 369,1 εκατ. το 2013, ως συνέπεια της μειωμένης ζήτησης και των ρυθμιστικών αλλαγών στη λειτουργία της αγοράς. Αντίστοιχα τα 
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 74,3 εκατ. έναντι 89,1 εκατ. το προηγούμενο έτος. Η πρόσφατη μείωση των 
τιμών του φυσικού αερίου ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των μονάδων του ομίλου. 
 

 Χθες η ΕΚΤ αποφάσισε την αύξηση της έκτακτης χρηματοδότησης (ELA) που είναι διαθέσιμη για τις ελληνικές τράπεζες κατά 400 εκατ. 
ευρώ. Ετσι, το συνολικό διαθέσιμο ποσό αυξάνεται σε 70 δισ. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες δεν έχουν χρησιμοποιήσει από τον ELA περίπου 2-3 δισ. 
ευρώ, «μαξιλάρι», το οποίο θεωρείται αρκετό ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες εκροές καταθέσεων. Η ΕΚΤ πρόκειται να συνεδριάσει για τον 
ELA πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. 

 

 Νέες αναταράξεις προκαλούν στις τράπεζες οι υψηλοί τόνοι και η διαφαινόμενη πορεία σύγκρουσης κυβέρνησης - δανειστών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
τραπεζικών στελεχών, χθες οι εκροές καταθέσεων κυμάνθηκαν στα 350 με 400 εκατ. ευρώ, που είναι πέντε φορές υψηλότερες από τις εκροές 
των προηγούμενων ημερών. Οι χθεσινές εκροές καταθέσεων ήταν οι μεγαλύτερες που σημειώθηκαν τις τελευταίες 30 ημέρες, δηλαδή μετά την 
υπογραφή της συμφωνίας στις 20 Φεβρουαρίου. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του προέδρου του Eurogroup Γερούν Ντάισεμπλουμ για το 
ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων στην Ελλάδα. Παράλληλα σημειώθηκε μπαράζ δηλώσεων Ελλήνων και Ευρωπαίων 
αξιωματούχων οι οποίες επιδείνωσαν το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών, δηλώσεις που συνεχίστηκαν με ένταση και χθες. Στο περιβάλλον αυτό οι 
τράπεζες ανησυχούν για ένα νέο κύκλο εκροών τη στιγμή που το τραπεζικό σύστημα ήδη βρίσκεται σε οριακό σημείο, με την ΕΚΤ να παρέχει 
ρευστότητα με το σταγονόμετρο. Όπως εκτιμούν οι τράπεζες, από το τέλος Νοεμβρίου μέχρι σήμερα οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
έχουν μειωθεί κατά 26 δισ. ευρώ και σήμερα διαμορφώνονται στα 138 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) τον 
περασμένο Δεκέμβριο οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 4 δισ. ευρώ και τον Ιανουάριο κατά 12 δισ. ευρώ. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι από τον περασμένο 
Φεβρουάριο μέχρι σήμερα οι εκροές καταθέσεων αγγίζουν τα 10 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 
ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης το 2010, ενώ η ομαλή λειτουργία των τραπεζών εξασφαλίζεται από τη χρηματοδότηση του ευρωσυστήματος. 
 

 Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι η Capital Group Companies Inc. κατέχει από την 16.03.2015, έμμεσα μέσω επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία 
διαχειρίζεται 94.697.055 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 4,693% επι του συνολικού δικαιωμάτων ψήφου 
της τράπεζας, εξαιρουμένου του ποσοστού που κατέχει το ΤΧΣ. 

 

 Την πλήρη υποστήριξη στα επενδυτικά σχέδια του ΟΤΕ εξέφρασε χθες η νέα κυβέρνηση διά του αντιπροέδρου της Γιάννη Δραγασάκη. Από την άλλη 
πλευρά, η διοίκηση της Deutsche Telekom (DT) και του ΟΤΕ υποσχέθηκε στην κυβέρνηση να στηρίξει επενδυτικά τη στρατηγική της χώρας στην 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ψηφιακή Ατζέντα 2020». Ειδικότερα, κατά τη χθεσινή πρώτη συνάντηση, μετά τις εκλογές της 25ης 
Ιανουαρίου, των δύο βασικών μετόχων του ΟΤΕ, επαναβεβαιώθηκαν οι καλές μεταξύ τους σχέσεις. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο 
του υπουργού Οικονομικών Γ. Βαρουφάκη, ο οποίος συμμετείχε στις συζητήσεις μαζί με τον αντιπρόεδρο κ. Δραγασάκη και τον υπουργό Οικονομίας 
Γ. Σταθάκη. Συμμετείχαν, από την πλευρά της DT το μέλος του συμβουλίου διοίκησης και επικεφαλής της DT για την Ευρώπη, Κλόντια Νεμάτ, και ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ. Στελέχη του ΟΤΕ ανέφεραν χθες ότι η συνάντηση ήταν αποτέλεσμα 
πρωτοβουλίας της διοίκησης της DT και του ΟΤΕ. Πρόσθεσαν ακόμη ότι βασική επιδίωξη της συνάντησης ήταν η γνωριμία των βασικών μετόχων της 
επιχείρησης και ότι κάτι τέτοιο επιδιώκεται από την DT κάθε φορά που εκλέγεται νέα κυβέρνηση. Τέλος, τα στελέχη του ΟΤΕ επιβεβαίωναν το 
ιδιαίτερα καλό κλίμα που μετέφερε η ανακοίνωση της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης. «Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την 
πορεία του ομίλου ΟΤΕ, τον τρόπο λειτουργίας του και την επενδυτική του δυναμική που προσδίδει αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», ανέφερε η 
σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το πέρας της συνάντησης η αντιπροεδρία της κυβέρνησης. Παράγοντες της αγοράς έκαναν λόγο για 
προσπάθεια της κυβέρνησης να αμβλύνει τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί στην αντιμετώπιση των επενδυτών στη χώρα, ειδικά στο μέτωπο 
των αποκρατικοποιήσεων και σε αυτό της Eldorando Gold. Οπως και να έχει η κατάσταση, η ελληνική κυβέρνηση υποσχέθηκε να συνδράμει τον 
ΟΤΕ, ώστε να επισπευσθούν οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να καταφέρει η χώρα να εκπληρώσει τους στόχους της «Ψηφιακής Ατζέντας 
2020» (Digital Agenta 2020). Οι δύο μέτοχοι συμφώνησαν ότι ο ΟΤΕ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων αυτών και ότι ο ίδιος 
διαθέτει την τεχνογνωσία και την οικονομική ευρωστία για να επιτευχθεί η μετάβαση της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή. «Οι επενδύσεις στις νέες 
τεχνολογίες και στην καινοτομία είναι ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης», είπε ο κ. Δραγασάκης και πρόσθεσε πως «ο ΟΤΕ αποτελεί εξαιρετικό 
παράδειγμα καλής συνεργασίας». Από την άλλη πλευρά, η κ. Νεμάτ υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης «είχα την ευκαιρία να 
επιβεβαιώσω την αταλάντευτη εμπιστοσύνη της DT στις προοπτικές του ομίλου ΟΤΕ και της χώρας. Ο ΟΤΕ», κατέληξε η κ. Νεμάτ, «αποτελεί για 
εμάς μια επένδυση στρατηγικής σημασίας και μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της DT στο εξωτερικό». 
 

 Σε αναθεώρηση των συμβάσεων παραχώρησης τεσσάρων οδικών αξόνων (Ολυμπία Οδός, Μαλιακός - Κλειδί, Αξονας Κεντρικής Ελλάδας 
και Ιόνια Οδός) θα προχωρήσει η κυβέρνηση όπως δήλωσε απόψε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης. Κατά τη διάρκεια 
συζήτησης για δύο νέες συμβάσεις λειτουργίας και συντήρησης της Εγνατίας Οδού στην αρμόδια επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ο κ. Σταθάκης 
υποστήριξε πως οι αλλαγές θα γίνουν με γνώμονα τη δημιουργία ενός αναλογικού συστήματος χρέωσης διοδίων, τη μείωση του ύψους των διοδίων, 
τη μετοχική παρουσία του δημοσίου στις εταιρείες διαχείρισης των οδικών αξόνων και την "εύλογη συρρίκνωση του ρυθμού απόσβεσης της 
επένδυσης των ιδιωτών υπέρ του δημοσίου". Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας κάποιοι στο παρελθόν "είχαν τη φαραωνική σκέψη" να 
κατασκευάσουμε ταυτόχρονα όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας. Θεώρησαν, όπως είπε, πως το τραπεζικό σύστημα και η ιδιωτική 
χρηματοδότηση θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν τους περιορισμούς του κρατικού προϋπολογισμού και του ελληνικού συστήματος παραγωγής 
δημοσίων έργων. Ο κ. Σταθάκης είπε πως μετά την κρίση οι εταιρείες κατασκευής και διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων χρεοκόπησαν με εξαίρεση 
την Αττική Οδό. "Μπήκαν σε περιπέτειες και σταμάτησε η τραπεζική χρηματοδότηση" υποστήριξε. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα το δημόσιο 
προσπάθησε επί δύο χρόνια να "αναστήσει" τις συμβάσεις. Κατά τον κ. Σταθάκη, με τις αλλαγές το δημόσιο απορρόφησε το σύνολο των κινδύνων 
που είχαν οι συμβάσεις για τους ιδιώτες, ενώ μετέφερε τις οικονομικές απαιτήσεις (έσοδα από διόδια) του δημοσίου στο τέλος της χρονικής διάρκειας 
της παραχώρησης. Επιπλέον προσέφερε ισχυρές εγγυήσεις για την περίπτωση που η κίνηση στους οδικούς άξονες είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις 
προβλέψεις των αναθεωρημένων συμβάσεων. Κατά τον κ. Σταθάκη η κυβέρνηση θέλει να ολοκληρωθούν τα έργα "και θα ολοκληρωθούν". 
Πρόσθεσε, όμως, πως εγείρονται και ζητήματα κόστους κατασκευής καθώς ανέρχεται σε 7 εκατ. ευρώ ανά χιλιόμετρο, ενώ το κόστος συντήρησης 
κυμαίνεται από 60.000 έως 250.000 ευρώ ανά χιλιόμετρο. "Κατά τη γνώμη μας βρίσκονται πάνω από τους διεθνείς μέσους όρους" είπε ο υπουργός 
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Οικονομίας. Στην κυβέρνηση θεωρούν πως το δημόσιο δεν συμμετέχει με ισότιμούς όρους στις νέες συμβάσεις οι οποίες κλίνουν υπέρ των ιδιωτών. 
Για τα διόδια, ο κ. Σταθάκης υποστήριξε πως βασίστηκαν σε δεδομένα προ της κρίσης και πως "όσο αυξάνεις τα διόδια, τόσο μειώνεις τον 
κυκλοφοριακό φόρτο, ειδικά υπό συνθήκες σκληρής οικονομικής πραγματικότητας". Επανέλαβε την κυβερνητική κατεύθυνση για εφαρμογή 
ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων. Για την Εγνατία Οδό, υποστήριξε πως θα βρεθεί άλλη λύση χωρίς να παραχωρηθεί σε ιδιώτες όπως σχεδίαζε το 
Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων. Τόνισε πως ο οδικός άξονας κόστισε περί τα 6,5 δισ. ευρώ. Το ύψος των διοδίων στην Εγνατία είναι μόλις το μισό σε 
σχέση με τους υπόλοιπους οδικούς άξονες δηλαδή περί τα 0,03 ευρώ ανά χιλιόμετρο έναντι 0,066 ευρώ ανά χιλιόμετρο. 

 
(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 
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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


