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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 1,94% (723,66 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 44 κινήθηκαν ανοδικά, 80 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 134 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 214,29 μονάδες (-1,92%), με τις μετοχές των ΕΕΕ (+1,25%), ΑΛΦΑ (+0,72%) 
και ΙΝΛΟΤ (+0,63%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΕΥΡΩΒ (-6,59%), ΒΙΟ (-8,07%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-8,57%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. 
Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν μεικτά πρόσημα. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Τη δέσμευση στη συμφωνία του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου, με την Αθήνα να καλείται 
να στείλει πλήρη λίστα προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων άμεσα, αναφέρει το κοινό 
ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά την "επταμερή διάσκεψη" στις Βρυξέλλες. Το κοινό 
ανακοινωθέν αναφέρει τα εξής: «Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στη συμφωνία του Eurogroup 
της 20ής Φεβρουαρίου 2015. Στο πνεύμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, είμαστε όλοι 
δεσμευμένοι να επιταχύνουμε τις εργασίες και να τις ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου 2015, οι 
ελληνικές αρχές θα έχουν την κυριότητα (ownership) των μεταρρυθμίσεων και θα 
παρουσιάσουν έναν πλήρη κατάλογο των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων στις επόμενες 
μέρες. Επιβεβαιώνουμε την πρακτική συμφωνία σχετικά με τη διαδικασία: Οι συνομιλίες 
πολιτικής λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες. Οι αποστολές εξεύρευσης στοιχείων λαμβάνουν 
χώρα στην Αθήνα. Το Εurogroup είναι έτοιμο να συνεδριάσει το συντομότερο δυνατό». 
«Νομίζω ότι σήμερα ξαναβάλαμε τη διαδικασία στις ράγες», είπε ο Έλληνας 
πρωθυπουργός. «Ολες οι πλευρές επαναβεβαίωσαν την κοινή ανάγνωση στη συμφωνία του 
Εurogroup. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Ελλάδα δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει υφεσιακά 
μέτρα, τη λεγόμενη πέμπτη αξιολόγηση, δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει το λεγόμενο 
email Χαρδούβελη. Η Ελλάδα θα καταθέσει τις δικές της μεταρρυθμίσεις τις οποίες θα 
υλοποιήσει. Υπήρξε επαναβεβαίωση της διάθεσης όλων των πλευρών να εργαστούν ώστε 
το συντομότερο δυνατό να αποκατασταθεί η χρηματοδοτική ικανότητα της ελληνικής 
οικονομίας». Είναι σημαντικό, είπε ο πρωθυπουργός, ότι ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ επιβεβαίωσε 
την πρόθεση της Κομισιόν να τρέξουν προγράμματα για την ανθρωπιστική βοήθεια. Το ύψος 
του ποσού θα το ανακοινώσει ο ίδιος ο επικεφαλής της Κομισιόν. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 ανακοίνωσε η Alpha Bank, καθώς 
αυξήθηκε κατά 49% σε ετήσια βάση στο 1,05 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μειώσεως του 
κόστους χρηματοδοτήσεως, της σταδιακής επιτεύξεως των στόχων των συνεργειών και του 
εξορθολογισμού των λειτουργικών εξόδων. Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως 
εξής: 
- Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ενισχύθηκε περαιτέρω σε 62% στο τέλος του 2014 
έναντι 54% κατά το προηγούμενο έτος, καλύπτοντας πλήρως το αποτέλεσμα του Ελέγχου 
της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review - "AQR") από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). 
- Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 
13,1% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded Basel III). Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 
7,3 δισ. Ευρώ και Λογιστική Αξία ανά Μετοχή 0,57 Ευρώ . 
- Αυξημένη εξάρτηση από τις Κεντρικές Τράπεζες που ανήλθε σε 14,8 δισ. ευρώ στο τέλος 
Δεκεμβρίου 2014 και σε 22,4 δισ. Ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2015, λόγω των 
συνεχιζόμενων εκροών καταθέσεων και των συνθηκών που επικρατούν στη διατραπεζική 
αγορά. 
Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού 
- Μείωση των υπολοίπων δανείων κατά 4,1% ετησίως σε 49,6 δισ. Ευρώ, 
περιλαμβανομένης της επιπτώσεως από την εξαγορά του χαρτοφυλακίου Λιανικής 
Τραπεζικής της Citi. 
- Μείωση των υπολοίπων καταθέσεων κατά 1,5% το δ΄ τρίμηνο σε 42,9 δισ. Ευρώ. Τα 
υπόλοιπα καταθέσεων Ιδιωτών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2% το δ΄ τρίμηνο έναντι 
μειώσεως κατά περίπου 3% στην αγορά. 
- Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 116% στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 
έναντι 122% το προηγούμενο έτος. 
- Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανήλθε σε 14,8 δισ. 
Ευρώ, στο τέλος Δεκεμβρίου 2014. 
- Η αύξηση των καθυστερήσεων ανήλθε σε Ευρώ 260 εκατ. το δ΄ τρίμηνο έναντι 116 εκατ. 
Ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Δείκτης Καθυστερήσεων στο 33,0% στο τέλος Δεκεμβρίου 
2014 μετά από διαγραφές ύψους 0,8 δισ. Ευρώ κατά το δ΄ τρίμηνο. 
- Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 12,8 δισ. μετά από διαγραφές και 
αντιστοιχούν στο 21% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Το δ΄ τρίμηνο ο Δείκτης Καλύψεως 
Καθυστερήσεων ενισχύθηκε κατά 200 μονάδες βάσεως σε 62% μετά από διαγραφές. 
- Η ρευστότητα της Τραπέζης μετά τον Δεκέμβριο 2014 επηρεάσθηκε αρνητικά από 
επιπρόσθετες εκροές καταθέσεων που οδήγησαν σε αύξηση της εξαρτήσεώς μας από το 
Ευρωσύστημα. Η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 723,66 -1,94% -12,4% 
FTSE-Large Cap 214,29 -1,92% -19,1% 
FTSE-Mid Cap 786,05 -0,94% +1,7% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 42.738 -1,71% -19,2% 
Όγκος (€ εκατ.) 113,72 - 116,63 

 

 

 
ΕΕΕ 1,25% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΑΛΦΑ 0,72% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΙΝΛΟΤ 0,63% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ 0,45% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΤΕΝΕΡΓ 0,00% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΥΔΑΠ -4,49% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΟΤΕ -4,71% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΡΩΒ -6,59% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΒΙΟ -8,07% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -8,57% 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 10,70% +58,1 +107 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 12,08% +80,5 +233 

Spread 10ετούς Ομ. 1.189 +81,2 +268 

USD / Euro 1,07 1,33% -11,7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 53,48 1,50% -6,7% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,2% Φεβ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

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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Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 17,6 δισ. Ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2015. 
Περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής επιδόσεως 
- Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 1.050,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 48,9% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της βελτιώσεως στο Καθαρό 
Έσοδο Τόκων και της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων. 
- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 1.938,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 16,2% ετησίως, ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους των 
προθεσμιακών καταθέσεων και του περιορισμού του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο 
διαμορφώθηκε σε 2,7% το δ΄ τρίμηνο. 
- Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 397,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,2% ετησίως, κυρίως λόγω της εξαγοράς των εργασιών 
Λιανικής Τραπεζικής της Citi και της ενισχύσεως των προμηθειών από επενδυτικές εργασίες και από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. 
- Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε 2.391,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,6% ετησίως. 
- Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε 1.340,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 
5,8% σε ετήσια βάση, προσαρμοσμένα για την επίπτωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi Ευρώ 22 εκατ. το δ΄ τρίμηνο του 
2014. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων για το 2014 μειώνεται σε 56,1% έναντι 66,5% κατά το 2013. 
- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 1.853,2 εκατ. ευρώ το 2014 ως αποτέλεσμα της επιπτώσεως των ζημιών 
απομειώσεως ύψους Ευρώ 772,6 εκατ. στο δ΄ τρίμηνο με στόχο την προσαρμογή στο αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του 
Ενεργητικού (Asset Quality Review - "AQR") από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όσο και τις επιπτώσεις από την επιδείνωση του 
οικονομικού περιβάλλοντος. 
- Ζημίες μετά Φόρων 329,7 εκατ. ευρώ το 2014. 
O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: "Τα αποτελέσματα της Τραπέζης το 2014 υπογραμμίζουν τη 
δέσμευσή μας για τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητος και της κερδοφορίας κατά τη διάρκεια μίας ιδιαιτέρως απαιτητικής περιόδου. Το 2014 
ήταν συνολικά ένα θετικό έτος για τον Όμιλο, καθώς επιτύχαμε να αντλήσουμε κεφάλαια, να αποπληρώσουμε τις προνομιούχες μετοχές κυριότητος 
του Ελληνικού Δημοσίου, να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τη Συνολική Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και να εξαγοράσουμε τις 
εργασίες Λιανικής Τραπεζικής της Citi στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, αυξήσαμε τα κύρια λειτουργικά έσοδα μέσω της μειώσεως του κόστους 
χρηματοδοτήσεως και του περαιτέρω εξορθολογισμού των λειτουργικών εξόδων. Το 2015, οι προσπάθειές μας θα επικεντρωθούν στη διασφάλιση 
των κεφαλαίων της Τραπέζης μέσω της περαιτέρω ενισχύσεως της οργανικής κερδοφορίας και της ενεργού διαχειρίσεως της ποιότητος του 
χαρτοφυλακίου, στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητος και στην υποστήριξη των Πελατών μας. Η απομάκρυνση της αβεβαιότητος που επικρατεί στην 
αγορά αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για το τραπεζικό σύστημα και για την Ελληνική Οικονομία και εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την ταχεία 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στους Ευρωπαίους εταίρους της. Μετά την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, η 
Ελλάς θα είναι σε θέση να επωφεληθεί από τις προοπτικές ανακάμψεώς της. Είμεθα έτοιμοι να διαδραματίσουμε ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο 
στην ανάταση της Ελληνικής Οικονομίας μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των πόρων και των δυνατοτήτων μας". 
 

 Τα αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου ανακοίνωσε ο όμιλος της Πειραιώς. Με βάση αυτά, τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη 
(εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων) διαμορφώθηκαν το 4ο 3μηνο 2014 σε €280 εκατ, αυξημένα κατά 2% έναντι του 
προηγούμενου 3μήνου και 32% έναντι του 4ου 3μήνου 2013. Σε επίπεδο έτους, τα εν λόγω επαναλαμβανόμενα κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1.044 
εκατ. Αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία έχουν ως εξής: 
-Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διατηρήθηκαν σε ανοδική πορεία το 4ο 3μηνο του έτους και διαμορφώθηκαν σε €513 εκατ, αυξημένα κατά 8% 
σε ετήσια βάση και 1% σε τριμηνιαία. Η περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα το Δεκέμβριο 2014 στις 
193 μ.β. από 225 μ.β. τον Σεπτέμβριο 2014 συνέβαλε στη βελτίωση του καθαρού εντόκου αποτελέσματος. Το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 
36 μ.β. σε ετήσια βάση στις 284 μ.β. 
-Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε €87 εκατ το 4ο 3μηνο, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 5% σε εξομαλυμένη βάση. Ως ποσοστό του 
ενεργητικού, οι καθαρές προμήθειες ανήλθαν σε 48 μ.β., αυξημένες κατά 5 μ.β. έναντι του 4ου 3μήνου 2013. 
-Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €559 εκατ. Εξαιρουμένων των εκτάκτων αποτελεσμάτων και των χρηματοοικονομικών, τα καθαρά 
λειτουργικά έσοδα στο 4ο 3μηνο 2014 ανήλθαν σε €640 εκατ, αυξημένα 3% ετησίως. 
-Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €360 εκατ, μειωμένο κατά 12% έναντι του 4ου 3μήνου 2013, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα και 
στα δύο τρίμηνα. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 20% σε ετήσια βάση, εξαιρώντας το κόστος των προγραμμάτων 
αποχώρησης και στα δύο τρίμηνα, υποδηλώνοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει επέλθει στον τομέα αυτό. 
-Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 38,8% έναντι 39,0% το Σεπτέμβριο του 2014 (δεν περιλαμβάνεται το 
εποχικό δάνειο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους €1,8 δισ που δόθηκε στο 4ο 3μηνο 2014 και εξοφλήθηκε το Φεβρουάριο 2015). Αυτό ήταν αποτέλεσμα 
αφενός της σχεδόν μηδενικής παραγωγής νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 4ο 3μηνο 2014 και αφετέρου διαγραφών ύψους €0,6 δισ. O δείκτης 
κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 57,4%, σημαντικά αυξημένος έναντι του Δεκεμβρίου 
2013 (50,6%). 
-Οι προβλέψεις δανείων στο 4ο 3μήνο ανήλθαν σε €519 εκατ, με αποτέλεσμα ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια να διαμορφωθεί 
στο υψηλό επίπεδο του 22,3% (χωρίς το δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ). Για το 2014, το συνολικό ύψος προβλέψεων δανείων ανήλθε σε €3,7 δισ 
υπερκαλύπτοντας το άθροισμα της Άσκησης Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού (AQR) €2,7 δισ και τις προβλέψεις 1ου έτους του Stress Test της ΕΚΤ 
€0,7 δισ (σύνολο €3,4 δισ). 
-Ως συνέπεια των υψηλών προβλέψεων, αλλά και των εξόδων αναδιάρθρωσης, τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που 
αναλογούν στους μετόχους στο 4o 3μηνο διαμορφώθηκαν σε -€332 εκατ. Σε σύνολο έτους, τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε -€1.972 εκατ. 
 

 Η Eurobank ανακοίνωσε ότι με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβε στις 17 Μαρτίου 2015 από την εταιρεία «The Capital Group Companies, Inc.» 
στις 16 Μαρτίου 2015 επήλθε μείωση του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η Capital, 
σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωσή της, μεγαλύτερη από 3% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, 
εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Capital 
διαμορφώθηκε σε 11,525%. Το ανωτέρω ποσοστό αφορά σε 1.094.820.982 (11,525%) δικαιώματα ψήφου της «Capital Research and Management 
Company», ελεγχόμενης εταιρείας της Capital, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ. 

 
(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


