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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 6,14% (840,44 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 104 κινήθηκαν ανοδικά, 25 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 127 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 266,70 μονάδες (+6,56%), με τις μετοχές των ΠΕΙΡ (+13,83%), ΜΠΕΛΑ 
(+12,64%) και ΕΧΑΕ (+10,99%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΕΕ (-2,90%), ΓΡΙΒ (-2,30%) και ΜΕΤΚ (-1,16%) σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση. 
Οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν κέρδη ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν μεικτά 
πρόσημα. 

 
Πολιτική 
 

 Σημαντική νίκη κατήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της Κυριακής 
χωρίς ωστόσο να αποσπάσει την πολυπόθητη αυτοδυναμία. Η νέα Βουλή θα αποτελείται 
από επτά κόμμα, ενώ εκτός μένει το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου 
Παπανδρέου. Με καταμετρημένο το 99,80% των εκλογικών τμημάτων στη χώρα το κόμμα 
του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει ποσοστό 36,34% και 149 βουλευτές. 
-Η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστό 27,81% και 76 βουλευτές 
-Η Χρυσή Αυγή συγκεντρώνει το 6,28% και 17 βουλευτές 
-Το Ποτάμι ποσοστό 6,05% και 17 βουλευτές 
-Το ΚΚΕ ποσοστό 5,47% και 15 βουλευτές 
-Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες το 4,75% και 13 βουλευτές 
-Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το 4,68% και 13 βουλευτές 
Το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου αποσπά το 2,46% και μένει εκτός Βουλής. Αξίζει να 
σημειωθεί πως η Ένωση Κεντρώων του Β. Λεβέντη κέρδισε το 1,79% των ψήφων και η 
Τελεία του Απ. Γκλέτσου το 1,77%. Η συμμαχία Πράσινη-ΔΗΜΑΡ «καταποντίστηκε», αφού 
έλαβε ποσοστό 0,49%.  
Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται προς τη συμπόρευση με τους ΑΝΕΛ για τη νέα κυβέρνηση. Στις 
10:30 ο Τσίπρας συναντάται με τον Π. Καμμένο προκειμένου «να επιβεβαιωθεί η στήριξη και 
η πιθανή συμμετοχή των ΑΝΕΛ στο νέο κυβερνητικό σχήμα», όπως λένε πηγές της 
Κουμουνδούρου. Συμπληρώνουν πως το πιθανότερο είναι να πραγματοποιηθεί η 
ορκωμοσία του πρωθυπουργού σήμερα και της νέας κυβέρνησης την Τρίτη το απόγευμα ή 
το αργότερο την Τετάρτη το πρωί. Το σχήμα θα έχει 162 έδρες, 149 ο ΣΥΡΙΖΑ και 13 οι 
ΑΝΕΛ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επικοινώνησε το βράδυ της Κυριακής με τον γ.γ.του ΚΚΕ 
Δημήτρη Κουτσούμπα αλλά και με τον Σταύρο Θεοδωράκη και εξέφρασε την πρόθεσή του 
να τους συναντήσει αμέσως μετά την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης που αναμένεται να 
λάβει σήμερα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πριν από την ορκωμοσία της νέας 
κυβέρνησης. Όπως δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας αργά το βράδυ από τα Προπύλαια, θα 
επιδιώξει συμμαχίες με άλλα κόμματα για να μπορέσει να στηρίξει το πρόγραμμά του, αλλά 
και να έχει δυναμική ώστε να ξεκινήσει τη δύσκολη διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους 
εταίρους. «Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι ο ελληνικός λαός δεν μας δίνει σήμερα λευκή 
επιταγή, αλλά εντολή αναγέννησης και αποκατάστασης», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

 
Οικονομία 
 

 Με δεδομένο το αποτέλεσμα των εκλογών αρχίζουν οι επαφές μεταξύ των δανειστών για την 
επόμενη μέρα. Κατά την συνεδρίαση των υπουργών οικονομικών της ευρωζώνης, πάντως, 
δεν αναμένεται να παρθούν αποφάσεις για την Ελλάδα πέρα της επανάληψης των όσων 
γνωρίζουμε περί δεσμεύσεων. Άλλωστε ο κ. Χαρδούβελης αναμένεται να περιοριστεί σε μια 
αποτίμηση των εκλογών και σε μια γενική αναφορά για το τι μπορεί να ζητήσει η νέα 
κυβέρνηση από το Eurogroup. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Σε εταιρεία του ομίλου Quest Holdings πωλήθηκε έναντι 15 εκατ. ευρώ το σύνολο των 
μετοχών της Cardlιnk τις οποίες κατείχαν η Alpha Bank και η Τράπεζα Eurobank Ergasias 
Ανώνυμη Εταιρεία κατά ποσοστό 50% η καθεμία, όπως γνωστοποίησε η Alpha Bank με 
ανακοίνωσή της. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Quest Συμμετοχών η εν λόγω 
εξαγορά έγινε από την κατά 85% θυγατρική της εταιρεία «U-YOU Ε.Π.Ε». Σημειώνεται ότι  η 
εταιρεία Cardlink A.E. δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου 
τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών. 

 
 (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 ”) 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 840.44 +6.14% +1.7% 
FTSE-Large Cap 266.70 +6.56% +0.7% 
FTSE-Mid Cap 788.42 +4.34% +2.0% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 53,106 +6.15% +0.4% 
Όγκος (€ εκατ.) 256.30 - 85.64 

 

 

 
ΠΕΙΡ 13.83% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΜΠΕΛΑ 12.64% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΧΑΕ 10.99% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΥΤΙΛ 9.46% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΤΕΝΕΡΓ 9.14% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΥΔΑΠ 3.85% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΤΙΤΚ 3.13% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΕΕ 2.90% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΓΡΙΒ 2.30% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΕΤΚ 1.16% 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 0.06% +0.0 -2 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8.38% -33.4 -125 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 8.51% -45.4 -123 

Spread 10ετούς Ομ. 816 -36.4 -105 

USD / Euro 1.12 -3.62% -7.8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 48.81 0.66% -14.9% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

26/01/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
 

04/02/2015: ΕΚΤ - Συνεδρίαση Διοικητικού  
                     Συμβουλίου 
11/02/2015: MSCI – Ανακοίνωση Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
12/02/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Βρυξέλλες) 
16/02/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
18/02/2015: ΕΚΤ - Συνεδρίαση Διοικητικού  
                     Συμβουλίου 
02/03/2015: MSCI – Εφαρμογή Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
16/03/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
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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


