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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 3,69% (783,53 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 24 κινήθηκαν ανοδικά, 93 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 140 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 239,09 μονάδες (-5,04%), με τις μετοχές των ΜΟΗ (+6,32%), ΟΛΠ (+3,75%) και 
ΜΕΤΚ (+2,68%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΕΤΕ 
(-11,81%), ΠΕΙΡ (-12,00%) και ΕΥΡΩΒ (-12,90%) σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν απώλειες. 

 

Πολιτική 
 

 Η μετακίνηση των στενών συνεργατών του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα από το κόμμα στην 
κυβέρνηση, η διατήρηση των εύθραυστων εσωκομματικών ισορροπιών –που προστίθενται 
στην ανάγκη εξεύρεσης κοινού βηματισμού με τους ΑΝΕΛ– με την αποτύπωσή τους στο 
κυβερνητικό σχήμα, τα μικρά ανοίγματα προς τον κεντρώο - κεντροαριστερό χώρο και, 
τέλος, η ένταξη αρκετών εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, διαμορφώνουν την 
«ανθρωπογεωγραφία» της νέας κυβέρνησης που ορκίσθηκε χθες. Η μέριμνα του κ. Τσίπρα 
να έχει κοντά του, σε θέσεις-κλειδιά τον πυρήνα των ανθρώπων με τους οποίους 
συνεργάσθηκε στενά τα προηγούμενα χρόνια στην Κουμουνδούρου είναι περισσότερο από 
εμφανής, όπως και ο ιδιαίτερα ενισχυμένος ρόλος του κ. Γ. Δραγασάκη, ο οποίος 
τοποθετήθηκε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και θα έχει την ευθύνη συντονισμού του 
οικονομικού επιτελείου και εποπτείας των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους και 
δανειστές. Ο πολιτικός μέντορας του πρωθυπουργού, Αλ. Φλαμπουράρης, και ο μέχρι 
πρότινος διευθυντής του γραφείου του και για πολλούς «αντ’ αυτού», Ν. Παππάς, θα 
συνεχίσουν να βρίσκονται κυριολεκτικά δίπλα στον κ. Τσίπρα, καθώς χρίστηκαν αμφότεροι 
υπουργοί Επικρατείας. Εξωκοινοβουλευτικός είναι ο τρίτος υπουργός Επικρατείας, με 
αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς, ο κ. Παν. Νικολούδης, πρώην επικεφαλής 
της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο πρόσωπο του οποίου ο κ. Τσίπρας 
εμπιστεύεται την πραγμάτωση της δέσμευσής του για σκληρή μάχη της νέας κυβέρνησης με 
τη διαφθορά. Οπως ήταν αναμενόμενο, θέση στο κυβερνητικό σχήμα κατέλαβε ο κ. Π. 
Σκουρλέτης και οι επίσης «προεδρικοί» Ν. Βούτσης, Γ. Σταθάκης και ο εξωκοινοβουλευτικός 
καθηγητής Αριστ. Μπαλτάς. Με ένα υπερυπουργείο και δύο θέσεις αναπληρωτών 
υπουργών εκπροσωπείται στην κυβέρνηση η εσωκομματική αντιπολίτευση. Ο επικεφαλής 
της Αριστερής Πλατφόρμας, Παν. Λαφαζάνης, αναλαμβάνει το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο 
«Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας», ενώ οι κ. Δημ. Στρατούλης 
και Ν. Χουντής τοποθετούνται αναπληρωτές υπουργοί Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αντίστοιχα, και μένει να φανεί πώς θα αποτυπωθεί το στίγμα της 
«αριστεράς της αριστεράς» στο κυβερνητικό έργο και, μάλιστα, σε απαιτητικούς τομείς. Από 
την ομάδα των «πασοκογενών» του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παν. Κουρουμπλής κατέλαβε το 
υπουργείο Υγείας, εκτοπίζοντας τον κ. Αλ. Μητρόπουλο, ο οποίος μάλλον θα πρέπει εδώ και 
ημέρες να είχε αντιληφθεί ότι δεν είναι η υπουργοποίησή του στους σχεδιασμούς του κ. 
Τσίπρα. Η εκλογική συνεργασία με τους Οικολόγους Πράσινους, στους οποίους ο κ. 
Τσίπρας επενδύει και για διεύρυνση των συμμαχιών σε επίπεδο Ευρώπης, αποτυπώθηκε 
και στην κυβέρνηση με τον κ. Γ. Τσιρώνη σε θέση αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος. Τα 
ανοίγματα που έκανε ο κ. Τσίπρας σε άλλους πολιτικούς χώρους αφορούν την επιλογή του 
προερχόμενου από τη ΔΗΜΑΡ κ. Γ. Πανούση για τη θέση του αναπληρωτή υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη. Ως διεμβόλιση του χώρου του ΠΑΣΟΚ, του οποίου υπήρξε στέλεχος 
επί σειρά ετών, μπορεί να εκληφθεί η τοποθέτηση του προέδρου του ΤΕΕ κ. Χρ. Σπίρτζη στη 
θέση του αναπλ. υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το κυβερνητικό σχήμα 
εμπλουτίζεται με τρεις εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, προερχόμενους από τον 
πανεπιστημιακό χώρο, τους κ. Δ. Μάρδα, Κ. Φωτάκη και Ν. Παρασκευόπουλο. Η συμφωνία 
με τον κ. Π. Καμμένο για τη συμμετοχή των ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση τηρήθηκε στο ακέραιο. Ο 
πρόεδρος των ΑΝΕΛ έλαβε, όπως είχε ζητήσει, το υπουργείο Εθν. Αμυνας και τέσσερις 
θέσεις υφυπουργών για τα στελέχη του. 

 
Οικονομία 
 

 Χθες σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters η Αγκελα Μέρκελ μιλώντας σε στελέχη του CDU 
ξεκαθάρισε ότι το ελληνικό πρόγραμμα τελειώνει στο τέλος Φεβρουαρίου και ότι η ευθύνη για 
τις εξελίξεις ανήκει στην Ελλάδα, ενώ η δόση δεν έχει εκταμιευθεί επειδή δεν έχει 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, κάτι που θα γίνει μόνο αν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. 
Επιπλέον ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει κούρεμα. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του 
Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ θα βρίσκεται την Παρασκευή στην Αθήνα για να γνωρίσει 
τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα αλλά και τον νέο υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη. 
Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες ο κ. Ντάισελμπλουμ δεν πηγαίνει στην Αθήνα 
με κάποια εντολή διαπραγμάτευσης, η επίσκεψή του έχει ως σκοπό να ακούσει από κοντά 
τις απόψεις του νέου πρωθυπουργού καθώς στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα μέχρι τώρα δεν 
γνωρίζουν ποια θα είναι «η πραγματική στάση» όπως λένε χαρακτηριστικά που θα κρατήσει 
η νέα κυβέρνηση τώρα που η προεκλογική εκστρατεία τελείωσε και οι αποφάσεις για την 
Ελλάδα πρέπει να ληφθούν άμεσα. Χθες ο κ. Ντάισελμπλουμ δήλωσε ότι «δεν πρόκειται να 
διαπραγματευτούμε με την Ελλάδα», ξεκαθαρίζοντας τη θέση του, ενώ είπε ότι η ελληνική 
πλευρά πρέπει να μας πει τι περαιτέρω υποστήριξη θέλει από την Ευρωζώνη. «Πάντα 
έχουμε δώσει γενναιόδωρη υποστήριξη και αυτή είναι τα μεγάλα δάνεια, τα χαμηλά επιτόκια 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 783,53 -3,69% -5,2% 
FTSE-Large Cap 239,09 -5,04% -9,7% 
FTSE-Mid Cap 780,42 -2,31% +1,0% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 47.559 -5,06% -10,1% 
Όγκος (€ εκατ.) 198,32 - 95,33 

 

 

 
ΜΟΗ 6,32% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΟΛΠ 3,75% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΕΤΚ 2,68% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΥΤΙΛ 1,62% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΜΠΕΛΑ 0,83% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΑΛΦΑ -10,19% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΔΕΗ -11,17% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΤΕ -11,81% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΠΕΙΡ -12,00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΥΡΩΒ -12,90% 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 0,05% +0,1 -2 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,09% +26,1 -54 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9,47% +38,0 -27 

Spread 10ετούς Ομ. 909 +39,4 -11 

USD / Euro 1,13 0,55% -6,9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 47,70 -2,07% -16,8% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

28/01/2015: - 
 

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 
18/02/2015: ΕΕΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
26/02/2015: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
02/03/2015: MSCI – Εφαρμογή Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
05/03/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
16/03/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
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και η μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής και αυτά πάνε με όρους» δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αν το μήνυμα που θα έρθει από την Ελλάδα 
είναι «θέλουμε την υποστήριξή σας αλλά χωρίς όρους, δεν περνάει». Όσον αφορά το πρόγραμμα που λήγει στις 18 Φεβρουαρίου ο κ. 
Ντάισελμπλουμ δήλωσε ότι η Ελλάδα ή θα πρέπει να σταθεί στα πόδια της ή να συνάψει νέα συμφωνία που θα πρέπει να δεχτεί το πρόγραμμα και 
να το «κάνει να δουλέψει». Για τον πρόεδρο του Eurogroup, αν η Ελλάδα δεν το δεχτεί, τότε δεν θα υπάρχει και βάση για συνεργασία. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα θα παρατείνει τους κινδύνους ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες και η χρήση πόρων από την ΕΚΤ θα 
μπορούσε να αγγίξει αυτόν τον μήνα τα 65 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη Moody's. Ο διεθνής οίκος αναφέρει πως η επιτυχία του ακροαριστερού 
αντιμνημονιακού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ θέτει εν αμφιβόλω τη δυνατότητα της νέας ελληνικής κυβέρνησης να συμφωνήσει με την τρόικα σε παράταση ή 
σε ανανέωση του προγράμματος διάσωσης της χώρας. Σύμφωνα με τη Moody's, αυτό είναι credit negative για τις ελληνικές τράπεζες -
συμπεριλαμβανομένων της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς, της Eurobank, της Alpha Bank και της Attica Bank- διότι θα παρατείνει τις 
δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στη διατήρηση της ρευστότητας. Όπως επισημαίνει η Moody's, «τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και οι 
Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι κόμματα που έρχονται για πρώτη φορά στην εξουσία, και προεκλογικά επικεντρώθηκαν στη λαϊκή δυσαρέσκεια για τις 
τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Ωστόσο, παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετρίασε τη θέση του σε σχέση με το παρελθόν, η πρόκληση για τον Αλέξη Τσίπρα θα 
είναι να μπορέσει να διαχειριστεί τις απόψεις των ετερόκλητων ομάδων που απαρτίζουν το κόμμα του, αλλά και να λάβει υπ' όψιν τις απόψεις του 
ιδεολογικά διαφορετικού κυβερνητικού εταίρου. Οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα θα γίνουν σε αυτό το σκηνικό, και πιθανότατα θα είναι μια 
περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάθετα αντίθετη σε σχέση με αυτή των δανειστών και αυτό θα κάνει ιδιαίτερα 
δύσκολες τις διαπραγματεύσεις για ανανέωση του προγράμματος στήριξης, όταν λήξει η τρέχουσα συμφωνία με την Κομισιόν, στις 28 Φεβρουαρίου». 
Ο οίκος τονίζει πως «η παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητα είναι πιστωτικά αρνητική για την Ελλάδα διότι εντείνει τους κινδύνους 
αναχρηματοδότησης και ρευστότητας της χώρας, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταθετών και έχει δυσμενή επίπτωση στις προοπτικές 
οικονομικής ανάπτυξης». Όπως σημειώνει ο οίκος, οι όποιες περαιτέρω καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την τρόικα θα 
αυξήσουν τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης της ελληνικής κυβέρνησης, δεδομένων των λήξεων εντόκων γραμματίων προς την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. 
Συγκεκριμένα, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας είναι ιδιαίτερα αυξημένες στο α' εξάμηνο του 2015, καθώς η Ελλάδα θα χρειαστεί περίπου 20 
δισ. ευρώ, από τα οποία τα 16 δισ. για αποπληρωμή χρέους προς το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και άλλους πιστωτές του επίσημου τομέα. Ο οίκος εκτιμά πως το 
ευρωσύστημα κατέχει ελληνικά ομόλογα αξίας συνολικά 28 δισ. ευρώ, από τα οποία 7 δισ. ευρώ περίπου θα πρέπει να αποπληρωθούν φέτος, 
κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Επιπλέον, πάνω από το ήμισυ των φετινών αποπληρωμών προς το ΔΝΤ θα πρέπει να γίνει στο α' εξάμηνο του 
έτους, και τα τρία τέταρτα από τα έντοκα γραμμάτια ύψους 14 δισ. ευρώ θα πρέπει να μετακυλιστούν μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Ο οίκος σημειώνει πως η 
αβεβαιότητα που υπήρχε πριν από τις εκλογές οδήγησε σε νέα φημολογία αναφορικά με έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη και υπονόμευσε την 
εμπιστοσύνη των καταθετών στις ελληνικές τράπεζες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι εκροές καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες είναι 
εμφανείς από τις αρχές Δεκεμβρίου 2014, όμως αυξήθηκαν τον Ιανουάριο του 2015. «Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι καταθέσεις έχουν μειωθεί 
κατά 7-8 δισ. ευρώ μέχρι στιγμής, από μια καταθετική βάση 164,3 δισ. ευρώ στα τέλη Νοεμβρίου 2014. Μέχρι τώρα, η μείωση κατά περίπου 5% είναι 
διαχειρίσιμη για τις ελληνικές τράπεζες και χαμηλότερη από αυτήν που σημειώθηκε στις τελευταίες εκλογές στην Ελλάδα, το 2012, όταν έφυγε από τις 
τράπεζες περίπου το 9% των καταθέσεων». Η Moody's θεωρεί πως οι εκροές καταθέσεων θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρις ότου υπάρξει 
βεβαιότητα αναφορικά με το μέλλον των διαπραγματεύσεων μεταξύ της νέας κυβέρνησης και της τρόικας. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν έως τώρα 
διατηρήσει τη ρευστότητά τους, αυξάνοντας την εξάρτησή τους από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από το αν η Ελλάδα θα 
παραμείνει στο πρόγραμμα στήριξης της Ε.Ε. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν πως η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ αυξήθηκε στα 56 
δισ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου, από 44,9 δισ. ευρώ στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ η Moody's αναμένει αύξηση του ποσού αυτού γύρω στα 65 δισ. ευρώ 
τον Ιανουάριο του 2015. Ο διεθνής οίκος αναμένει επίσης οι ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν μια αυξανόμενη απροθυμία των δανειοληπτών να 
προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση δανείων, καθώς οι δανειολήπτες θα τείνουν να σταματούν τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες, ευελπιστώντας 
πως η νέα κυβέρνηση θα προωθήσει μέτρα πιο φιλικά στους δανειολήπτες - μεταξύ των οποίων και διαγραφή χρεών. Σημειώνεται πως τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν στο 34,2% όλων των δανείων του τραπεζικού συστήματος στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2014. 
 

 Το ζήτημα της ρευστότητας αλλά και η εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελούν τις μεγάλες άμεσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν ήδη ζητήσει την ενεργοποίηση του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance - ELA), καθώς 
εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα θα αντλήσουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, περίπου 40 δισ. ευρώ από τον έκτακτο μηχανισμό. Μεγάλο μέρος θα είναι 
έμμεση άντληση, δηλαδή θα αφορά ρευστότητα που ήδη έχει αντληθεί μέσω των εγγυήσεων του Δημοσίου, η οποία είναι πιθανό να μεταφερθεί από 
την ΕΚΤ στον ELA. Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών, από τις εγγυήσεις του Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας 40 δισ. ευρώ, χρησιμοποιούνται 
σήμερα περίπου 30 δισ. με τις οποίες έχει αντληθεί ρευστότητα ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ. Οι εγγυήσεις αυτές από 1ης Μαρτίου δεν θα γίνονται 
αποδεκτές από την ΕΚΤ και οι τράπεζες εργάζονται εντατικά με την Τράπεζα της Ελλάδος για την ομαλή αντικατάσταση των εγγυήσεων του 
Δημοσίου από άλλες. Ωστόσο είναι πιθανό οι εγγυήσεις αυτές, ή μέρος αυτών, να μη γίνονται αποδεκτές από την ΕΚΤ για τη χορήγηση βασικής 
ρευστότητας, κάτι που θα οδηγήσει στη μετατροπή της ρευστότητας αυτής σε ELA. Επιπλέον κεφάλαια θα χρειαστούν οι τράπεζες για να 
συμμετάσχουν στις επικείμενες εκδόσεις εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου -που υπολογίζονται σε 7 δισ. ευρώ για το επόμενο δίμηνο- 
καθώς και για την κάλυψη της «αιμορραγίας» που προκαλούν οι εκροές καταθέσεων. Αν και η κατάσταση μετά τις εκλογές έχει εξομαλυνθεί, ωστόσο 
το τελευταίο τρίμηνο του 2014 οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ (εκ των οποίων τα 3 δισ. ευρώ αφορούν τον περασμένο Δεκέμβριο), ενώ 
τον Ιανουάριο η μείωση των καταθέσεων εκτιμάται κοντά στα 5 δισ. ευρώ. Περαιτέρω πίεση στις τράπεζες προκαλεί και η μη ανανέωση των repos 
στη διατραπεζική, ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ. Μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στις τράπεζες και για το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται έξαρση των «κόκκινων» δανείων. Η προεκλογική αβεβαιότητα έδωσε σε αρκετούς την αφορμή να 
αμελήσουν την εξυπηρέτηση των δανείων τους, ενώ μερίδα νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχουν σταματήσει να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους 
αναμένοντας την προώθηση ευνοϊκών ρυθμίσεων -για την ανακούφιση των δανειοληπτών- από τη νέα κυβέρνηση. Σημειώνεται ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια ξεπερνούν το 35% του συνόλου των δανείων.  
 

 «Ο δημόσιος χαρακτήρας του λιμανιού παραμένει, η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ σταματάει εδώ», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας 
Θοδωρής Δρίτσας κατά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης. Η δήλωση του κ. Δρίτσα έρχεται λίγες ώρες μετά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο 
Μαξίμου ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα Τζόου Σιαολί. Σημειώνεται πως η κινεζική Cosco διαχειρίζεται ήδη 
τους δύο από τους τρεις τερματικούς σταθμούς του λιμανιού του Πειραιά και είναι ένας από τους τρεις ενδιαφερόμενους που παραμένουν στο 
παιχνίδι για τη διεκδίκηση του 67% των μετοχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η κινεζική πλευρά, όσο και οι Βρυξέλλες έχουν ενημερωθεί πως η 
νέα κυβέρνηση προτίθεται να σταματήσει τους διαγωνισμούς πώλησης μετοχών κρατικών εταιρειών και να τους αντικαταστήσει με συμβάσεις 
παραχώρησης. Τη νέα γραμμή για τη στάση που θα τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ είχε παρουσιάσει σε προεκλογική συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας. Τότε είχε 
υποστηρίξει πως σε περιπτώσεις που εμπλέκονται κρατικές εταιρείες, όπως η Cosco στο λιμάνι του Πειραιά, θα επιδιωχθεί η σύναψη διακρατικών 
συμφωνιών με καλύτερους όρους.  

 
(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


