
                

 
 
 
 

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

 
 

                                                     Απρίλιος 29, 2015    

 
                Ενημερωτικό Δελτίο   
        

Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 1,41% (806,01 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 76 κινήθηκαν ανοδικά, 34 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 147 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 241,65 μονάδες (+1,31%), με τις μετοχές των ΜΟΗ (+9,48%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
(+7,10%) και ΠΕΙΡ (+7,04%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΟΠΑΠ (-1,00%), ΜΕΤΚ (-1,20%) και ΜΠΕΛΑ (-2,74%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές υποχώρησαν ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν μεικτά 
πρόσημα. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Με στόχο την έγκριση της εκταμίευσης μιας υποδόσης ακόμα και μέσα στην επόμενη 
εβδομάδα, η νέα ομάδα διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης θα επιδιώξει στις Βρυξέλλες τις 
επόμενες ημέρες να αποδείξει στους εκπροσώπους των δανειστών ότι η Αθήνα έχει τη 
βούληση να προχωρήσει στα απαραίτητα βήματα για να επιτευχθεί μία προκαταρκτική 
συμφωνία. Γνώμονας της ελληνικής πλευράς δεν είναι άλλος από την αποδέσμευση μέρους 
των δόσεων (συγκεκριμένα του 1,9 δισ. ευρώ που αφορούν τα κέρδη του Ευρωσυστήματος 
επί των ελληνικών ομολόγων) που εκκρεμούν, ακόμα και πριν από το προγραμματισμένο 
Eurogroup της 11ης Μαΐου, ώστε να είναι διασφαλισμένη η αποπληρωμή της δόσης προς το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στις 12 του μήνα (ύψους 700 εκατ. ευρώ). Εάν δεν 
εκταμιευθεί μέρος των δόσεων, τότε δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα μπορέσει το Δημόσιο 
να εξυπηρετήσει την υποχρέωση προς το Ταμείο και αν αυτό τελικά επιτευχθεί θα έχει 
τεράστιο κόστος, καθώς θα έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα διαθέσιμα των φορέων του 
Δημοσίου. Γι’ αυτό και η ελληνική κυβέρνηση πιέζει για τη σύγκληση ενός έκτακτου 
Eurogroup πριν από τις 11 Μαΐου. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει οι 
διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Brussels Group (BG) που ξεκινούν την Πέμπτη και θα 
διαρκέσουν τουλάχιστον έως το Σάββατο, να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Αυτό θα κριθεί από 
το πολυνομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
το πολυνομοσχέδιο σε αυτή τη φάση δεν θα περιλαμβάνει «σκληρά» δημοσιονομικά μέτρα. 
Θα έχει, όμως, σειρά διατάξεων που θα κλείνουν «τρύπες» στην ελληνική νομοθεσία και 
γενικότερα θα έχουν «ανώδυνες» παρεμβάσεις που θα οδηγούν σε αύξηση των εσόδων. Για 
παράδειγμα, θα περιλαμβάνονται διατάξεις για την περαιτέρω ανεξαρτητοποίηση της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού, για την 
έκδοση τηλεοπτικών αδειών, για τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, ενώ δεν αποκλείεται να 
περιλαμβάνεται και κάποιος φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία. Ωστόσο, ο υπουργός 
Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκης, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει έκτακτη εισφορά στο νομοσχέδιο. 
Επίσης, εκτός νομοσχεδίου θα είναι οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ και όλα τα θέματα 
που αφορούν σε εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα, καθώς και οι ρυθμίσεις για τους 
πλειστηριασμούς και τα «κόκκινα» δάνεια, λόγω αντιδράσεων από τους δανειστές. Επί της 
ουσίας, αρμόδια στελέχη αναφέρουν ότι επιδίωξη είναι να πειστούν οι εταίροι ότι η 
κυβέρνηση έχει πλέον την πρόθεση να προχωρήσει σε όσα πρέπει να γίνουν για τον «έντιμο 
συμβιβασμό», χωρίς όμως να παραβιάζονται οι «κόκκινες γραμμές» της. Γεγονός το οποίο 
προκαλεί «συγκρατημένη αισιοδοξία» για την επίτευξη ενδιάμεσης συμφωνίας. Χθες, σε 
σύσκεψη της πολιτικής ομάδας διαπραγμάτευσης συζητήθηκε το πολυνομοσχέδιο ώστε τα 
στελέχη της κυβέρνησης που θα βρεθούν στις Βρυξέλλες να έχουν ένα προσχέδιο για να 
συζητήσουν με τους δανειστές. Την Πέμπτη, το νομοσχέδιο θα συζητηθεί σε υπουργικό 
συμβούλιο και εφόσον οι διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες κυλήσουν ομαλά, Δευτέρα ή Τρίτη το 
πολυνομοσχέδιο θα λάβει την τελική του μορφή. Με αυτό το δεδομένο, η κυβέρνηση 
προσδοκά σε ένα έκτακτο Eurogroup που θα ανάψει το «πράσινο φως» στην εκταμίευση 
μιας υποδόσης. Πάντως, ο σχεδιασμός αυτός δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα 
επιβεβαιωθεί, δεδομένου ότι το πολυνομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει «σκληρές» παρεμβάσεις 
όπως ζητούν οι θεσμοί. Στις συζητήσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες στο BG τα 
μεγαλύτερα «αγκάθια» είναι: 
1. Δημοσιονομικά. Στόχος είναι σε πρώτη φάση να συμφωνηθεί το ύψος του πρωτογενούς 
πλεονάσματος για φέτος. Η κυβέρνηση δεν συζητά για στόχο υψηλότερο του 1,5% του ΑΕΠ, 
όταν οι δανειστές έχουν ακραίες προβλέψεις που δείχνουν ακόμα και πρωτογενές έλλειμμα 
1% του ΑΕΠ. Πάντως, επικρατεί αισιοδοξία ότι θα υπάρξει κοινός τόπος για ένα πρωτογενές 
πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ, αλλά για να επιτευχθεί θα χρειαστούν μέτρα τουλάχιστον 1 δισ. 
ευρώ, αν όχι παραπάνω. Και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί φέτος ο ΕΝΦΙΑ 
ως έχει. «Εφεδρεία» στο θέμα της κάλυψης του δημοσιονομικού κενού παραμένει το θέμα 
των συντελεστών του ΦΠΑ, με το σενάριο ενός ενιαίου συντελεστή να μην έχει φύγει από το 
τραπέζι, καθώς και η επιβολή έκτακτης εισφοράς. 
2. Εργασιακό – Ασφαλιστικό. Οι αλλαγές σε εργασιακό και ασφαλιστικό έχουν δρομολογηθεί 
και δεν πρόκειται να υπάρξουν υποχωρήσεις, υποστήριξε ο υπουργός Εργασίας, Π. 
Σκουρλέτης, χθες αποτυπώνοντας τις «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης. Στα εργασιακά 
επιδιώκεται, πάντως, μία συμφωνία να μην επιμείνει καμία από τις δύο πλευρές στις 
επιδιώξεις της σε αυτή τη φάση. Για το ασφαλιστικό, κοινός τόπος είναι οι αλλαγές στις 
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, με τους δανειστές να επιμένουν για τη μη κατάργηση της ρήτρας 
μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία και τη μη καταβολή 13ης σύνταξης. 
3. Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Οι δανειστές ζητούν τα όρια απαγόρευσης των 
πλειστηριασμών να είναι μικρότερα από εκείνα της προηγούμενης ρύθμισης Χατζηδάκη. 
Ετσι, οι σχετικές διατάξεις δεν θα περιληφθούν στο πολυνομοσχέδιο. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 806,01 +1,41% -2,4% 
FTSE-Large Cap 241,65 +1,31% -8,8% 
FTSE-Mid Cap 780,30 +1,18% +0,9% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 47.311 +1,49% -10,6% 
Όγκος (€ εκατ.) 100,53 - 107,52 

 

 

 
ΜΟΗ 9,48% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 7,10% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΠΕΙΡ 7,04% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΙΓ 6,00% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΛΠΕ 4,88% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΥΔΑΠ -0,20% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΤΙΤΚ -0,70% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΟΠΑΠ -1,00% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΜΕΤΚ -1,20% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΠΕΛΑ -2,74% 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% +0,1 -8 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 10,16% -83,7 +52 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 11,82% -89,0 +208 

Spread 10ετούς Ομ. 1.166 -90,0 +245 

USD / Euro 1,09 -0,06% -10,2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 64,77 2,23% 13,0% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,1% Μαρ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

29/04/2015: -  
 

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 
20/05/2015: ΕΧΑΕ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
20/05/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
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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 Δημοσιονομικό κενό που φθάνει ακόμα και τα 3 δισ. ευρώ «βλέπουν» οι δανειστές της χώρας για το 2015, ακόμα και στο σενάριο που ο 
στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα «κουρευτεί» φέτος στο 1,5% του ΑΕΠ, αντί της πρόβλεψης για 3% του ΑΕΠ. Η εκτίμηση των θεσμών για 
ανάγκη λήψης νέων μέτρων ύψους 3 δισ. ευρώ, χωρίς να ανατραπεί κάποιο από τα υφιστάμενα, είναι σαφές ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον 
κυβερνητικό σχεδιασμό, ενώ αποτελεί μόνο ένα από τα σημεία «τριβής» των δύο πλευρών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δανειστές προβλέπουν ότι για φέτος η ελληνική οικονομία θα «τρέξει» με ρυθμό 0-0,5% στην καλύτερη 
περίπτωση, ενώ το πρωτογενές ισοζύγιο του προϋπολογισμού θα κινηθεί μεταξύ ελλείμματος 0,5% του ΑΕΠ έως και 0% του ΑΕΠ. Δηλαδή, στην 
καλύτερη περίπτωση το ισοζύγιο του προϋπολογισμού, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι, θα είναι ισοσκελισμένο. Και αυτό υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί όπως ισχύει ο ΕΝΦΙΑ, δεν θα καταργηθεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία και δεν θα δοθεί η 
13η σύνταξη που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση. Με αυτά τα δεδομένα, στελέχη των δανειστών εκτιμούν ότι το δημοσιονομικό κενό για να επιτευχθεί 
ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 1,5 -2% του ΑΕΠ, υπολογίζεται στην περιοχή των 3 δισ. ευρώ. Αν και παραδέχονται ότι πρόκειται για 
προκαταρκτικές εκτιμήσεις και μπορεί τελικά το κενό να αποδειχθεί μικρότερο, συμπληρώνουν ότι σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθούν νέα σκληρά 
μέτρα για να επέλθει συμφωνία μεταξύ των Αθήνας και δανειστών σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά και μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας. 
Υπενθυμίζεται πως το αρχικό βασικό σενάριο της ελληνικής κυβέρνησης προέβλεπε ανάπτυξη της τάξεως του 1,4% φέτος και πρωτογενές 
πλεόνασμα 1,2 - 1,5% του ΑΕΠ, χωρίς να ληφθούν νέα μέτρα. Είναι ξεκάθαρο ότι η απόσταση στις προβλέψεις των δύο πλευρών είναι σημαντική. 
 

 Ο χρόνος για να υπάρξει συμφωνία της Ελλάδας με τους πιστωτές τελειώνει, υπογράμμισε σήμερα ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν 
Ντάισελμπλουμ. Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει χωρίς βοήθεια και ότι "πρέπει να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα". Η 
αναδιάρθρωση της διαπραγματευτικής ομάδας της ελληνικής κυβέρνησης δεν λύνει από μόνη της το αδιέξοδο ανάμεσα στην Αθήνα και τους 
δανειστές, ανέφερε, προσθέτοντας ότι θέλει άμεσα συμφωνία. "H ελληνική κυβέρνηση πόνταρε στο ότι αν διαπραγματευτεί μαζί μας, η ΕΚΤ θα ανοίξει 
το παράθυρο της ρευστότητας και θα χαλαρώσει τους κανονισμούς της" είπε ο κ. Ντάισελμπλουμ, αναφερόμενος στην ΕΚΤ και σε όσα είπε χθες το 
βράδυ ο πρωθυπουργός. "Αλλά δεν θα υπάρξει εύκολη πρόσβαση στα παράθυρα της ΕΚΤ μέχρι να επέλθει μια στέρεη συμφωνία με το Eurogroup" 
τόνισε σε τηλεοπτική συνέντευξη στο RTLZ. Επιπλέον ο επικεφαλής του Eurogroup σχολίασε πως «οι Ελληνες θα αποφασίσουν αν θα υπάρξει ή όχι 
δημοψήφισμα», σημειώνοντας πάντως ότι δεν είναι καλή ιδέα. «Θα κοστίσει χρήματα, θα δημιουργήσει μεγάλη πολιτική αβεβαιότητα και δεν νομίζω 
ότι έχουμε χρόνο. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες έχουν χρόνο για κάτι τέτοιο». 

 
Αγορά 
 

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών FTSE/Χ.Α. κατά την συνεδρίαση της ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των Δεικτών ως 
αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης τους για το διάστημα Οκτώβριος 2014 – Μάρτιος 2015: 
• FTSE/Χ.Α Large Cap 
Μία εισαγωγή (Landa Development), μία 1 διαγραφή (MIG) και 2 μεταβολές συντελεστών στάθμισης (Eurobank, Τερνα Ενεργειακή). 
• FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Total Return 
Μία (1) εισαγωγή (Lamda), μία (1) διαγραφή (MIG) και 2 μεταβολές συντελεστών στάθμισης (Eurobank, Τερνα Ενεργειακή). 
• FTSE/Χ.Α. Mid Cap 
Τέσσερις εισαγωγές (MIG, Trastor, Κυριακίδης Kleeman), 4 διαγραφές (J&P Αβαξ, ΟΛΘ ΟΛΘ 0,00%, ΧΑΚΟΡ, Lamda) και καμία (0) μεταβολή 
συντελεστών στάθμισης. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Στο πλαίσιο της πεπατημένης αναμένεται να είναι σήμερα η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια της 
επανεξέτασης της ρευστότητας του Έκτακτου Μηχανισμού της ΤτΕ (ELA). το βλέμμα των αγορών όμως στρέφεται στο κρίσιμο διοικητικό 
συμβούλιο της 6ης Μαΐου, όταν πλέον θα έχει φανεί αν το πολυνομοσχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης και οι αλλαγές στη διοικητική ομάδα είναι ικανά 
να φέρουν σε τροχιά σύγκλισης τις διαβουλεύσεις με τους δανειστές. Το ποσό που αναμένεται να απελευθερώσει σήμερα ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο 
Ντράγκι τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Αλλωστε το ύψος του θα κινείται με βάση τις ημερήσιες ανάγκες των ελληνικών 
τραπεζών. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Τετάρτη η ΕΚΤ αύξησε το όριο του ELA κατά 1,5 δισ. ευρώ στα 75,5 δισ. Μάλιστα, το ποσό είναι σε 
σχέση με τις σχετικές εβδομαδιαίες αποφάσεις μέχρι σήμερα το δεύτερο μεγαλύτερο. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές αυτό συνέβη διότι η διοίκηση της 
ΕΚΤ έλαβε υπόψη τις εκροές καταθέσεων από τους δήμους και τις περιφέρειες στο πλαίσιο της γνωστής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Με 
βάση τις ίδιες πηγές, το κρίσιμο ραντεβού με την ΕΚΤ θα είναι εκείνο της επόμενης εβδομάδας, το οποίο προηγείται του προγραμματισμένου 
Eurogroup της 11ης Μαΐου. Εάν έως τότε δεν υπάρξει σημαντική πρόοδος μεταξύ της Αθήνας και των θεσμών και το πολυνομοσχέδιο κριθεί από 
τους εταίρους-πιστωτές πως δεν περιέχει σοβαρά μέτρα, τότε ενδέχεται να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση και δυσάρεστες εκπλήξεις από την ΕΚΤ. Το 
μήνυμα έχει σταλεί ήδη στην ελληνική πλευρά από τον Μάριο Ντράγκι, ο οποίος στη συνέντευξη που ακολούθησε μετά το τελευταίο Eurogroup έριξε 
την προειδοποιητική βολή επισημαίνοντας ότι ίσως πρέπει να επανεξετασθεί το haircut στα ενέχυρα που προσκομίζουν στον ELA τα ελληνικά 
πιστωτκά ιδρύματα. «Εαν το κλίμα μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών επιδεινωθεί τότε το σχέδιο αύξησης του haircut στα ενέχυρα μπορεί να 
πάρει σάρκα και οστά την επόμενη εβδομάδα», τονίζει στο Euro2day.gr τραπεζική πηγή. Κάτι τέτοιο, προσθέτει, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως 
μοχλός πίεσης προς όλες τις κατευθύνσεις αφού ο χρόνος λιγοστεύει και επιδεινώνεται η ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας. Στην αντίθετη 
περίπτωση, εάν το πολυνομοσχέδιο θεωρηθεί πως βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, τότε η ΕΚΤ δεν θα προχωρήσει σε σκληρές αποφάσεις 
περιμένοντας την απόφαση του Eurogroup στις 11 Μαΐου. Πόσο μάλλον αν έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία νωρίτερα, όπως ελπίζει η ελληνική πλευρά. 
Στην απευκταία περίπτωση που δεν υπάρξει ταχεία σύγκλιση και συμφωνία της Αθήνας με τους πιστωτές και οι κεντρικοί τραπεζίτες της ευρωζώνης 
αποφασίσουν την αύξηση του haircut στα ενέχυρα που οι ελληνικές τράπεζες πάνε στον ELA, τότε το παιχνίδι σκληραίνει. Η δυνητική ρευστότητα 
που μπορεί να αντληθεί από τον ELA θα μειωθεί στα 10 από 25-30 δισ. ευρώ που είναι με βάση τα σημερινά δεδομένα σε επίπεδο διαθέσιμων 
εγγυήσεων. «Εάν η ρευστότητα περιορισθεί στα 10 δισ. ευρώ, τότε ο χρόνος για τις τράπεζες είναι σχεδόν ανύπαρκτος», αναφέρει υψηλόβαθμο 
τραπεζικό στέλεχος καταδεικνύοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος εάν η ΕΚΤ προχωρήσει σε περαιτέρω αυστηροποίηση της στάσης της. 
 

 Συνεχίστηκε και τον Απρίλιο η φθίνουσα πορεία των καταθέσεων για έβδομο συνεχόμενο μήνα, με αποτέλεσμα οι καταθέσεις του ιδιωτικού 
τομέα να υποχωρήσουν κάτω από το επίπεδο των 135 δισ. ευρώ, το χαμηλότερο σημείο από το ξέσπασμα της κρίσης. Το θετικό, επισημαίνουν 
στελέχη τραπεζών, είναι ότι τον Μάρτιο και ειδικά τον Απρίλιο σημειώθηκε επιβράδυνση του ρυθμού εκροών, παρά την εντεινόμενη ανησυχία που 
επικρατεί για την έκβαση των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους εταίρους. Σύμφωνα με τις τράπεζες, μετακινήσεις καταθέσεων το τελευταίο 
διάστημα έχουν πραγματοποιήσει κυρίως επιχειρήσεις, καθώς ανησυχούν για τις επιπτώσεις στη λειτουργία τους σε μια ενδεχόμενη επιβολή 
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Πολλές επιχειρήσεις έχουν μετακινήσει κεφάλαια στο εξωτερικό ή μεταφέρουν καθημερινά τα έσοδα από 
πωλήσεις σε θυρίδες, δημιουργώντας μια «γραμμή άμυνας» σε ένα ενδεχόμενο ατύχημα ρευστότητας. Οπως σημειώνουν στελέχη τραπεζών, 
αποτελεί μια καθαρά προληπτική ενέργεια που στοχεύει στην ανακούφιση των επιπτώσεων μιας ενδεχόμενης βραχύβιας κρίσης ρευστότητας. 
Διευκρινίζουν ότι δεν εξετάζεται ούτε ως υπόθεση εργασίας το ενδεχόμενο ρήξης, καθώς οι επιπτώσεις για την οικονομία θα ήταν καταστροφικές και 
μη διαχειρίσιμες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών τραπεζών στο τέλος Μαρτίου, οι καταθέσεις νοικοκυριών - επιχειρήσεων υποχώρησαν κοντά στα 



 
 
Απρίλιος 29, 2015  
      

 
 
       

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

136 δισ. ευρώ έναντι 140,4 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου. Τον Απρίλιο οι εκροές θα διαμορφωθούν κάτω από το επίπεδο των 135 δισ. ευρώ. 
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οπότε και η χώρα σταδιακά μπήκε σε τροχιά πολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας, μέχρι σήμερα η μείωση των 
καταθέσεων προσεγγίζει τα 33 δισ. ευρώ.  
 

 Η Fitch αναβάθμισε την Τρίτη την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου σε «CCC» από «CC» προηγουμένως, θέτοντας σταθερό 
outlook. Παράλληλα, η Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση βιωσιμότητας (viability rating) σε «CCC» από «CC». O oίκος αξιολόγησης προχώρησε 
επίσης σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Ελληνικής Τράπεζας σε «Β-» από «CCC». Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που 
εξέδωσε, οι αναβαθμίσεις αυτές αντανακλούν την βελτίωση των κεφαλαιακών «μαξιλαριών» μετά την ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού 
κεφαλαίου και τα στοιχεία για καλύτερη δυναμική στις καταθέσεις. Οι πράξεις αξιολόγησης στην Τράπεζα Κύπρου ΚΥΠΡ 0,00% αντανακλούν επίσης 
την πρόοδο που έχει γίνει στην απομόχλευση, κάτι που επιτρέπει να μειωθεί η εξάρτηση της από την χρηματοδότηση της κεντρικής τράπεζας. 

 

 Την επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε το πρωί η τακτική Γ.Σ. της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής. Ειδικότερα, η Γ.Σ. αποφάσισε 
ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 9.838.296 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού 
από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 σε 0,39 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.838.296 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,39 σε 0,30 ευρώ και την επιστροφή 
του ποσού της μείωσης, 0,09 ευρώ ανά μετοχή, στους μετόχους. 

 

 Σε νέα βάση μπαίνει η υπόθεση μεταβίβασης του ΔΕΣΦΑ στη Socar, καθώς η διοίκηση της εταιρείας παρά τη μεγάλη καθυστέρηση στην 
ολοκλήρωση του ντιλ εμφανίζεται διατεθειμένη να παραμείνει στο παιχνίδι. Από ελληνικής πλευράς προτείνονται λύσεις εναρμονισμένες με τις 
κοινοτικές οδηγίες και ταυτοχρόνως βρίσκονται πιο κοντά στις αρχές του κυβερνώντος κόμματος. Στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σαφώς στη δυνατότητα να μεταβιβαστεί στη Socar μόνο το 49% της εταιρείας και όχι το 66% όπως προβλέπεται στην 
συμφωνία και το 17% να παραμείνει στο δημόσιο. Με την διευθέτηση αυτή καλύπτεται μέρος των απαιτήσεων της ΕΕ αναφορικά με τη θέση της 
Socar ως παραγωγού, προμηθευτή και μεταφορέα φυσικού αερίου σε χώρα της ΕΕ. Από την άλλη, ο επικεφαλής της τελευταίας Rovnag Abdulayef, 
σε δηλώσεις του, αναφορικά με την μεταβίβαση του ΔΕΣΦΑ, εμφανίστηκε διατεθειμένος να συνεχίσει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 
οποία εξετάζει ακόμη το κατά πόσο ο έλεγχος του ΔΕΣΦΑ από την εταιρεία του, δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις ενεργειακές οδηγίες. Ο ίδιος τέλος, 
εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σημειώνεται ότι η μεταβίβαση του ΔΕΣΦΑ και η υπογραφή της 
συμφωνίας μετόχων και πώλησης μετοχών, ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2013. Το τίμημα για το 66% συμφωνήθηκε στα 400 εκατομμύρια ευρώ, 
ενώ καταβλήθηκε και προκαταβολή 40 εκατομμυρίων. Ωστόσο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ετέθη ο όρος έγκρισης της από τις κοινοτικές 
αρχές ανταγωνισμού. Ο έλεγχος της συμφωνίας από την Ευρωπαϊκή επιτροπή εστιάζεται στο ρόλο Socar ως καθετοποιημένης εταιρείας με 
συμμετοχή στην παραγωγή, μεταφορά και προμήθεια φυσικού αερίου, όπως και στο γεγονός ότι η εταιρεία συμμετέχει με υψηλό ποσοστό στον 
αγωγό ΤΑΡ ο οποίος διέρχεται επίσης από κοινοτικές χώρες (Ελλάδα και Ιταλία). 

 
(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. 
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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


