
                

 
 
 
 

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

 
 

                                                 Ιανουάριος 30, 2015    

 
                Ενημερωτικό Δελτίο   
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Με άνοδο της τάξεως του 3,16% (733,61 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 78 κινήθηκαν ανοδικά, 51 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 124 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 218,88 μονάδες (+4,15%), με τις μετοχές των ΑΛΦΑ (+19,93%), ΕΥΡΩΒ 
(+14,00 %) και ΕΤΕ (+12,57%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΜΟΗ (-2,46%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-3,26%) και ΜΠΕΛΑ (-6,39%) σημείωσαν την 
μεγαλύτερη πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικοί 
δείκτες έκλεισαν ανοδικά. 
 

Πολιτική 
 

 Τις βάσεις της διαπραγμάτευσης που θα οδηγήσει στο νέο πρόγραμμα της χώρας και θα 
διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει κάποιο «ατύχημα» θα επιδιώξουν να βάλουν σήμερα ο 
υπουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης και ο επικεφαλής του Eurogroup Γ. Ντάισελμπλουμ, 
κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, ο κ. Ντάισελμπλουμ θα καλέσει την ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει 
σε μονομερείς ενέργειες μέχρι να τελειώσει η διαπραγμάτευση, ενώ χθες δήλωσε ότι εάν 
εφαρμοστούν όλες οι προεκλογικές δεσμεύσεις, τότε ο προϋπολογισμός θα «εκτροχιαστεί 
πολύ σύντομα». Σύμφωνα με παράγοντες του οικονομικού επιτελείου, ο κ. Βαρουφάκης 
προτίθεται να βάλει στο τραπέζι της συζήτησης το θέμα της ρύθμισης του ελληνικού χρέους. 
Στην ατζέντα του υπουργού είναι η σύγκληση μιας διεθνούς διάσκεψης για το χρέος και 
αναμένεται να ενημερώσει σχετικά με τις προθέσεις του τον κ. Ντάισελμπλουμ. Παράλληλα, 
οι ίδιοι παράγοντες ανέφεραν πως είναι πάγια η θέση του κ. Βαρουφάκη και της κυβέρνησης 
ότι από τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους θα πρέπει να πληγούν όσο το δυνατόν λιγότερο 
γίνεται οι φορολογούμενοι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Κάτι το οποίο, όπως εξηγούσαν, 
μπορεί να γίνει εάν αλλάξουν οι όροι στα ομόλογα που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ). Παράλληλα, ο κ. Βαρουφάκης αναμένεται να ενημερώσει τον κ. 
Ντάισελμπλουμ για το σχέδιο της νέας κυβέρνησης που προβλέπει μία συμφωνία «γέφυρα» 
έως ότου επιτευχθεί η συμφωνία για το νέο πρόγραμμα της χώρας. Πρόγραμμα το οποίο θα 
στηρίζει στις μεταρρυθμίσεις που θα σχεδιάσει η κυβέρνηση στην επίτευξη ισοσκελισμένων 
προϋπολογισμών (και όχι με πρωτογενές πλεόνασμα) και στην κατάργηση της τρόικας έτσι 
όπως είναι σήμερα γνωστή. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Ντάισελμπλουμ κομίζει ένα 
σημαντικό μήνυμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωζώνη δεν θέλει να υπάρξει καμία 
μονομερής πράξη από την ελληνική κυβέρνηση μέχρι να συμφωνηθεί το νέο πρόγραμμα 
μέσα από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Μάλιστα, στελέχη με γνώση των συζητήσεων 
αναφέρουν ότι ακόμη και η ανακοίνωση της υιοθέτησης μέτρων που θα καταργούν 
εφαρμοζόμενες δράσεις αποτελεί ένα είδος μονομερούς δράσης, που δημιουργεί 
προβλήματα στις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών και δεν διασφαλίζει ότι θα υπάρξει η 
«αμοιβαία επωφελής» λύση που όλοι επιδιώκουν. Επιπλέον, για την συνάντηση με τον κ. 
Τσίπρα, ο κ. Σουλτς αναφέρθηκε σε διαφωνίες που προέκυψαν, χωρίς να μπει σε 
λεπτομέρειες, αναγνώρισε, ωστόσο, τη διάθεση για ειλικρινή συζήτηση και τόνισε τη 
διαπίστωσή του ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν προτίθεται να κινηθεί μονομερώς. Ο κ. 
Τσίπρας με έμφαση δήλωσε από την πλευρά του ότι «διαπραγματευόμαστε με ασφάλεια, 
εγγυόμαστε τη σταθερότητα» και μίλησε για διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους, 
ώστε να βρεθεί «μια συνολική ευρωπαϊκή και αμοιβαία επωφελής λύση στα θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος», για να προσθέσει, όμως, ότι για όλα αυτά «χρειάζεται χρόνος». Σύμφωνα 
με πληροφορίες, ο κ. Σουλτς προέτρεψε τον κ. Τσίπρα να κλείσει το συντομότερο δυνατόν 
την εκκρεμότητα επιμήκυνσης του προγράμματος, ώστε να μη βρεθεί η χώρα στο κενό, ενώ 
εξέφρασε τη διάθεση των εταίρων να μην απαιτήσουν το αίτημα της επιμήκυνσης να 
συνοδευθεί με επιστροφή της τρόικας. Τον παρότρυνε, επίσης, πριν θέσει ζήτημα 
διαπραγμάτευσης του χρέους, να παρουσιάσει απτά και συγκεκριμένα μέτρα για βελτίωση 
των εσόδων και, κυρίως, για πάταξη της φοροδιαφυγής, η οποία αποτέλεσε «αγκάθι» στις 
σχέσεις των εταίρων με τις κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών. 

 
Οικονομία 

 

 Στις τελευταίες ημέρες του Φεβρουαρίου ξεκινούν τα ταμειακά προβλήματα για το κράτος, 
καθώς οι προβολές στα σενάρια που έχουν καταρτιστεί δείχνουν ότι τότε το ισοζύγιο εσόδων 
- εξόδων αποκτά αρνητικό πρόσημο. Μάλιστα, το πρόβλημα θα είναι διαρκώς αυξανόμενο, 
αφού μέσα σε ένα μήνα –δηλαδή στα τέλη Μαρτίου– στα δημόσια ταμεία αναμένεται να 
υπάρχει «τρύπα» της τάξης των 5 δισ. ευρώ. Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή στο οικονομικό 
επιτελείο και αποτελεί τον λόγο για τον οποίο ο απερχόμενος υπουργός Οικονομικών Γκ. 
Χαρδούβελης δήλωνε τον τελευταίο μήνα ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας είναι 
«έντονες» τον Μάρτιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτές τις ημέρες τα ταμειακά διαθέσιμα 
του κράτους είναι λιγότερα από 2 δισ. ευρώ. Ποσό το οποίο σταδιακά και μέχρι το τέλος του 
Φεβρουαρίου θα εξανεμισθεί, ακόμη κι αν οι λήξεις των εντόκων γραμματίων 
αναχρηματοδοτηθούν με νέες εκδόσεις γραμματίων που θα καλυφθούν από τις ελληνικές 
τράπεζες. Συνολικά, τον Φεβρουάριο οι υποχρεώσεις του Δημοσίου φθάνουν στα 4,36 δισ. 
ευρώ, ενώ τον Μάρτιο στα 7,27 δισ. ευρώ (11,63 δισ. ευρώ στο δίμηνο). Ειδικότερα: 
1. Τον Φεβρουάριο πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν έντοκα γραμμάτια 2,4 δισ. ευρώ, να 
αποπληρωθούν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) δάνεια και να καταβληθούν τόκοι 
αυτών των δανείων περίπου 1 δισ. ευρώ, καθώς και να εξοφληθούν άλλοι τόκοι περίπου  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 733,61 +3,16% -11,2% 
FTSE-Large Cap 218,88 +4,15% -17,4% 
FTSE-Mid Cap 741,34 +1,03% -4,1% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 43.642 +4,36% -17,5% 
Όγκος (€ εκατ.) 177,29 - 105,12 

 

 

 
ΑΛΦΑ 19,93% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΥΡΩΒ 14,00% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΤΕ 12,57% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
EXAE 9,13% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΜΙΓ 8,39% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΟΤΕ -2,19% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΓΡΙΒ -2,44% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΜΟΗ -2,46% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3,26% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΠΕΛΑ -6,39% 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% -0,2 -3 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,53% -11,1 -11 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,15% -19,4 +40 

Spread 10ετούς Ομ. 980 -19,1 +59 

USD / Euro 1,13 -0,26% -6,8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 48,57 1,08% -15,3% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

30/01/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
 

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 
13/03/2015: S&P – Αξιολόγηση 
16/03/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/03/2015: ΜΕΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/03/2015: ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
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900 εκατ. ευρώ. Η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία είναι η 6η Φεβρουαρίου, όταν και λήγουν έντοκα γραμμάτια ύψους 1 δισ. ευρώ. Για να καλυφθεί αυτή η 
υποχρέωση το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στην έκδοση εντόκων γραμματίων, τα οποία θα πρέπει να αγοράσουν οι ελληνικές τράπεζες, 
δεδομένης της απουσίας ενδιαφέροντος ξένων επενδυτών. Ομως, στην παρούσα φάση αυτό δεν θεωρείται καθόλου εύκολο. Υπενθυμίζεται ότι στην 
τελευταία έκδοση εντόκων γραμματίων, μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες δεν αγόρασε μέρος των εντόκων γραμματίων και το κενό το 
κάλυψε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) μέσω του κοινού κεφαλαίου όπου τηρούνται τα διαθέσιμα των φορέων της γενικής κυβέρνησης. Πάντως, η 
πρώτη υποχρέωση του Φεβρουαρίου είναι προς το ΔΝΤ. Την 1η Φεβρουαρίου θα πρέπει η Ελλάδα να αποπληρώσει στο Ταμείο 280 εκατ. ευρώ, 
ενώ στις 12 του μήνα θα πρέπει να καταβάλει άλλα 780 εκατ. ευρώ. Η τελευταία υποχρέωση του Φεβρουαρίου είναι στις 13 του μήνα και αφορά στην 
αναχρηματοδότηση εντόκων γραμματίων ύψους 1,4 δισ. ευρώ. 
2. Τον Μάρτιο, λήγουν 3 έντοκα γραμμάτια και υπάρχουν δάνεια του ΔΝΤ ύψους 1,6 δισ. ευρώ που θα πρέπει να εξοφληθούν. Επιπλέον, το Δημόσιο 
θα πρέπει να καταβάλει τόκους της τάξης των 800 εκατ. ευρώ και άλλες υποχρεώσεις ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, ενώ λήγει και ένα ομόλογο 
που δεν είχε ενταχθεί στο PSI (78 εκατ. ευρώ). Είναι σαφές ότι ο Μάρτιος είναι πολύ πιο «βαρύς» μήνας σε σχέση με τον Φεβρουάριο και με τα 
σημερινά δεδομένα τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους ξεκινούν με αρνητικό πρόσημο τον Μάρτιο. 
Στον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών είναι να προχωρήσει σε έκτακτη έκδοση εντόκων γραμματίων ώστε να καλύψει τις 
χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Ωστόσο, για να είναι επιτυχημένη μία έκδοση εντόκων γραμματίων, η οποία εκ των πραγμάτων θα καλυφθεί από 
τις ελληνικές τράπεζες, θα πρέπει να υπάρχει η στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Και η τελευταία έχει ξεκαθαρίσει ότι χωρίς την 
ύπαρξη κάποιου προγράμματος δεν θα μπορεί εκ των κανονισμών της να συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα. 
 

 Αν η νέα ελληνική κυβέρνηση δεν σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές ως στις 15 Μαΐου, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη 
με πιθανή υποβάθμιση, υπογράμμισε η Fitch σε τηλεδιάσκεψη για την Ελλάδα. «Αν ως την επόμενη αξιολόγηση μας στις 15 Μαΐου δεν υπάρχει 
πρόοδος στις συζητήσεις αυτές ή φανεί ότι καταρρέουν, φυσικά αυτό μπορεί να πυροδοτήσει μια υποβάθμιση» δήλωσε ο Douglas Renwick, 
επικεφαλής αξιολόγησης του οίκου για τα κράτη της δυτικής Ευρώπης. «Στον αντίποδα, αν καταλήξουμε σε συμφωνία με περισσότερη 
χρηματοδότηση και στήριξη, τότε αυτό μπορεί να είναι μια ένδειξη για επιβεβαίωση της αξιολόγησης» πρόσθεσε. Παράλληλα, ενδέχεται να υπάρξουν 
αρνητικές επιπτώσεις για τις αξιολογήσεις των τραπεζών αν συνεχιστεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Όπως τονίστηκε στην τηλεδιάσκεψη, η 
πολιτική αβεβαιότητα αυξάνει τους κινδύνους ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες. Σημειώνεται πως η Fitch αξιολογεί την Eλλάδα με «Β» και στις 
16 Ιανουαρίου αναθεώρησε το outlook σε αρνητικό από σταθερό. Όσον αφορά το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της Ελλάδας, ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά 
ότι συνδέεται με το ενδεχόμενο ενός Grexit. Η Fitch εκτιμά ότι ο συστημικός κίνδυνος από μια έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ είναι μικρότερος από 
ότι το 2012. Σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ο οίκος αξιολόγησης δεν προβλέπει ότι θα περιλαμβάνει «κούρεμα» της 
ονομαστικής αξίας του χρέους, αλλά μια επιμήκυνση των ωριμάνσεων και μείωση των επιτοκίων. 
 

 Θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία το 2015 «βλέπει» το ΙΟΒΕ στην τελευταία τριμηνιαία έκθεσή του που παρουσιάστηκε χθες, υπό την 
προϋπόθεση της επίτευξης συμφωνίας της νέας κυβέρνησης με τους δανειστές της χώρας. «Οι προοπτικές μπορεί να είναι πολύ θετικές για την 
οικονομία, αλλά είναι απαραίτητη η συμφωνία με την Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Ν. Βέττας, παρουσιάζοντας 
την τριμηνιαία έκθεση του Ιδρύματος για την οικονομία. Ο κ. Βέττας υποστήριξε ότι είναι επείγον να γίνει το συντομότερο δυνατόν η συμφωνία αυτή 
και ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια καθυστέρησης ούτε καν ώς το καλοκαίρι, καθώς η παρατεταμένη αβεβαιότητα λειτουργεί αρνητικά για την οικονομία. 
Ο ίδιος ανέφερε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ετησίως τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ επενδύσεις, ενώ σημείωσε ότι το ζητούμενο της παραμονής στην 
Ευρωζώνη είναι να πλησιάσει η οικονομία τις οικονομίες των άλλων χωρών. Και στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι «Ευρωζώνη χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν 
γίνεται». Σε ό,τι αφορά το θέμα του χρέους ο κ. Βέττας εκτίμησε ότι δεν είναι απαραίτητη η διαγραφή του χρέους λόγω της μακροπρόθεσμης 
διάρκειάς του και πρόσθεσε ότι το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι σε ποιο βαθμό η παρουσία του χρέους δυσχεραίνει την ανάπτυξη. 
Κατά τον γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ, τρεις είναι οι προϋποθέσεις για να υπάρξει θετική πορεία της οικονομίας και αφορούν: 1) να μην 
διακινδυνεύσουμε την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη,η 2) να έρθουν επενδύσεις τουλάχιστον 10 δισ. τον χρόνο και 3) να υπάρξει 
συνεννόηση εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, αμοιβαία επωφελής, ώστε να διορθωθούν οι αστοχίες του προγράμματος. Από την πλευρά του ο 
πρόεδρος του ΙΟΒΕ κ. Τάκης Αθανασόπουλος ανέφερε ότι το νέο μείγμα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ενίσχυση του πρώτου, που επιδιώκει η νέα 
κυβέρνηση, αποτελεί μια πρόκληση, αλλά σημείωσε ότι στόχος του Ιδρύματος είναι να συμβάλει στο έργο της κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά τις 
προβλέψεις του ΙΟΒΕ για το 2015, σύμφωνα με τον επιστημονικό διευθυντή κ. Αγγελο Τσακανίκα, η οικονομία θα μεγεθυνθεί με ρυθμό 2,3%, η 
ανεργία θα υποχωρήσει στο 24,4%, ενώ θα καταγραφεί αποπληθωρισμός της τάξης του 0,1%-0,2%. Στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο τείνει να συμβάλει με δύο σημαντικές θετικές συνθήκες. Αφενός η μείωση των 
τιμών ενέργειας διεθνώς σηματοδοτεί μείωση του κόστους και δημιουργεί προϋποθέσεις για την αύξηση της ελληνικής παραγωγής και των 
εξαγωγών. Αφετέρου, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ επίσης συμβάλλουν 
προς την κατεύθυνση της αύξησης της ζήτησης και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής. Κατά το ΙΟΒΕ, τουλάχιστον μέχρι την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων η επιφυλακτικότητα εντός και εκτός Ελλάδος θα είναι υψηλή, επιδρώντας ανασταλτικά στη λήψη οικονομικών 
αποφάσεων. 
 

 Το Δεκέμβριο του 2014, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -3,1% από -
3,0% τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με την ΤτΕ ΕΛΛ +1,58%, η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα 
ήταν αρνητική κατά 234 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 170 εκατ. ευρώ). Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις 
επιχειρήσεις, το Δεκέμβριο του 2014, ήταν αρνητική κατά 155 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 110 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -3,7%, από -3,6% το Νοέμβριο του 2014. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των 
μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων παρέμεινε αμετάβλητος στο -3,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ η καθαρή ροή της 
χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 131 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 91 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της 
χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο -8,8%, από -8,7% τον 
προηγούμενο μήνα. Το Δεκέμβριο του 2014, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές 
επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 38 εκατ. ευρώ (έναντι θετικής καθαρής ροής 76 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2013) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της 
διαμορφώθηκε στο -0,3%, από 0,0% τον προηγούμενο μήνα. Αρνητική κατά 117 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες 
και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Δεκέμβριο του 2014 (Δεκέμβριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 136 εκατ. ευρώ), ενώ ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 
 

 Κατά 2,9% μειώθηκαν οι τραπεζικές καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα το Δεκέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. 
Συγκεκριμένα, οι τραπεζικές καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου στα 160,29 δισ. ευρώ από 164,3 δισ. 
στα τέλη Νοεμβρίου. Είναι ο τρίτος διαδοχικός μήνας που καταγράφονται καθαρές εκροές στις τραπεζικές καταθέσεις. 

 
 
 



 
 
Ιανουάριος 30, 2015  
      

 
 
       

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

Επιχειρήσεις 
 

 Την κατάργηση της διάταξης που προβλέπει τα όρια ελέγχου από το ΤΧΣ, στο νόμο 3864/2010 για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, και την 
αντικατάστασή της με νέα, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου των τραπεζών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 
προβλέπει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και αναμένεται να προωθήσει η νέα κυβέρνηση. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες δεν αναμένονται 
ριζοσπαστικού χαρακτήρα αλλαγές, όπως η μετατροπή των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στις τράπεζες σε κοινές (σε αντιδιαστολή θέσεις που είχαν 
διατυπωθεί προεκλογικά), αλλά ο τακτικός και ουσιαστικός έλεγχος των διοικήσεων, οι οποίες θα λογοδοτούν στο ΤΧΣ, δηλαδή στο ελληνικό 
δημόσιο. Το Ταμείο θα μπορεί να ελέγχει το έργο των διοικήσεων με αυστηρούς όρους διαφάνειας και δεν θα περιορισθεί στον έως σήμερα ρόλο του, 
όπου βάσει του νόμου ασκεί βέτο μόνο όσον αφορά σοβαρές στρατηγικές αποφάσεις (π.χ. πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.ά.). Βέβαια, η αλλαγή 
της σχετικής διάταξης και η δυνατότητα του ΤΧΣ να ελέγχει τα πεπραγμένα των διοικήσεων είναι πολύ πιθανό, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι 
παράγοντες, να επιφέρουν αλλαγές και σε επίπεδο προσώπων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η επικείμενη αλλαγή του νόμου αποτελεί βασικό άξονα του 
προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο μάλιστα επισημαίνεται πως "νομοθετικές παρεμβάσεις και καταχρηστικές ενέργειες των διοικήσεων του ΤΧΣ 
και των εν λόγω τραπεζών δεν θα γίνουν αποδεκτές, αλλά θα ακυρωθούν". Αρμόδιες πηγές μιλώντας στο Εuro2day.gr υποστηρίζουν ότι ο έλεγχος 
των τραπεζών από το ΤΧΣ, δηλαδή από το ελληνικό δημόσιο, θα γίνεται σε πολλά μέτωπα με γνώμονα την προάσπιση της σωστής διαχείρισης των 
κεφαλαίων που διατέθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ένα από τα καυτά μέτωπα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι το 
χαρτοφυλάκιο των προβληματικών και κόκκινων δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις. Ο έλεγχος θα βασίζεται, προσθέτουν, στη διαφάνεια αλλά και 
στην... τιμωρία όσων επιτήδειων έχουν λάβει τεράστιου μεγέθους δάνεια, δεν τα αποπληρώνουν και διάγουν πολυτελή βίο. Σε ό,τι αφορά τις 
διοικήσεις οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η κυβέρνηση, μέσω του ΤΧΣ, θα αξιολογεί τακτικά το έργο τους, ενώ αναμένεται να τοποθετηθούν 
νέα πρόσωπα στις θέσεις των επιτροπών που διαθέτει το ΤΧΣ ανά τράπεζα. Σύμφωνα δε με τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, όπως περιγράφεται στην 
πλήρη έκδοση του προεκλογικού προγράμματός του, "με την τροποποίηση του νόμου και την κατάργηση των καταχρηστικών ενεργειών οι τράπεζες 
τίθενται υπό δημόσια ιδιοκτησία και το ΤΧΣ υπό τον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου να ορισθούν διοικήσεις που να τις λειτουργούν με 
διαφάνεια και λογοδοσία". Στην κατεύθυνση των επερχόμενων αλλαγών δεδομένη θεωρεί η αγορά την αντικατάσταση της διοίκησης του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αρκεί να επιτευχθεί η απαραίτητη τυπική συμφωνία μεταξύ υπουργείου Οικονομικών, Τράπεζας της Ελλάδος και 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
 

 Την ευκαιρία να τα πουν κατά πρόσωπο θα έχουν η κυβέρνηση και ξένοι μέτοχοι των τραπεζών. Όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης τα ραντεβού με τους μετόχους των ιδιωτικών τραπεζών έχουν ως στόχο οι όποιες αλλαγές να γίνουν με 
διαβούλευση και το κράτος να ασκήσει τα μετοχικά του συμφέροντα χωρίς να θίξει τα συμφέροντα των ιδιωτών μετόχων. Με μεγάλο ενδιαφέρον 
αναμένεται η σημερινή συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον επικεφαλής του καναδικού επενδυτικού ομίλου Fairfax, κ. Πρεμ 
Γουάτσα. Η συνάντηση γίνεται κατόπιν αιτήματος της Fairfax. Πρόκειται για συνάντηση γνωριμίας και πρόθεση του κ. Γουάτσα είναι να ακούσει τις 
απόψεις της κυβέρνησης για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, τη διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους εταίρους, τον σχεδιασμό της κυβέρνησης 
στον τομέα των επενδύσεων αλλά και τα σχέδια για τις τράπεζες. Σημειώνεται ότι η Fairfax έχει πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια και συγκαταλέγεται μεταξύ των στρατηγικών μετόχων της Eurobank. Η Fairfax έχει εξαγοράσει την Grivalia Properties (πρώην 
Eurobank Properties), την Praktiker Hellas, ενώ κατέχει ποσοστά άνω του 5% στον όμιλο Μυτιληναίου, την Jumbo και τη Σαράντης. Στη συνάντηση 
θα συζητηθούν η κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα καθώς και τα σχέδια και οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για τον κλάδο. Σημειώνεται ότι είναι 
διάχυτη η αίσθηση ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει αλλαγές στις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών, κάτι που έχει προκαλέσει μεγάλη πτώση στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, εξέλιξη που οδήγησε στην παρέμβαση του κ. Δραγασάκη την Τετάρτη. Ο κ. Δραγασάκης σημείωσε ότι δεν θα θιγούν τα 
δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων των τραπεζών, προσθέτοντας ότι οι αλλαγές στις διοικήσεις, εφόσον πραγματοποιηθούν, θα γίνουν ύστερα από 
δημόσια διαβούλευση. Σημειώνεται ότι η Fairfax συμμετέχει στην ομάδα των στρατηγικών επενδυτών (μαζί με τις Capital Research and Management, 
Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie, και Brookfield), οι οποίες επένδυσαν πάνω από 1,3 δισ. ευρώ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,8 δισ. 
ευρώ που πραγματοποίησε η Eurobank την περασμένη άνοιξη. Με την αύξηση κεφαλαίου, στην οποία δεν μετείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΤΧΣ), η Eurobank (που είχε ανακεφαλαιοποιηθεί αποκλειστικά από το ελληνικό Δημόσιο) επέστρεψε σε ιδιωτικά χέρια. Σήμερα, οι 
ιδιώτες μέτοχοι της τράπεζας ελέγχουν το 65% ενώ το ΤΧΣ το 35% των μετοχών.  
 

 H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 567.188 
νέων Συνήθων Μετοχών της Τράπεζας Κύπρου, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία της Δημόσιας Προσφοράς. Ως 
ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 2α Φεβρουαρίου 2015. 

 
(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 

   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


