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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,50% (764,88 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την συνεδρίαση 
της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 59 κινήθηκαν ανοδικά, 57 
κατέγραψαν απώλειες, ενώ 139 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
(FTSE Large Cap) έκλεισε στις 227,09 μονάδες (+0,07%), με τις μετοχές των ΠΕΙΡ (+5,92%), 
ΔΕΗ (+5,19%) και ΜΠΕΛΑ (+4,31%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα 
οι μετοχές των ΟΤΕ (-1,81%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,85%) και ΜΙΓ (-11,87%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν μεικτά πρόσημα. 

 

Οικονομία / Πολιτική 
 

 Υπάρχουν διαφωνίες αλλά οι συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια διεξάγονται σε καλό 
κλίμα. Αυτό είναι το μότο του Μεγάρου Μαξίμου για την πορεία της διαπραγμάτευσης , η 
οποία βρέθηκε στο "μικροσκόπιο" του κυβερνητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με πηγές του 
Μαξίμου, το κυβερνητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη λίστα των μεταρρυθμίσεων που 
έστειλε η κυβέρνηση στο Brussels Group και ταυτόχρονα επαναβεβαίωσε την δέσμευσή του 
να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και να επιτύχει μια αμοιβαία επωφελή 
λύση με τους εταίρους της χώρας. Ίδιες πηγές ανέφεραν, ότι βάσει της λίστας που εστάλη, ο 
στόχος της κυβέρνησης για το τρέχον έτος είναι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 
1,5% και ρυθμού ανάπτυξης 1,4%, χωρίς να συνυπολογίζονται τα 2 δισ. ευρώ του πακέτου 
Juncker. Οι διαφωνίες με τους δανειστές εστιάζονται κατά πληροφορίες στα εργασιακά και το 
ασφαλιστικό, όπου η κυβέρνηση επιμένει στην "κόκκινη" γραμμή της μη απελευθέρωσης των 
ομαδικών απολύσεων, καθώς και στην διατήρηση των ορίων συνταξιοδότησης. Σύμφωνα 
ωστόσο με πληροφορίες, είναι ανοιχτή να συζητήσει -υπό προυποθέσεις- το κόψιμο των 
πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Μαξίμου: 
- Την Τετάρτη είναι δυνατόν να συνεδριάσει το EuroWorking Group, αλλά «παλεύουμε για το 
Eurogroup», όπως έλεγε στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι 
το γεγονός πως το παλεύουμε δεν σχετίζεται με τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που 
προκύπτουν από το το Πάσχα των Καθολικών (την ερχόμενη Κυριακή), αλλά με τα άλυτα 
ζητήματα που αφορούν το σύνολο της διαπραγμάτευσης. 
- Είναι εφικτή η άμεση απόδοση στη χώρα του 1,9 δισ. ευρώ από τα κέρδη στα ελληνικά 
ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης. 
- Δεν τίθεται θέμα «αποκρατικοποιήσεων», αλλά «αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας». 
Που σημαίνει ότι σε όλες τις υπό συζήτηση περιπτώσεις (με αιχμή τον ΟΛΠ ΟΛΠ -0,82%, τα 
14 περιφερειακά αεροδρόμια και τα λιμάνια) θα προταχθούν συμπράξεις, με το Δημόσιο να 
διατηρεί ποσοστό (π.χ. 34%) και το management να δίνεται στους ιδιώτες. 
- Προβολή των μέτρων που θα αποφέρουν άμεσο ρευστό, όπως η ρύθμιση των 100 
δόσεων, η κλήρωση των αποδείξεων και ο ηλεκτρονικός τζόγος. Στους κεντρικούς άξονες 
του κυβερνητικού πλάνου συμπερολαμβάνονται η πάταξη της φοροδιαφυγής και του 
λαθρεμπορίου κι ο επαναπατρισμός των αδήλωτων χρημάτων με φόρο 15%. 
- Ενα από τα σημεία στα οποία σκαλώνει η διαπραγμάτευση είναι ο ΦΠΑ. Η αρχική σκέψη 
για αύξησή του στα «πλούσια» νησιά (Μύκονο, Πάρο, Σαντορίνη) που πρότεινε ο αρμόδια 
υπουργός Νάντια Βαλαβάνη φαίνεται ότι εγκαταλείπεται. «Νομικά δεν επιτρέπεται η 
απένταξή τους από το καθεστώς ΦΠΑ που ισχύει συνολικά στα νησιά του Αιγαίου», δήλωσε 
κυβερνητική πηγή. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ισοδύναμο και το θέμα παραμένει ανοικτό. 
- Για εργασιακά και ασφαλιστικό η κυβέρνηση επιμένει στις κόκκινες γραμμές, αν και 
αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες δείχνουν προς την κατάργηση των πρόωρων συντάξεων 
(εξαιρουμένων των ειδικών περιπτώσεων, όπως οι μητέρες ανήλικων τέκνων). 
Όσον αφορά τις Βρυξέλλες, Μη ρεαλιστική θεωρούν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τη σύγκληση 
Eurogroup την επόμενη εβδομάδα παρά την προσμονή της ελληνικής πλευράς για άμεση 
απόφαση σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών ακόμα και την Τετάρτη. Και σε δύο εβδομάδες 
είναι δύσκολο να συγκληθεί Eurogroup, λέει υψηλόβαθμό Ευρωπαίος αξιωματούχος στην 
«Κ». «Με την προηγούμενη κυβέρνηση οι διαπραγματεύσεις έπαιρναν μήνες. Δεν βλέπω 
πώς τώρα θα κλείσει μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα» λέει χαρακτηριστικά άλλος 
αξιωματούχος των θεσμών. Επιπλέον, οι πληροφορίες από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι 
υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση σε μία σειρά θεμάτων, την ώρα που ερωτήματα προκαλεί 
η δήλωση του αντιπροέδρου της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις στην εφημερίδα Die Welt 
ότι «αναμένουμε τη λίστα (με τις μεταρρυθμίσεις) στις αρχές της εβδομάδας». Και μπορεί το 
υπουργείο Οικονομικών να πλήρωσε κανονικά μισθούς και συντάξεις, βγάζοντας «καθαρό» 
τον Μάρτιο (μετά από έναν αγώνα δρόμου για τη συγκέντρωση των απαραίτητων κεφαλαίων 
έως το απόγευμα της Πέμπτης), ωστόσο τα ακόμα πιο δύσκολα έρχονται. Ο νέος μεγάλος 
πονοκέφαλος είναι η 8η Απριλίου, όταν ο ΟΔΔΗΧ βγαίνει για εξάμηνα έντονα προκειμένου 
να ρολάρει την έκδοση που λήγει στις 14 του μήνα. Εν προκειμένω, απαιτούνται 1,4 δισ. 
ευρώ από τα οποία τα 700 εκατ. ευρώ τα είχαν αγοράσει τον Οκτώβριο και πλέον δεν 
μπορούν να καλύψουν οι ελληνικές τράπεζες μετά την απαγόρευση Ντράγκι. 
 

 Ο Α. Τσίπρας αναμένεται να ενημερώσει σήμερα τη Βουλή για την πορεία της 
διαπραγμάτευσης και τη Συμφωνία του Eurogroup, σύμφωνα με τον κανονισμό 142Α της 
Βουλής. όπερ σημαίνει ότι η συζήτηση θα διεξαχθεί σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, χωρίς 
να λάβουν τον λόγο οι βουλευτές και σε μια διαδικασία fast track , η οποία δεν αναμένεται να 
ξεπεράσει σε διάρκεια την μίαμιση ώρα. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 768,67 +0,50% -7,0% 
FTSE-Large Cap 227,09 +0,07% -14,3% 
FTSE-Mid Cap 810,33 +1,71% +4,8% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 45.011 +0,10% -14,9% 
Όγκος (€ εκατ.) 91,96 - 116,94 

 

 

 
ΠΕΙΡ 5,92% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΔΕΗ 5,19% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΠΕΛΑ 4,31% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΥΡΩΒ 2,11% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΙΝΛΟΤ 1,99% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΟΠΑΠ -1,60% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΑΛΦΑ -1,64% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΟΤΕ -1,81% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,85% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΙΓ -11,87% 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 0,02% +0,0 -6 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,73% -11,9 +10 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,96% -13,1 +121 

Spread 10ετούς Ομ. 1.075 -12,0 +155 

USD / Euro 1,09 0,54% -9,7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 58,17 4,89% 1,5% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,2% Φεβ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

30/03/2015: ΟΠΑΠ - Αποτελέσματα Έτους 2014 
30/03/2015: ΤΕΝΕΡΓ - Αποτελέσματα Έτους 2014 
30/03/2015: ΑΝΕΜΟΣ - Αποτελέσματα Έτους 2014 
 

31/03/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
31/03/2015:ΓΕΚΤΕΡΝΑ - 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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 Ο οίκος Fitch προχώρησε σε αναπάντεχη υποβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά τρεις βαθμίδες σε CCC από Β το βράδι της 
Παρασκευής. Όπως αναφέρει ο οίκος, η αποχή από τις αγορές, οι αβέβαιες προοπτικές για έγκαιρη εκταμίευση κεφαλαίων από τους επίσημους 
πιστωτές και οι σφιχτές συνθήκες ρευστότητας στον εγχώριο τραπεζικό τομέα ασκούν υπερβολικές πιέσεις στην χρηματοδότηση της ελληνικής 
κυβέρνησης. Ο οίκος εκτιμά ότι η κυβέρνηση θα επιβιώσει από την τρέχουσα πίεση ρευστότητας χωρίς να αθετήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις, 
αλλά τα αυξημένα ρίσκα οδηγούν στην υποβάθμιση. Το πλήγμα στην επενδυτική και καταναλωτική εμπιστοσύνη, καθώς και στην εμπιστοσύνη των 
καταθετών, έχουν σχεδόν σίγουρα εκτροχιάσει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθούν οι πληγές, τονίζει ο 
οίκος, ακόμη και εάν βελτιωθούν οι προοπτικές επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες. Ο οίκος προχωρά σε 
μείωση των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη στο 0,5% εφέτος, από πρόβλεψη 1,5% τον Ιανουάριο του 2015 και 2,5% το Δεκέμβριο του 2014, με ρίσκο, 
όπως επισημαίνει, να μειωθεί ακόμη περαιτέρω. Οι συνθήκες ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις έχουν χειροτερέψει σημαντικά, λόγω 
των αυξημένων οφειλών του δημοσίου προς τους προμηθευτές και τους περιορισμούς στην τραπεζική χρηματοδότηση. Η συμφωνία του 
Φεβρουαρίου για επέκταση του προγράμματος του EFSF έως τα τέλη Ιουνίου, μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων, στηρίζουν το βασικό μας 
σενάριο ότι η Ελλάδα και οι πιστωτές της θα φθάσουν τελικά σε μια συμφωνία, αναφέρει o Fitch. Ωστόσο, έκτοτε η πρόοδος είναι μικρή και είναι 
ασαφές το πότε θα μπορούσε να δοθεί μια πρώτη δόση βοήθειας από τους πιστωτές και τι θα απαιτηθεί για να συμβεί κάτι τέτοιο. Τις επόμενες 
μέρες, έχει ζητηθεί από την Ελλάδα να υποβάλλει μια πιο λεπτομερή λίστα μεταρρυθμίσεων στο Eurogroup. Εάν γίνει αποδεκτή, θα φέρει την 
κυβέρνηση πιο κοντά στην εκταμίευση μέρους μιας δόσης, πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος. Ωστόσο, σύμφωνα με την 
εκτίμηση του οίκου, είναι πιθανόν το Eurogroup να θέλει από την ελληνική κυβέρνηση να δείξει ότι έχει υλοποιήσει μέρος της λίστας προτού υπάρξει 
κάποια εκταμίευση. Αυτό μεταθέτει την πιθανή ημερομηνία εκταμίευσης στον Απρίλιο το νωρίτερο. Η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με πληρωμές προς το 
ΔΝΤ ύψους 450 εκατ. τον Απρίλιο, 750 εκατ. το Μάιο και 1,5 δισ. τον Ιούνιο. Οι ανάγκες του Ιουλίου και του Αυγούστου ανεβαίνουν στα 4 δισ. και τα 
3,2 δισ. αντίστοιχα, λόγω λήξης ομολόγων που βρίσκονται στο ευρωσύστημα. Ο Fitch προβλέπει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να αυξάνει τις οφειλές 
προς τους προμηθευτές για να αντισταθμίσει τα μικρότερα του προϋπολογισμού έσοδα και να αποκτήσει περιθώριο εξυπηρέτησης του χρέους. Οι 
μεγάλες εκροές καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες (ο Fitch εκτιμά ότι ανέρχονται στο 15% του συνόλου από τα τέλη Νοεμβρίου) έχουν αυξήσει 
τις πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Ο δείκτης βιωσιμότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι "b", υποδηλώνοντας αδύναμο αξιόχρεο 
χωρίς εξωτερική βοήθεια. Οι δείκτες βιωσιμότητας και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας είναι επίσης "b" και σε Rating Watch Negative 
λόγω αυξημένου ρίσκου χρηματοδότησης και ρευστότητας. Οι τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες αλλά η ποιότητα ενεργητικού τους είναι 
αδύναμη και ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω εντός του έτους. Επίσης, ενώ ο Fitch δεν αναμένει μια τέτοια εξέλιξη, υπογραμμμίζει ότι υπάρχει 
ρίσκο επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων για να περιοριστούν οι εκροές από τις τράπεζες, κάτι που οδηγεί τον οίκο σε υποβάθμιση του "ταβανιού" 
χώρας στο "B-". Αναφορικά με το στόχο για το πλεόνασμα, ο οίκος υπογραμμίζει ότι ακόμη και στην προοπτική άμεσης συμφωνίας με τους εταίρους, 
θα είναι δύσκολο να διατηρηθεί πρωτογενές πλεόνασμα εφέτος, καθώς η αδύναμη εγχώρια ζήτηση και η επιδείνωση της ρευστότητας στον ιδιωτικό 
τομέα θα πλήξουν τα φορολογικά έσοδα.  Οι εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πρόσθετη υποβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου είναι: 
-Μια ρήξη στις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, που θα οδηγούσε σε εξέταση εναλλακτικών λύσεων, όπως για παράδειγμα ένα moratorium ή 
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που βρίσκεται στα χέρια του ιδιωτικού τομέα. 
- Μια έξοδος από την ευρωζώνη, κάτι που καθιστά πιθανότερη μια στάση πληρωμών. 
- Μια συμφωνία με τους πιστωτές που θα ξεμπλόκαρε τις καθυστερημένες εκταμιεύσεις του προγράματος και μια πρόσθετη συμφωνία για έναν νέο 
διακανονισμό. Αυτό θα μπορούσε να πάρει τη μορφή - αν όχι τον τίτλο - ενός τρίτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης υπό όρους. 
- Μια επιτάχυνση της ελληνικής ανάκαμψης, τυχόν πρωτογενή πλεονάσματα ή ελάφρυνση του χρέους που βρίσκεται στα χέρια του επίσημου τομέα 
θα οδηγούσε σε πιθανή αναβάθμιση μεσοπρόθεσμα. Ο Fitch υπογραμμίζει ότι βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους οίκους αξιολόγησης, θα 
έπρεπε να ακολουθήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα δημοσιεύσεων στις εκθέσεις του, με την επόμενη να είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μαϊου. 
Ωστόσο, σημειώνει, "θεωρούμε πως οι εξελίξεις στην Ελλάδα δικαιολογούν μια τέτοια απόκλιση από το ημερολόγιο δημοσιεύσεων". 
 

 Η διαγωνιστική διαδικασία για την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, 
δήλωσε στο Πεκίνο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, σύμφωνα με την Καθημερινή. Προσέθεσε μάλιστα πως η Cosco, η 
οποία συμμετέχει στον διαγωνισμό και θεωρείται από πολλές πλευρές το φαβορί, «μπορεί να καταθέσει μια πολύ ανταγωνιστική προσφορά». 
Μιλώντας στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua, απέδωσε την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την πώληση του 67,7% των μετοχών 
της ΟΛΠ -γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην κινεζική πλευρά και σειρά διπλωματικών παρεμβάσεων- στις αλλαγές που έγιναν στο 
ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης. Επιπλέον, H Ελλάδα ανέφερε στους πιστωτές ότι αναμένει τουλάχιστον 
500 εκατ. ευρώ από την πώληση του ΟΛΠ, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη Έλληνα αξιωματούχο. Η απόφαση να ανακοινώσει στους 
πιστωτές τα σχέδιά της είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει στην συγκεκριμένη ιδιωτικοποίηση, παρά τις 
αντιδράσεις αναφέρει η WSJ. Οι Ελληνες αξιωματούχοι είπαν ακόμη στους πιστωτές ότι θα ιδιωτικοποιηθεί η παραχώρηση του δικαιώματος 
λειτουργίας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Στα 199,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη του ΟΠΑΠ το 2014, εμφανίζοντας άνοδο 41,1% σε ετήσια βάση, ενισχυμένα και από τα νέα παιχνίδια 
που λάνσαρε εντός του έτους. Ο τζίρος του οργανισμού ανήλθε στα 4,26 δισ. ευρώ, αυξημένος 14,8% σε σχέση με το 2013, σύμφωνα με το Reuters. 
Το συνολικό μέρισμα για το 2014 αναμένεται να ανέλθει στο 0,45 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι η εταιρία έχει ήδη δώσει προμέρισμα 0,23 ευρώ 
ανά μετοχή. 
 

 Ως ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα επισημαίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ η μη είσπραξη των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω 
της παρατεταμένης ύφεσης, όπως τονίζεται στη συνοδευτική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Επιχείρησης για τη χρήση του 2014, όπου 
καταγράφεται κερδοφορία ύψους 91,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 225,3 εκατ. ευρώ το 2013. Τα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA) 
της Επιχείρησης σημείωσαν αύξηση κατά 15,9 εκατ. ευρώ το 2014 σε σχέση με το 2013 και διαμορφώθηκαν σε 1.022,1 εκατ. ευρώ έναντι 881,6 εκατ. 
ευρώ, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 17,4% έναντι 14,8% το 2013. «Η είσπραξη των λογαριασμών ρεύματος παραμένει ένα πολύ 
σημαντικό πρόβλημα που ώς ένα βαθμό αποτυπώνεται στα αποτελέσματα, στο μέγεθος των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, οι 
οποίες ανήλθαν σε 374, 4 εκατ., αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό επιβαρύνει τις ταμειακές ροές της εταιρείας, μέσω των αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο 
κίνησης», αναφέρει το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει, το 2014 η αύξηση των απαιτήσεων για κεφάλαια κίνησης 
ανήλθε σε 549 εκατ. ευρώ, ενώ από ιδίους πόρους και δανεισμό η Επιχείρηση χρηματοδότησε το αυξημένο κατά 350 εκατ. ευρώ κόστος για 
Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας τα έτη 2011 και 2012. Ενδεικτικά της επιδείνωσης του προβλήματος αποπληρωμής των λογαριασμών ηλεκτρικού 
ρεύματος είναι τα στοιχεία που καταγράφονται στα αποτελέσματα του 2014. Το δ΄ τρίμηνο του έτους καταγράφεται αύξηση των προβλέψεων για 
επισφαλείς απαιτήσεις κατά 27,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2013, με το συνολικό ποσό να διαμορφώνεται στα 119,2 εκατ. ευρώ 
έναντι 91,2 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ επισημαίνει ότι η είσπραξη των λογαριασμών επηρεάζεται αρνητικά από νέες ή αυξημένες επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων 
(όπως για παράδειγμα το ΕΤΜΕΑΡ), δημιουργώντας πρόσθετες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης για τη μητρική εταιρεία, καθώς το ΕΤΜΕΑΡ, μεταξύ 
άλλων, καταβάλλεται από τη ΔΕΗ ανεξαρτήτως της είσπραξής του από τους πελάτες της. Ενα πρόσθετο στοιχείο διόγκωσης των ανεξόφλητων 
οφειλών της ΔΕΗ είναι η αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές που ανήκουν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, οι οποίοι 
προστατεύονται από υψηλές τιμές και διακοπή ηλεκτροδότησης. Συνολικά το 2014 οι πωλήσεις προς τους δικαιούχους του ΚΟΤ αυξήθηκαν κατά 413 



 
 
Μάρτιος 30, 2015  
      

 
 
       

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

GWh, ενώ στο δ΄ τρίμηνο του έτους κατά 71 GWh. Αυξημένες κατά 173 GWh ήταν οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες υψηλής τάσης 
κατά τη διάρκεια του 2014, ενώ κατά 95 GWh αυξήθηκαν στο δ΄ τρίμηνο του έτους. Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2014 μειώθηκε κατά 
5,1%, ενώ αν εξαιρεθούν οι εξαγωγές και η άντληση, περιορίστηκε στο 0,6%. Η ελαφρώς χαμηλότερη ζήτηση σε συνδυασμό με τη μείωση του 
μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά από το 98,3% στο 97,9% είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου των εγχωρίων πωλήσεων της ΔΕΗ κατά 384 
GWh (0,8%). Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της Επιχείρησης, η υψηλή κερδοφορία το 2014 παρά τη μείωση των εσόδων από πωλήσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 1,9% (διαμορφώθηκαν στα 5.654,6 εκατ. ευρώ) οφείλεται στις μειωμένες δαπάνες για καύσιμα, εισαγωγές 
ενέργειας και αγορές από τρίτους, αλλά και στη σημαντική αλλαγή σύνθεσης του μείγματος καυσίμου το δ΄ τρίμηνο του έτους. Η λιγνιτική παραγωγή 
μειώθηκε σε ποσοστό 12,2% και η παραγωγή από φυσικό αέριο σε ποσοστό 49,2%, ποσοστό που υποκαταστάθηκε από την αύξηση των εισαγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας και της υδροηλεκτρικής παραγωγής. 
 

 «Κόκκινα» δάνεια συνολικού ύψους άνω των 2,5 δισ. ευρώ διέγραψαν το 2014 οι μεγάλες συστημικές τράπεζες σε μια προσπάθεια να 
εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους, «εγκαταλείποντας» απαιτήσεις που θεωρούν απίθανο να εισπράξουν. Οπως προκύπτει από τις καταστάσεις της 
Alpha Bank, της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank, το 2014 προχώρησαν σε διαγραφές μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 2,3 δισ. ευρώ έναντι 
504 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένες δηλαδή κατά 360%. Στελέχη τραπεζών σημειώνουν στην «Κ» ότι πρόκειται για δάνεια που οι τράπεζες 
αξιολογούν ότι δεν θα μπορέσουν να εισπράξουν. Σημειώνουν ότι η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, η βελτίωση της λειτουργικής 
κερδοφορίας και της ρευστότητας το 2014 βοήθησε τις τράπεζες να κινηθούν πιο δυναμικά στην κατεύθυνση της εξυγίανσης των ισολογισμών τους. 
Υπογραμμίζεται ότι η διαγραφή μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι λογιστική και δεν συνεπάγεται ότι ο οφειλέτης απαλλάσσεται των 
ευθυνών του. Τα δάνεια που διαγράφονται δεν εμφανίζονται στα βιβλία των τραπεζών, ωστόσο οι νομικές απαιτήσεις παραμένουν ενεργές. Ετσι, αν 
στο μέλλον η τράπεζα κατορθώσει να εισπράξει ένα μέρος του δανείου που διέγραψε ή πουλήσει χαρτοφυλάκια «διαγραμμένων» δανείων σε 
εξειδικευμένες εταιρείες, τότε το έσοδο αυτό θα εμφανιστεί ως έκτακτο κέρδος. Ωστόσο, στην πράξη, σημειώνουν οι τράπεζες, τα δάνεια που 
διαγράφηκαν αποτελούν «νεκρές απαιτήσεις», δηλαδή αφορούν υποθέσεις που δεν έχουν πιθανότητες να ανακτήσει κανείς κάτι. Την περασμένη 
χρονιά ο Ομιλος Πειραιώς προχώρησε σε διαγραφές «κόκκινων» δανείων ύψους 1,01 δισ. ευρώ, η Alpha Bank διέγραψε απαιτήσεις ύψους 931 εκατ. 
ευρώ ενώ η Eurobank διέγραψε δάνεια ύψους 382 εκατ. ευρώ. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση που 
αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Τα «κόκκινα» δάνεια είναι αποτέλεσμα της άνευ προηγουμένου κρίσης που έχει πλήξει τη χώρα την τελευταία 6ετία και η 
οποία έχει οδηγήσει στη βύθιση του ΑΕΠ κατά περίπου 25%. Η «κατάρρευση» της οικονομίας οδήγησε στην εκτόξευση του δείκτη των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων από το επίπεδο του 4,3%, που ήταν στο τέλος του 2008, στο 34,2% σήμερα (Σεπτέμβριος 2014). Δηλαδή, δάνεια ύψους 
72 δισ. ευρώ δεν εξυπηρετούνται. Στην πραγματικότητα, η εικόνα έχει επιδεινωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014 και κυρίως στο ξεκίνημα του 
2015 εξαιτίας της παρατεταμένης πολιτικοοικονομικής αβεβαιότητας αλλά και των προσδοκιών για μια ευνοϊκή ρύθμιση. Όπως εκτιμούν στελέχη 
τραπεζών, στην πραγματικότητα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ξεπερνούν τα 75 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχει ένα σημαντικό απόθεμα δανείων που έχουν 
αναδιαρθρωθεί λόγω αδυναμίας των δανειοληπτών να τα εξυπηρετήσουν με τους αρχικούς όρους και τα οποία εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να 
καταστούν ξανά μη εξυπηρετούμενα. 
 

 Διατηρούνται και τον Μάρτιο οι πιέσεις στο μέτωπο των καταθέσεων, καθώς, όπως εκτιμούν οι τράπεζες, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα –
επιχειρήσεων και νοικοκυριών– καταγράφουν νέα μείωση κατά περίπου 3 δισ. ευρώ. Η νέα μείωση έρχεται σε συνέχεια των απωλειών καταθέσεων 
κατά 7,6 δισ. ευρώ τον περασμένο Φεβρουάριο, κατά 12,2 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, ενώ κατά 4 δισ. ευρώ μειώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014. 
Συνολικά από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι σήμερα οι καταθέσεις έχουν μειωθεί κατά περίπου 27 δισ. ευρώ, ενώ οι τράπεζες εκφράζουν την ανησυχία 
τους ότι αν δεν υπάρξει οριστική και ξεκάθαρη συμφωνία κυβέρνησης εταίρων (η οποία, μάλιστα, θα συνοδευθεί από εκταμίευση σημαντικών 
κεφαλαίων προς την Ελλάδα), τότε η φθίνουσα πορεία των καταθέσεων θα συνεχιστεί. Από το επίπεδο των 237 δισ. ευρώ που ήταν οι καταθέσεις 
του ιδιωτικού τομέα τον Δεκέμβριο του 2009, «κατέρρευσαν» στα 150 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2012, εν συνεχεία ανέκαμψαν στα 165 δισ. ευρώ τον 
Σεπτέμβριο του 2014 για να καταρρεύσουν εκ νέου στα 140,4 δισ. ευρώ τον περασμένο Φεβρουάριο, αποτέλεσμα της πολιτικής αβεβαιότητας και της 
δυστοκίας στη διαπραγμάτευση. Όπως σημειώνουν στελέχη τραπεζών, η παρατεταμένη ανησυχία, ουσιαστικά από τον περασμένο χειμώνα, και η 
αδυναμία συνεννόησης της κυβέρνησης με τους δανειστές έχουν επιφέρει μεγάλα πλήγματα στην αξιοπιστία, κάτι που θα πάρει καιρό να θεραπευθεί. 
Τονίζουν ότι υπάρχουν πολλές εκατοντάδες πολίτες που έχουν προθεσμιακές καταθέσεις, οι οποίοι μόλις ολοκληρώνεται η περίοδος δέσμευσης 
μεταφέρουν τα λεφτά είτε στο εξωτερικό είτε σε αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα ξένων κρατών. 
 

 Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι η Wellington Management Group, κατέχει από την 23.03.2015, έμμεσα μέσω επενδυτικών εταιριών τις οποίες 
ελέγχει, 103.511.661 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,13% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων 
ψήφου της Τράπεζας, εξαιρουμένου του ποσοστού που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

 
(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


