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Με πτώση της τάξεως του 1,00% (797,99 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 56 κινήθηκαν ανοδικά, 66 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 133 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 238,64 μονάδες (+1,25%), με τις μετοχές των ΤΕΝΕΡΓ (+3,97%), ΙΝΛΟΤ 
(+3,27%) και ΓΡΙΒ (+1,41%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-5,81%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-7,14%) και ΜΙΓ (-8,81%) σημείωσαν τις 
μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν αρνητικά 
πρόσημα. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Δεν δίδεται σήμερα το πολυνομοσχέδιο στο Brussels Group αναφέρουν κυβερνητικές 
πηγές στο περιθώριο της συνεδρίασης της ομάδας πολιτικής διαπραγμάτευσης, 
προσθέτοντας ότι θα παρουσιαστεί στο αυριανό υπουργικό συμβούλιο πρώτα και μπορεί να 
υπάρξουν προσθαφαιρέσεις, είπε. Πιθανό και νέο υπουργικό συμβούλιο, σύμφωνα με την 
ίδια πηγή. Τελεί υπό οριστικοποίηση και θα παρουσιαστεί όταν «καταλήξουμε ως 
κυβέρνηση». Το προσχέδιο δεν είναι «μαρμάρινη πλάκα», ανέφερε ή ίδια πηγή. Άφησε να 
εννοηθεί ότι αυτή η διαδικασία δεν θα κρατήσει πολλές ημέρες αφού στόχος της κυβέρνησης 
παραμένει συμφωνία με χρηματοδοτικό αντάλλαγμα πριν το επίσημο Eurogroup της 11ης 
Μαΐου, πιθανόν και με έκτακτη τηλεδιάσκεψη νωρίτερα. Ως χρηματοδοτικό αντάλλαγμα 
προσδιόρισε ως πιο προσιτή επιλογή μία αύξηση των T Bills. Εμείς πιστεύουμε ότι θα 
αρκούσε μια σημαντική πρόοδος για τη λύση στη ρευστότητα, είπε. Ένα τέτοιο νομοσχέδιο 
οδηγεί και στα δύο (συμφωνία και ρευστότητα). Μια απόφαση της ΕΚΤ για τα έντοκα είναι 
πολύ γρήγορη διαδικασία για τη ρευστότητα, πρόσθεσε. Πρόσθεσε ότι μεταξύ των εκκρεμών 
θεμάτων είναι και αυτό των πλειστηριασμών, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει 
και 2ο υπουργικό συμβούλιο. Ανέφερε ότι το πλαίσιο του παρουσιάζεται σήμερα στο τακτικό 
EWG αλλά και ξεκινά η διαπραγμάτευση αύριο στο BG ως παράλληλη διαδικασία, αφού και 
το νομοσχέδιο βασίζεται στις ίδιες προτάσεις για φορολογικό, φορολογική διοίκηση, ακίνητη 
περιουσία κλπ. Επίσης θα τεθούν τα θέματα στα οποία υπήρξαν διφωνίες από την 
προηγούμενη διαπραγμάτευση. Μίλησε για θετικό κλίμα σήμερα στο EWG από τη στιγμή 
που φαίνεται από ελληνικής πλευράς πολιτική βούληση. Για τις δηλώσεις αξιωματούχου περί 
κόκκινων γραμμών και ανάγκης πολιτικών υποχωρήσεων η κυβερνητική πηγή είπε ότι δεν 
πρόκειται να σχολιάσει τις δηλώσεις Οι κόκκινες γραμμές παραμένουν και για λόγους 
κοινωνικού και οικονομικού ορθολογισμού, είπε. Θέλουμε αμοιβαία επωφελή συμφωνία. Όχι 
για να παίξουμε τα οποιαδήποτε πολιτικά παιχνίδια. Δεν θέλουμε ούτε εμείς ούτε αυτοί να 
παίξουμε πολιτικό παιχνίδι, ανέφερε. Και τούτο από την στιγμή που η συζήτηση συνεχίζεται, 
που υπάρχει μία προσπάθεια για αμοιβαίο συμβιβασμό. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι υπάρχει 
περιθώριο για ευελιξία σε πεδία που θεωρεί η κυβέρνηση εποικοδομητικά. ¨όχι όμως στις 
κόκκινες γραμμές. Έχουμε κάνει πολύ δρόμο είπε για να καλύψουμε την απόσταση που μας 
αναλογεί ως χώρα, δείξαμε καλή διάθεση αλλά υπάρχει και η λαϊκή εντολή που μας δεσμεύει 
σε ζητήματα κομβικά. Ανέφερε ως κόκκινες γραμμές τις ομαδικές απολύσεις, το 
συνδικαλιστικό νόμο, τις συντάξεις κάνοντας σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για 
μείωση έστω και μικρή αλλά και τον ΦΠΑ πχ σε φάρμακα, εννοώντας ευαίσθητα πεδία. Το 
BG ανέφερε ότι θα είναι διευρυμένο και με υπηρεσιακούς παράγοντες υπουργείων που ήταν 
στα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα. 
 

 Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική κυβέρνηση, σήμερα το πρωί ξεκινούν οι 
συνεδριάσεις του Brussels Group όπου θα συνεχιστούν οι συζητήσεις για τις 
μεταρρυθμίσεις που θα προωθήσει η ελληνική κυβέρνηση. «Σκοπός των διαπραγματεύσεων 
σε όλα τα επίπεδα είναι η επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας. Η ελληνική 
κυβέρνηση είναι αισιόδοξη ότι αυτό θα επιτευχθεί σύντομα», συμπληρώνουν. Εν τω μεταξύ 
υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα συνεδριάζει σήμερα στις 17:00 στην Βουλή το 
Υπουργικό Συμβούλιο. 

 

 H Μoody΄s υποβάθμισε την αξιολόγηση των ομολόγων της Ελλάδας σε Caa2 από 
Caa1, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση δεν επηρεάζεται και 
παραμένει Not Prime, ενώ οι προοπτικές των αξιολογήσεων είναι αρνητικές. Όπως 
αναφέρει, μετά και την υποβάθμιση ολοκληρώνει το review που είχε ξεκινήσει στις 6 
Φεβρουαρίου. Οι καταλύτες για την υποβάθμιση είναι οι εξής: 
-Η μεγάλη αβεβαιότητα για το αν η Ελλάδα θα καταφέρει να έλθει εγκαίρως σε συμφωνία με 
τους πιστωτές ώστε να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. 
-Οι υψηλοί κίνδυνοι εφαρμογής του ενδιάμεσου προγράμματος λόγω της αδύναμης 
οικονομίας αλλά και της εύθραυστης πολιτικής κατάστασης. 
Το αρνητικό outlook αντανακλά τη θέση της Moody΄s ότι το ισοζύγιο των οικονομικών, 
χρηματοπιστωτικών και πολιτικών ρίσκων στην Ελλάδα κλίνει προς την αρνητική πλευρά. 
Ταυτόχρονα ο διεθνής οίκος υποβάθμισε σε Β3 από Ba3 το ceiling των ομολόγων σε ξένο 
και εγχώριο νόμισμα, κίνηση που αντανακλά, όπως σημειώνει, την αυξημένη πιθανότητα η 
χώρα να εγκαταλείψει το ευρώ, στην περίπτωση πτώχευσης. Παράλληλα η Moody΄s 
υποβάθμισε σε Caa3 από Caa1 το ceiling των καταθέσεων σε ξένο και εγχώριο νόμισμα 
λόγω του αυξημένου κινδύνου για πάγωμα καταθέσεων, αν η εμπιστοσύνη των καταθετών 
αποδυναμωθεί περαιτέρω. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των διεθνών δανειστών και της 
ελληνικής κυβέρνησης φαίνεται να μην έχουν επιτύχει πολλά τους τελευταίους δύο μήνες, 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 797,99 -1,00% -3,4% 
FTSE-Large Cap 238,64 -1,25% -9,9% 
FTSE-Mid Cap 782,91 +0,33% +1,3% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 46.718 -1,25% -11,7% 
Όγκος (€ εκατ.) 81,65 - 107,18 

 

 

 
ΤΕΝΕΡΓ 3,97% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΙΝΛΟΤ 3,27% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΓΡΙΒ 1,41% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΛΠ 1,15% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ 0,86% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΑΛΦΑ -4,19% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΠΕΙΡ -5,00% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -5,81% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -7,14% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΙΓ -8,81% 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 -0,01% -0,3 -8 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,30% +20,7 -33 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 11,31% +31,9 +157 

Spread 10ετούς Ομ. 1.105 +22,2 +185 

USD / Euro 1,12 1,61% -7,8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 64,15 -0,67% 11,9% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,1% Μαρ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

30/04/2015: -  
 

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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τονίζει. Η ελληνική κυβέρνηση και οι επίσημοι πιστωτές της παραμένουν πολύ μακριά σε βασικούς στόχους, χωρίς άμεση προοπτική να επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με ένα νέο πακέτο χρηματοδότησης, σημειώνει ο διεθνής οίκος. Και οι δύο πλευρές επανέλαβαν την επιθυμία τους να φτάσουν σε 
συμφωνία που θα αποτρέψει μια ελληνική χρεοκοπία, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι όλη η διαδικασία επιταχύνεται με την αλλαγή της ομάδας 
διαπραγμάτευσης από την ελληνική πλευρά. Ωστόσο η Moody’s πιστεύει ότι το τελικό αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί κυρίως από τις πολιτικές 
αποφάσεις τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα των αποφάσεων αυτών είναι εξαιρετικά αβέβαιο και η 
πιθανότητα ενός «ατυχήματος», ήτοι η αθέτηση πληρωμής του χρέους της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που κατέχει η ΕΚΤ, έχει 
αυξηθεί. Κατά την άποψη της Moody΄s οι κίνδυνοι για τους ομολογιούχους αντικατοπτρίζονται κατάλληλα με την αξιολόγηση Caa2, η οποία ιστορικά 
συνδέεται με περίπου μία στις τέσσερις πιθανότητες χρεοκοπίας σε ορίζοντα διετίας. Επιπλέον επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να 
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Η δυνατότητα της Ελλάδας να χρηματοδοτήσει τις δαπάνες του προϋπολογισμού και την 
αποπληρωμή του χρέους βρίσκεται υπό πίεση από τη στιγμή που το ελληνικό πρόγραμμα βγήκε εκτός τροχιάς τον προηγούμενο χρόνο. Τα τακτικά 
καθαρά έσοδα τα οποία περιλαμβάνουν τα φορολογικά έσοδα ήταν περίπου 5% κάτω από το στόχο μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου. Η κυβέρνηση 
έχει χάσει την πρόσβασή της στις αγορές και αντιμετωπίζει προκλήσεις στην «ανανέωση» εντόκων γραμματίων: οι ξένοι επενδυτές έχουν σε μεγάλο 
βαθμό αποσυρθεί από την ελληνική αγορά και η Moody's αντιλαμβάνεται ότι η ΕΚΤ δεν επιτρέπει στις ελληνικές τράπεζες να αυξήσουν την κατοχή 
εντόκων γραμματίων. Η χαμηλή εμπιστοσύνη των επενδυτών έχει επηρεάσει δυσμενώς τις καταθέσεις του τραπεζικού τομέα: η Moody's εκτιμά ότι οι 
καταθέσεις έχουν υποχωρήσει περίπου 32 δισ. ευρώ από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2014 και εκτιμά ότι κυμαίνονται στα 132 δισ. στα τέλη Απριλίου. 
Συνεπεία αυτού, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα εσωτερικά αποθεματικά, συμπεριλαμβανομένων και των καταθέσεων των ταμείων κοινωνικής 
ασφάλισης των κρατικών επιχειρήσεων και των δήμων. Επίσης, η κυβέρνηση έχει αναγκαστεί να περιορίσει τις δαπάνες. Ο περιορισμός της 
ρευστότητας και η απουσία οποιασδήποτε προόδου στις διαπραγματεύσεις συνεπάγεται μεγάλη αβεβαιότητα για τη δυνατότητα της ελληνικής 
κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, υπογραμμίζει ο διεθνής οίκος. Επιπλέον, ο οίκος εκτιμά τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 
Ελλάδας προς τους δανειστές στα 3,6 δισ. ευρώ από 1η Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου, εκ των οποίων τα 2,4 δισ. ευρώ οφείλονται στο ΔΝΤ. Σύμφωνα με 
τη Moody's η μη αποπληρωμή δόσης προς το ΔΝΤ δεν συνεπάγεται απαραίτητα χρεοκοπία. 
 

 Τον Μάρτιο του 2015, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα παρέμεινε αμετάβλητος 
στο -2,5%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον 
εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 639 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 2014: αρνητική καθαρή ροή 729 εκατ. ευρώ). Η μηνιαία καθαρή ροή της 
χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάρτιο του 2015, ήταν αρνητική κατά 303 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 2014: αρνητική καθαρή ροή 406 εκατ. 
ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο -2,2%, από -2,3% το Φεβρουάριο του 2015. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -2,6%, από -2,4% το Φεβρουάριο του 2015, ενώ η 
μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 451 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 2014: αρνητική καθαρή ροή 353 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο 3,7% το 
Μάρτιο του 2015, από 0,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 149 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 
2014: αρνητική καθαρή ροή 53 εκατ. ευρώ). 
 

 Στα 145 δισ. διαμορφώνονταν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας. Δεδομένου ότι στα τέλη Φεβρουαρίου οι καταθέσεις διαμορφώνονταν στα 147,5 δισ. ευρώ, στο διάστημα που μεσολάβησε έκαναν 
«φτερά» καταθέσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ από τις τράπεζες. Οι εκροές καταθέσεων επιβραδύνθηκαν, καθώς τον προηγούμενο μήνα είχαν "φύγει" 7,8 
δισ. ευρώ από τις τράπεζες. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις 
ελληνικές τράπεζες διαμορφώνονταν στα 138,55 δισ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου, από 140,5 δισ. στα τέλη Φεβρουαρίου. 

 

Αγορά 
 

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη 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. Στο Γενικό 
Δείκτη προστίθενται οι μετοχές των Τράπεζα Κύπρου, ΕΛΤΕΧ Άνεμος, Ευρωσύμβουλοι, Πετρόπουλος και αφαιρούνται οι Attica Bank, Intrakat, 
ΕΛΤΟΝ, Δρομέας. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Στην απόφαση να αυξήσει το όριο για τη χορήγηση έκτακτης ρευστότητας μέσω του ELA κατά 1,5 δισ. ευρώ προχώρησε το διοικητικό 
συμβούλιο της ΕΚΤ, σύμφωνα με πληροφορίες. Η αύξηση αυτή ανεβάζει το συνολικό όριο στα 76,9 δισ. ευρώ. Κατά τις ίδιες πηγές, το περιθώριο 
που έχει μείνει, καθώς δεν είχε γίνει χρήση του συνόλου των προηγούμενων ορίων, είναι συνολικά 3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, 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 πιστωτικά ιδρύματα. «Εάν 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 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. 
 

 Η Γενική Συνέλευση της Eurobank εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Σταύρο Ιωάννου και Θεόδωρο Καλαντώνη. 

 
(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 Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879 486 epilios@euroxx.gr Χριστίνα Παπακαστρισίου +30-210 6879 480 papakastrisiou@euroxx.gr Ελλάδα 

 
 

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


