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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του 1,45% (743,73 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη    
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 31 κινήθηκαν 
ανοδικά, 60 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 116 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης 
υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.966,12 μονάδες (-
1,62%), με τη μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ (+0,53%) να καταγράφει την μεγαλύτερη άνοδο, 
ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΦΡΛΚ (-2,97%), ΑΔΜΗΕ (-3,33%) και ΠΕΙΡ (-
3,74%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και 
Αμερικανικοί δείκτες έκλεισαν με αρνητικά πρόσημα. 
 

Οικονομία 
 

 Διατηρήθηκε και τον Μάιο η ανοδική πορεία της οικοδομικής 
δραστηριότητας, η οποία είναι αρκετά πιθανό να ολοκληρώσει και το 2018 
με αύξηση. Υπενθυμίζεται ότι το 2017 αποτέλεσε το πρώτο πλήρες έτος ανόδου 

της οικοδομικής δραστηριότητας από το 2005, καθώς παρατηρήθηκε αύξηση 
κατά 8,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,7% στην επιφάνεια και 
κατά 20,1% στον όγκο. Όσον αφορά δε την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, 
αυτή κατέγραψε άνοδο κατά 8,7% στον αριθμό των αδειών, κατά 18,2% στην 
επιφάνεια και κατά 19,4% στον όγκο. Κατά τον φετινό Μάιο, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η 
συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 1.318 οικοδομικές άδειες, που 
αντιστοιχούν σε 282,2 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 1.127,1 χιλιάδες κυβικά μέτρα 
όγκου, παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 4,4% στον αριθμό των οικοδομικών 
αδειών, κατά 16,3% στην επιφάνεια και κατά 17,6% στον όγκο, σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2017. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα 
κατέγραψε αύξηση κατά 4,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 
13,8% στην επιφάνεια και κατά 13,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2017.Σύμφωνα με αναφορές φορέων της αγοράς ακινήτων, οι 
επενδύσεις για την αναβάθμιση/ανακατασκευή υφιστάμενων ξενοδοχειακών 
ακινήτων ή την ανέγερση νέων τουριστικών μονάδων έχουν ενισχύσει και την 
οικοδομική δραστηριότητα. Κατά το φετινό πεντάμηνο του έτους (Ιανουάριος - 
Μάιος), η συνολική οικοδομική δραστηριότητα είναι αυξημένη κατά 5,3% στον 
αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 16,3% στην επιφάνεια και κατά 12,9% 
στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η ιδιωτική οικοδομική 
δραστηριότητα είναι αυξημένη κατά 5,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 
κατά 14,7% στην επιφάνεια και κατά 11,0% στον όγκο σε ετήσια βάση. 
Αντίστοιχα ανοδικά είναι τα στοιχεία και σε επίπεδο 12μήνου, καθώς κατά την 
περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούνιο 2017 έως το 
Μάιο 2018, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 14.177 οικοδομικές 
άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.035,6 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 13.271,3 
χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2016 - 
Μαΐου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 4,8% στον αριθμό των οικοδομικών 
αδειών, κατά 14,5% στην επιφάνεια και κατά 16,7% στον όγκο. Την ίδια χρονική 
περίοδο, Ιουνίου 2017 - Μαΐου 2018, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα 
εμφανίζει αύξηση κατά 4,8% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, 
κατά 13,5% στην επιφάνεια και κατά 14,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2016 - Μαΐου 2017. 

 

 Στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της 
Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες και σε «ΒΒ-» σε από «Β», προχώρησε ο οίκος 
Fitch, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές. Η ολοκλήρωση της τελικής 

αξιολόγησης του, προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
(ESM) ανοίγει το δρόμο για μια επιτυχή έξοδο από το πρόγραμμα στις 20 
Αυγούστου 2018, όπως επισημαίνει, με τα συνοδευτικά μέτρα για το χρέος να 
βελτιώνουν τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Η Fitch θεωρεί ότι η 
βιωσιμότητα του χρέους υποστηρίζεται επίσης από το ιστορικό των πρωτογενών 
πλεονασμάτων, την προσδοκία του οίκου για σταθερή αύξηση του ΑΕΠ, τα 
πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ έως το 2020 και τους 
μειωμένους πολιτικούς κινδύνους 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 743.73 -1.45% -7.3% 

FTSE-Large Cap 1,966.12 -1.62% -5.6% 
FTSE-Mid Cap 1,191.71 -0.58% -0.5% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 52,332 -1.40% -3.2% 
Όγκος (€ εκατ.) 27.13 -52.20% 58.96 

  

 
ΤΕΝΕΡΓ 0.53% 5.88% 1.44% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΟΠΑΠ 0.00% 4.04% 0.20% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΟΤΕ -0.27% 2.80% -0.34% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΓΡΙΒ -0.35% 2.10% -0.52% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΟΛΠ -0.36% 1.81% -0.61% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΕΕ -2.55% -0.97% -8.33% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΔΕΗ -2.63% -1.08% -11.87% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΦΡΛΚ -2.97% -1.11% -13.24% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΑΔΜΗΕ -3.33% -1.27% -15.48% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -3.74% -1.33% -15.79% -2.29% -4.97% -30.00% 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 -0.32% +0.0 +1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 5.12% +9.1 +52 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.23% +11.7 +12 

Spread 10ετούς Ομ. 391 +16.6 +22 

USD / Euro 1.14 -0.78% -4.7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 67.54 1.09% 11.8% 

ΑΕΠ (%) 2.3% Q1'18 - 

Πληθωρισμός 0.9% Jul '18 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

13/08/2018:  MSCI – Ανακοίνωση Ημέρας Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης Δείκτη 
 
20/08/2018:  Λήξη 3

ου
 Προγράμματος του ESM  

29/08/2018:  ΠΕΙΡ - Αποτελέσματα 1
ου

 Εξαμ. ’18  
30/08/2018:  ΑΛΦΑ - Αποτελέσματα 1

ου
 Εξαμ. ’18  

30/08/2018:  ΕΛΠΕ - Αποτελέσματα 1
ου

 Εξαμ. ’18  
30/08/2018:  ΕΥΡΩΒ - Αποτελέσματα 1

ου
 Εξαμ. ’18  

31/08/2018:  ΕΤΕ - Αποτελέσματα 1
ου

 Εξαμ. ’18  
31/08/2018:  ΑΡΑΙΓ - Αποτελέσματα 1

ου
 Εξαμ. ’18  
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Τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνήθηκαν στην Eurogroup της 21ης Ιουνίου είναι σημαντικά, όπως τονίζει, ενώ στις 6 
Αυγούστου εκταμιεύθηκε η τελική δόση ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ετσι, οι ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης της χώρας 
είναι χαμηλές και η Ελλάδα θα βγει από το πρόγραμμα με ένα σημαντικό αποθεματικό ταμειακών διαθεσίμων. Οι εκτιμήσεις του οίκου 
δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πλήρως χρηματοδοτημένη μέχρι το 2022, έχοντας έτσι σημαντικό μαξιλάρι έναντι ενδεχόμενων 
χρηματοδοτικών κινδύνων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αυτό θα πρέπει με τη σειρά του να στηρίξει την εμπιστοσύνη της 
αγοράς και την πρόσβαση της χώρας στις αγορές μετά το πρόγραμμα. Σύμφωνα με την άποψη του οίκου, το εγχώριο πολιτικό 
σκηνικό έχει γίνει κάπως πιο σταθερό και οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ευρωπαίων πιστωτών έχουν βελτιωθεί σημαντικά, 
μειώνοντας τον κίνδυνο μιας μελλοντικής κυβέρνησης να αντιστρέψει δραματικά τα μέτρα πολιτικής που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος του ΕSM. Ωστόσο, οι μελλοντικές ελληνικές κυβερνήσεις πρέπει να διατηρήσουν τα πρωτογενή πλεονάσματα για 
εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολιτικές προκλήσεις. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες 
αντιστροφές στην πολιτική στο μέλλον, ή οι δημοσιονομικοί στόχοι μπορεί να χαλαρώσουν, καθώς ο διάλογος συνεχίζεται μεταξύ της 
Ελλάδας και των επίσημων πιστωτών της. Τα δημόσια οικονομικά συνεχίζουν να βελτιώνονται, σημειώνει ο οίκος. Το 2017 η Ελλάδα 
πέτυχε συνολικό πλεόνασμα του προϋπολογισμού 0,8% του ΑΕΠ, από 0,6% το προηγούμενο έτος και το πρωτογενές πλεόνασμα 
διαμορφώθηκε στο 4% του ΑΕΠ. Αυτή ήταν μια σημαντική δημοσιονομική υπεραπόδοση. Ο οίκος υπολόγιζε ότι το πρωτογενές 
πλεόνασμα του 2017 θα ήταν στο 1,9% του ΑΕΠ της χώρας, υψηλότερο από τον στόχο του προγράμματος του ESM που το έθετε 
στο 1,75% του ΑΕΠ, λόγω των υψηλότερων των εκτιμήσεων για τα έσοδα και τις περικοπές δαπανών του προϋπολογισμού. 
"Αναμένουμε ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις θα παραμείνουν γερές κατά την περίοδο μετά την λήξη του προγράμματος. 
Προβλέπουμε τη συνέχιση των πρωτογενών πλεονασμάτων κατά μέσο όρο στο 2,7% του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της περιόδου 2018-
30. Υποθέτοντας ότι ο ρυθμός αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ είναι 3,4%, το ακαθάριστο δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 
123,3% του ΑΕΠ έως το 2030 από 182,7% το 2018. Αναμένουμε τέλος ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα παραμείνουν οριακά κάτω 
από το 3,5%του ΑΕΠ μέχρι το 2023 και στην συνέχεια θα υποχωρήσουν κάτω από το 3%", σημειώνει ο οίκος. Εκτιμά ότι οι 
ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης (GFN) θα βρεθούν στο 9% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο στο 2019-30. Αυτό είναι αρκετά κάτω από 
το 15% του ΑΕΠ, που είναι ο στόχος για τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους σύμφωνα με το Eurogroup. Το ευνοϊκό προφίλ 
του δημόσιου χρέους της Ελλάδας υποδηλώνει ότι το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους είναι χαμηλό, η μέση διάρκεια είναι μακρά και 
οι GFN είναι χαμηλές, παρά το υψηλό απόθεμα δημόσιου χρέους. Αναμένει από τις ελληνικές αρχές να χρησιμοποιήσουν εν μέρει το 
προσωρινό απόθεμα ρευστότητας για να «αγοράσουν» πιο ακριβά τμήματα του χρέους (π.χ. του ΔΝΤ). Αυτό θα μειώσει περαιτέρω 
το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Άλλα τμήματα του πακέτου των μέτρων της μεσοπρόθεσμης ελάφρυνσης του χρέους υπόκεινται 
σε πολιτικές προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα η κατάργηση του επιτοκιακού περιθωρίου που σχετίζεται με το κομμάτι της 
επαναγοράς του χρέους του δεύτερου ελληνικού προγράμματος και η μεταφορά των κερδών στα ελληνικά ομόλογα που 
πραγματοποίησε η ΕΚΤ από το πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων το 2010, συμπεριλαμβανομένων των κερδών άλλων κεντρικών 
τραπεζών της ευρωζώνης (ANFA). Οι μεταφορές (4 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,3% του ΑΕΠ) θα πραγματοποιηθούν σε εξαμηνιαίες 
δόσεις από το 2018 έως τον Ιούνιο του 2022. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του GFN ή για τη χρηματοδότηση άλλων 
επενδύσεων σε συμφωνία με τους ευρωπαίους πιστωτές. Πάντως, όπως επισημαίνει, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει 
προκλήσεις, τις οποίες οι πολιτικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν. Η 
εποπτεία θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
(NPE), τα οποία παραμένουν υψηλά στο 48,5%, παραμένει βασική πρόκληση και πιθανόν να χρειαστούν περαιτέρω προβλέψεις για 
να διαγραφούν. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δεσμευτεί για φιλόδοξα σχέδια μείωσης των NPEs σε περίπου 35% μέχρι τα τέλη του 
2019 και έχουν επιτύχει τους ενδιάμεσους στόχους τους. Ο οίκος αναμένει ότι η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού θα συνεχίσει να 
βελτιώνεται, αλλά ότι οι κίνδυνοι εκτέλεσης εξακολουθούν να είναι σημαντικοί. Αναφερόμενος στην συμφωνία των Πρεσπών, 
σημειώνει ότι προκάλεσε εντάσεις μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ και έτσι υπάρχει κίνδυνος πρόωρων εκλογών μετά την υποβολή 
της συμφωνίας στο κοινοβούλιο. Δεν αναμένει πάντως ότι οι πρόωρες εκλογές θα διαταράξουν αξιοσημείωτα τα δημοσιονομικά και 
οικονομικά αποτελέσματα μετά το πρόγραμμα καθώς το κόμμα της Νέα Δημοκρατία το οποίο ηγείται των δημοσκοπήσεων έχει 
δεσμευτεί να συνεχίσει την εφαρμογή του προγράμματος και έχει ιστορικά δείξει λιγότερη ιδεολογική αντίθεση από τον ΣΥΡΙΖΑ στο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του ESM. 
 

Επιχειρήσεις 
 

 Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι υπέγραψε τελικά την Παρασκευή την αναμενόμενη 
απόφαση με την οποία καταργεί το καθεστώς του waiver για τα ελληνικά ομόλογα και έτσι σταματά η φθηνή 
χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ.Η απόφαση αυτή είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τον κ. Ντράγκι 

στις 26 Ιουλίου, όταν είχε πει ότι «το ελληνικό πρόγραμμα λήγει και μαζί του λήγει και το waiver». Παράλληλα, χωρίς waiver, 
τελειώνει και η προοπτική συμμετοχής στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE).Η άρση του waiver θα ισχύσει, σύμφωνα με 
τη απόφαση Ντράγκι, από τις 21 Αυγούστου, με τη λήξη του προγράμματος. Οι τράπεζες έχουν διαμηνύσει ότι έχουν λάβει 
μέριμνα και σκοπεύουν να καλύψουν την απώλεια ρευστότητας από την ΕΚΤ μέσω της διατραπεζικής αγοράς, της 
δευτερογενούς αγοράς ομολόγων και μέσω τιτλοποιήσων. Συνολικά, εκτιμάται ότι η ρευστότητα αυτή είναι της τάξης των 4 δισ. 
ευρώ. Βεβαίως, το κόστος θα είναι υψηλότερο, δεδομένου ότι για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ αυτό είναι σχεδόν 
μηδενικό. Εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον 1% υψηλότερο. Επιπλέον, η απώλεια αυτή δεν αφορά μόνο τις τράπεζες, αλλά και 
τις επιχειρήσεις και το ελληνικό Δημόσιο, το κόστος δανεισμού των οποίων θα επηρεαστεί αρνητικά, όπως έχει υποστηρίξει στο 
παρελθόν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Σύμφωνα με τραπεζική πηγή εκτιμάται ότι τα επιτόκια 
δανεισμού θα ήταν τουλάχιστον 0,5%-0,7% χαμηλότερα σήμερα, αν δεν χανόταν το waiver. Kι αυτό έχει την αυτονόητη σημασία 
του, τώρα που η χώρα βγαίνει από το μνημόνιο και πρέπει να προσφύγει στις αγορές για δανεισμό, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις 
έχουν ανάγκη από φθηνότερη χρηματοδότηση και το ζητούμενο είναι τελικά η τόνωση της ανάπτυξης της χώρας. Ο κεντρικός 
τραπεζίτης, όπως είναι γνωστό, είχε ταχθεί υπέρ της προληπτικής γραμμής, ακριβώς για να μπορέσει η ΕΚΤ να διατηρήσει το 
waiver. H κυβέρνηση αρνήθηκε επιδιώκοντας την καθαρή έξοδο. Για να γίνουν πάλι δεκτά τα ελληνικά ομόλογα από την ΕΚΤ 
πρέπει να αναβαθμιστούν από τους οίκους αξιολόγησης και να φτάσουν σε επενδυτική βαθμίδα.  
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Αυτή τη στιγμή απέχουν κατά 4 έως 6 βαθμίδες, επομένως αυτό θα πάρει καιρό. Συγκεκριμένα, απέχουν 4 βαθμίδες, με βάση την 
αξιολόγηση της Standard & Poor, 6 βαθμίδες με βάση τη Moody’s και 5 με βάση τη Fitch (η οποία πάντως αναμενόταν να 
προχωρήσει σε αναβάθμιση). Η ΕΚΤ ήταν υποχρεωμένη με βάση τη νομοθεσία που τη διέπει να προχωρήσει στη απόφαση αυτή, 
όπως είχε, άλλωστε, κάνει και με την Κύπρο, όταν τελείωσε το δικό της πρόγραμμα. Η ΕΚΤ δέχεται τα ομόλογα ως ενέχυρα για φθηνό 
δανεισμό όταν ανήκουν σε επενδυτική βαθμίδα, με βάση τις αξιολογήσεις των οίκων. Διαφορετικά, μπορεί να τα δεχθεί κατ’ εξαίρεσιν 
(waiver) αν η χώρα βρίσκεται σε πρόγραμμα και το τηρεί, οπότε έχει ουσιαστικά διασφαλίσεις. Όπως σημειώνει στη χθεσινή του 
απόφαση ο κ. Ντράγκι «από τις 21 Αυγούστου 2018, η Ελληνική Δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται κράτος-μέλος της Ζώνης του 
Ευρώ που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 8, παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31, θα παύσουν να πληρούνται από την εν λόγω 
ημερομηνία οι όροι για την προσωρινή αναστολή των ελάχιστων ορίων πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, όσον 
αφορά εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η ελληνική Δημοκρατία». «Για τους λόγους αυτούς το διοικητικό 
συμβούλιο αποφάσισε ότι από τις 21 Αυγούστου θα πρέπει στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική 
Δημοκρατία να εφαρμόζονται τα ενιαία κριτήρια και τα ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος». 
 
 (Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.gr”, “www.insider.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”, “www.real.gr, “www.protothema.gr”, “cnn.gr”, “skai.gr”, “news.gr”, “newsit.gr”, “news247.gr”, 

“amna.gr”,“reporter.gr”) 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.insider.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/
http://www.real.gr/
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AΠΟΠΟΙΗΣΗ 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  

Γιάννης Σινάπης +30-210-6879353 sinapis@euroxx.gr Ηλίας Δημητρός +30-210 6879 485 dimitros@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Ανδρέας Σουβλερός, CFA +30-210-6879486 asouvleros@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@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


