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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του 0,66% (823,82 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 44 κινήθηκαν ανοδικά, 56 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 112 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 2.109,73 μονάδες (-0,70%), με τις μετοχές των ΦΦΓΚΡΠ (+1,41%) ,ΜΟΗ 
(+1,37%) και ΜΠΕΛΑ (+0,90%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές ΕΧΑΕ (-1,91%) , ΑΤΤ (-2,35%) και ΕΥΡΩΒ (-3,07%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. 
Οι Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν με μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικάνικες αγορές κινήθηκαν 
πτωτικά. 
 

Οικονομία 
 

 Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,752 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το 
πρώτο δίμηνο του έτους, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,307 δισ. ευρώ 
και πρωτογενούς πλεονάσματος 2,135 δισ. ευρώ το αντίστοιχο δίμηνο πέρυσι. 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, την περίοδο 
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού 
προϋπολογισμού (γενική κυβέρνηση) ύψους 1,543 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 
98 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για 
το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και πλεονάσματος 434 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 
του 2017.Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8,976 
δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,135 δισ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου. Η 
ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα 
πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,307 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 683 εκατ. ευρώ ή 9,0% έναντι 
του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα 
εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 719 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 
κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (609 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 669 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 452 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου. Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του 
κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,223 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 275 εκατ. ευρώ σε 
σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 
4,159 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 322 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται 
ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε το ποσό του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, 
ποσού 614,2 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 214,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο. Τα έσοδα 
του ΠΔΕ ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 47 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι 
επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το 
πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 394 εκατ. ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (277 εκατ. ευρώ). Οι 
δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 
ανήλθαν στα 7,433 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 310 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,246 δισ. ευρώ 
και είναι μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου 
ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 147 εκατ. ευρώ. 
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 476 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 119 εκατ. 
ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 35 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά 
προγράμματα υπ. Εθνικής Άμυνας. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 187 εκατ. 
ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 198 εκατ. ευρώ. Ειδικά, για τον μήνα 
Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,257 δισ. ευρώ και 
παρουσιάζονται μειωμένες κατά 95 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες 
του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,154 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες 
κατά 11 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 104 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του 
μηνιαίου στόχου κατά 106 εκατ. ευρώ. 

 

 Τα 813 εκατ. ευρώ έφτασε το ποσό που άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη 
δημοπρασία εντόκων γραμματίων 12μηνης διάρκειας. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 
1,25%, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,18 φορές. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε 
μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία 
διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018.Έγιναν δεκτές προσφορές έως του 
ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 
εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των βασικών 
διαπραγματευτών αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Μαρτίου 
2018, στις 12μ.μ. Στις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια. Όταν ανακοινώθηκε η 
δημοπρασία, κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν ότι εάν το επιτόκιο κινηθεί κάτω από το όριο του 
1,5%, θα κρίνεται επιτυχής η έκδοση. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 823.82 -0.66% +2.7% 

FTSE-Large Cap 2,109.73 -0.70% +1.3% 
FTSE-Mid Cap 1,292.12 -0.34% +7.8% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 56,103 -0.53% +3.8% 
Όγκος (€ εκατ.) 41.27 -36.66% 67.54 

  

 
ΦΦΓΚΡΠ 1.41% 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%  
ΜΟΗ 1.37% 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%  
ΜΠΕΛΑ 0.90% 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%  
ΜΥΤΙΛ 0.50% 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%  
ΟΠΑΠ 0.10% 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%  

ΑΛΦΑ -1.83% -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%  
ΕΤΕ -1.84% -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%  
ΕΧΑΕ -1.91% -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%  
ΑΤΤ -2.35% -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%  

ΕΥΡΩΒ -3.07% -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 -0.33% +0.0 +0 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 4.83% +2.9 +23 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.17% +3.1 +6 

Spread 10ετούς Ομ. 358 +6.0 -16 

USD / Euro 1.24 -0.31% 2.9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 60.38 -0.54% -0.1% 

ΑΕΠ (%) 1,9% Δ΄ Τριμ.'17 - 

Πληθωρισμός -0,2% Ιαν.'18 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

15/03/2018: ΕΛΛ – Πληρωμή μερίσματος 2017 
15/03/2018: ΑΡΑΙΓ- Αποτελέσματα Έτους 2017 
15/03/2018: ΑΤΤ-  Αποτελέσματα Έτους 2017 
 
20/03/2018: ΑΛΦΑ -Αποτελέσματα Έτους 2017 
21/03/2018: ΓΡΙΒ –Ετήσια Γενική Συνέλευση 
23/03/2018: ΓΡΙΒ – Αποκοπή μερίσματος 2017 
26/03/2018: ΜΠΕΛΑ – Αποκοπή προμερίσματος 
2017/18 
26/03/2018: ΕΧΑΕ - Αποτελέσματα Έτους 2017 
27/03/2018 ΟΠΑΠ - Αποτελέσματα Έτους 2017 
28/03/2018: ΤΙΤΚ - Αποτελέσματα Έτους 2017 
28/03/2018: ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα Έτους 2017 
28/03/2018: ΕΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2017 
28/03/2018: ΠΕΙΡ - Αποτελέσματα Έτους 2017 
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Επιχειρήσεις 
 

 Σήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή προσφορών για το 5% του ΟΤΕ. Σημειώνεται πως το ΤΑΙΠΕΔ είχε ανακοινώσει στις 13 
Φεβρουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασία της πώλησης του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, το οποίο αντιστοιχεί σε 
24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μια φάση και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλλουν 
δεσμευτικές προσφορές έως σήμερα. Προς το σκοπό αυτό το ΤΑΙΠΕΔ έχει προχωρήσει  στην πρόσληψη ανεξάρτητων αποτιμητών για την αξία του 
5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ. Σημειώνεται ότι η βασική μέτοχος του ΟΤΕ, η Deutsche Telekom διαθέτει δικαίωμα πρώτης άρνησης. Τούτο 
σημαίνει ότι έχει δικαίωμα να αποκτήσει το 5% του ΟΤΕ στην αξία της υψηλότερης προσφοράς που θα υποβληθεί στον προκηρυχθέντα 
διαγωνισμό. Βάσει της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας του ΟΤΕ το 5% του Οργανισμού αποτιμάται σε 280 εκατ. Ευρώ. 

 

 Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή μετά την ολοκλήρωση των εταιρικών πράξεων, ενημέρωσε το Επενδυτικό Κοινό, ότι το μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε €34.175.680,80 και διαιρείται σε 113.918.936 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
€0,30  η καθεμία. Εξάλλου, όπως ανακοίνωσε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, κατόπιν της ακύρωσης των 4.895.464 ιδίων μετοχών, στις 15/3/2018 
σύμφωνα με την από 9/2/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η εταιρεία δεν κατέχει πλέον ίδιες μετοχές. 

 

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότεροι από 500.000 δανειολήπτες έχουν λάβει τους τελευταίους μήνες ή πρόκειται να λάβουν το 
προσεχές διάστημα σχετική επιστολή, μέσω της οποίας καλούνται να εξοφλήσουν μικρό μέρος της αρχικής τους οφειλής, 
επωφελούμενοι από γενναίο «κούρεμα», που ξεκινάει από 70% του αρχικού κεφαλαίου και φθάνει μέχρι και το 95%.Σχετικές επιστολές 
έχουν αποστείλει όλες οι τράπεζες, και συγκεκριμένα η Eurobank, που προχώρησε πρώτη στην πώληση πακέτου μη εξασφαλισμένων δανείων 
ύψους 2,8 δισ. ευρώ (πακέτο Eclipse), ενώ την ίδια πρακτική ακολούθησε η Alpha Bank με την πώληση δανείων επίσης χωρίς εξασφαλίσεις ύψους 
3,7 δισ. ευρώ (πακέτο Venus). Σε πλήρη εξέλιξη είναι ανάλογη διαδικασία από την Τράπεζα Πειραιώς με το πακέτο Arctos, που περιλαμβάνει 
δάνεια ύψους 1,5 δισ. ευρώ, καθώς και η Εθνική Τράπεζα, που μεταβιβάζει δάνεια ύψους 5,2 δισ. ευρώ (πακέτο Earth), ενώ εντός του Απριλίου η 
Eurobank προχωρά στο δεύτερο πακέτο πωλήσεων. Συνολικά οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αναμένεται να μεταβιβάσουν σε ξένα funds κόκκινα 
δάνεια άνω των 10 δισ. ευρώ, καλύπτοντας σχεδόν τον στόχο για πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 11,5 δισ. ευρώ που έχει θέσει ο 
SSM.Το οριζόντιο κάλεσμα των τραπεζών προς τους δανειολήπτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες είναι στο «κόκκινο» για μακρύ 
χρονικό διάστημα, συνιστά ύστατη ευκαιρία για τους οφειλέτες καταναλωτικών και μικρών επιχειρηματικών δανείων ή οφειλών μέσω πιστωτικών 
καρτών που δεν έχουν εξασφαλίσεις, να απαλλαγούν από τα χρέη τους, λίγο πριν αυτά μεταβιβαστούν στα funds. Η ανταπόκριση σημαίνει ότι η 
οφειλή τους δεν θα μεταβιβαστεί στο fund που αγοράζει το πακέτο και ως εκ τούτου η όποια συνεννόηση για το «κούρεμα» της οφειλής θα γίνει με 
τους όρους που προτείνει η τράπεζα στη δεδομένη χρονική στιγμή και η οποία είναι προς όφελος του δανειολήπτη. Στην περίπτωση που δεν 
ανταποκριθούν, το σύνολο της οφειλής τους και όχι μόνο η βασική οφειλή, δηλαδή το αρχικό ποσό του δανείου, θα μεταβιβαστεί σε νέα χέρια, 
δηλαδή στα funds που θα αγοράσουν το σχετικό χαρτοφυλάκιο. Υπενθυμίζεται ότι το χαρτοφυλάκιο Eclipse της Eurobank μεταβιβάστηκε στην 
εταιρεία Intrum και το χαρτοφυλάκιο Venus της Alpha Bank μεταβιβάστηκε στη νορβηγική B2 Holding, ενώ σε εξέλιξη είναι η πώληση του 
χαρτοφυλακίου Earth από την Εθνική Τράπεζα και του χαρτοφυλακίου Arctos από την Τράπεζα Πειραιώς. Η πρόταση των τραπεζών δεν 
προβλέπει ρύθμιση του δανείου με τη μορφή σταδιακής εξόφλησης. Αντίθετα, αφορά τη συνολική εξόφληση εφάπαξ και μάλιστα άμεσα, δηλαδή σε 
έναν έως δύο μήνες. Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του δανείου δεν σημαίνει ότι ο νέος κάτοχος, δηλαδή το fund, δεν θα επιδιώξει τη 
συνεννόηση με τον οφειλέτη για την αποπληρωμή μέρους έστω της οφειλής. Με δεδομένο ωστόσο ότι το «κούρεμα» που αυτή τη στιγμή 
προσφέρουν οι τράπεζες είναι υπέρ το δέον γενναίο, οι δανειολήπτες έχουν κάθε λόγο να ανταποκριθούν στο κάλεσμα και να απαλλαγούν οριστικά 
από την επιβάρυνση της οφειλής τους. Σε περίπτωση που κάποιος δεν ανταποκριθεί στο δάνειό του, θα μεταβιβαστεί στο fund, το οποίο στη 
συνέχεια θα αναθέσει τη διαχείρισή του σε ειδική εταιρεία. Οι εταιρείες διαχείρισης μπορούν επίσης να προτείνουν προς το δανειολήπτη 
«κούρεμα», ανάλογα με την οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση και μερική εξόφληση του ποσού ή αντίθετα τη ρύθμιση του δανείου του και 
αποπληρωμή σε ένα, δύο ή και τρία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένο ότι ένα fund θα επιδιώξει να εισπράξει όσο το δυνατόν 
περισσότερα για το χαρτοφυλάκιο που αγόρασε, πιθανολογείται ότι το «κούρεμα» τουλάχιστον στις περιπτώσεις των δανειοληπτών που έχουν 
σχετική δυνατότητα θα είναι μικρότερο. 

 

 Η επιβάρυνση των Ιδίων Κεφαλαίων της Attica Bank λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, πριν από τη θετική επίδραση της 
αναβαλλόμενης φορολογίας, κατά την 1.1.2018 εκτιμάται από 80 έως 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Αναλυτικά, σε 
ανακοίνωσή της η τράπεζα σημειώνει τα εξής: Με το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 "Χρηματοοικονομικά Μέσα" (ΔΠΧΑ 9), 
το οποίο εφαρμόζεται από 01.01.2018 για τα πιστωτικά ιδρύματα, η Attica Bank ακολουθώντας τις πρόνοιες του εν λόγω προτύπου πραγματοποιεί 
τις αναγκαίες προσαρμογές που αφορούν τη μέθοδο απομειώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου. Η Τράπεζα ήδη έχει ολοκληρώσει την 
κατηγοριοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού, τη διαδικασία απομείωσης και τη δημιουργία μοντέλων υπολογισμού της ζημίας από πιστωτικό 
κίνδυνο σε συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο. Η επιβάρυνση των Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 
9, πριν από τη θετική επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας, κατά την 1.1.2018 εκτιμάται από 80 έως 100 εκατ. ευρώ και η επίδραση στον 
Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, με βάση τα στοιχεία της 30.09.2017 και μετά τη θετική επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας επί της ανωτέρω 
επιβάρυνσης (εκτίμηση 20 έως 24 εκατ. ευρώ), ανέρχεται από 0,3 έως 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. Η προαναφερθείσα επίδραση του 
ΔΠΧΑ 9 είναι προκαταρκτική, καθώς το συνολικό αποτέλεσμα της μετάβασης από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9 και η προσαρμογή των πολιτικών, των 
μεθοδολογιών και των μηχανογραφικών εφαρμογών είναι στο στάδιο της τελικής εφαρμογής. Η τελική επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 
ενδέχεται να διαφέρει σε σχέση με το ανωτέρω αποτέλεσμα επί του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς οι νέες λογιστικές πολιτικές και 
σημαντικές εκτιμήσεις, ενδέχεται να υποστούν περαιτέρω βελτιώσεις μέχρι την στιγμή που η Τράπεζα θα εκδώσει τις Οικονομικές Καταστάσεις του 
πρώτου έτους πλήρους εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 (διαχειριστική χρήση 2018). 

 

 Σε εφαρμογή του οικονομικού ημερολογίου 2018, χθές 14 Μαρτίου 2018, ο κος Α. Πεταλάς, Διευθύνων Σύμβουλος της FOURLIS A.E και ο 
κος Γ. Αλεβίζος, Finance Manager, παρουσίασαν τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2017 του ομίλου FOURLIS στην Ένωση Θεσμικών 
Επενδυτών, καθώς και τις προοπτικές του Ομίλου. Ο Όμιλος FOURLIS το 2017 παρουσίασε πωλήσεις € 434,1 εκατ., έναντι € 428,1 εκατ. το 
2016 αυξημένες κατά 1,4%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 41,8 εκατ. έναντι € 38,4 εκατ. το 
2016 παρουσιάζοντας αύξηση 8,8%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 14,5 εκατ. έναντι κερδών € 7,7 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 
88,9%. Έτσι τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν € 10,0 εκατ. αυξημένα κατά 67% σε σχέση με το 2016 (€ 6,0 εκατ.). Η 
λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 291,3 εκατ. το 2017 στο ίδιο επίπεδο με το 2016 (€ 291,3 εκατ.). Oι 
πωλήσεις στην Ελλάδα το 2017 μειώθηκαν κατά 4,5%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 9,8%. Το EBITDA ανήλθε στα € 31,0 εκατ. 
έναντι € 29,1 εκατ. το 2016. Επίσης τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 13,8 εκατ. έναντι κερδών € 7,0 εκατ. το 2016. Σήμερα, λειτουργούν 
συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 7 σημεία 
παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και δυο στην Βουλγαρία (Βάρνα και 
Μπουργκάς). Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και στις τρείς χώρες Ελλάδα, 
Βουλγαρία και Κύπρο. Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με το 2017, στα € 
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142,7 εκατ. έναντι € 136,5 εκατ. το 2016. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA € 11,9 εκατ. κινούμενη στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 
2016 (€ 11,9 εκατ.). Επίσης παρουσίασε κέρδη προ φόρων € 1,9 εκατ. έναντι κερδών € 2,3 εκατ. το 2016.Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 127 
καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 29 στη Ρουμανία, 23 
στην Τουρκία, 7 στη Βουλγαρία και 4 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 12 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 2 στην Τουρκία. 
Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στη Ελλάδα παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη και παράλληλα παραμένει στρατηγικός στόχος για τον Όμιλο η ανάπτυξη 
του e-commerce και στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται η Intersport. 
 

 
 (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. 
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Διαβάθμιση Αναλύσειων της 

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Αγορά

Διακράτηση

Πώληση

Υπο Αναθεώρηση

Αναμενόμενη συνολική απόδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση μεταξύ 10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση < 10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής 

Σύσταση και τιμή στόχος υπόκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης


