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Με πτώση της τάξης του -0.47 % (837,56 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 54 κινήθηκαν ανοδικά, 54 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 104 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 2.157,66 μονάδες (-0,24%), με τις μετοχές των ΑΤΤ (+2,62%), ΒΙΟ (+2,31%) και 
ΓΡΙΒ (+1,82%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΣΑΡ (-
1,76%), ΜΠΕΛΑ (-2,15%) και ΦΦΓΚΡΠ (-2,67%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά, ενώ η Αμερικανική αγορά κινήθηκε πτωτικά. 
 

Οικονομία 
 

 Πρώτο θέμα θα είναι η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Eurogroup τη Δευτέρα 22 
Ιανουαρίου. Όπως αναφέρεται στην ατζέντα της συνάντησης «το Eurogroup θα εξετάσει την 
πρόοδο της τρίτης αξιολόγησης του μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής στην 
Ελλάδα». «Στην τελευταία συνάντηση το Eurogroup καλωσόρισε την συμφωνία (staff level 
agreement) για τις πολιτικές που είχαν καταλήξει οι θεσμοί και οι ελληνικές αρχές. Οι 
υπουργοί είχαν επίσης καλωσορίσει την πρόοδο που είχε σημειωθεί και την καλή 
συνεργασία με τις ελληνικές αρχές» αναφέρεται στο κείμενο. «Μετά τη συμφωνία (staff level 
agreement), το Eurogroup θα εξετάσει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων και θα συζητήσει 
τα επόμενα βήματα» καταλήγουν οι αναφορές για την Ελλάδα. Στην ίδια συνεδρίαση μεταξύ 
άλλων θα συζητηθούν ο διορισμός του προέδρου του EuroWorking Group και η 
παρακολούθηση της Πορτογαλίας μετά την έξοδο από το μνημόνιο. 
 

 Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζέρι Ραίς 
δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους έχουν προχωρήσει πολύ σε 
βάθος διετίας, όμως παραδέχτηκε ότι παραμένουν διαφορές που δεν έχουν 
γεφυρωθεί. Σημείωσε ότι από τη σκοπιά του Ταμείου υπάρχει ακόμα δυνατότητα 
σύγκλισης, που αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση για εκταμίευση δανειακής βοήθειας 
από το ΔΝΤ προς την Ελλάδα. Υπενθυμίζεται πως το Ταμείο είχε παλαιότερα θέσει ως 
άτυπη διορία τον Φεβρουάριο προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος για την Ελλάδα. Ο κ. 
Ράις διευκρίνισε πάντως ότι ακόμα κι αν υπάρξει πρόοδος στις τεχνικές προκαταρκτικές 
επαφές για το χρέος το επόμενο διάστημα η ενεργοποίηση της οικονομικής βοήθειας δεν θα 
γίνει αυτόματα, αλλά θα απαιτηθεί αξιολόγηση της ελάφρυνσης που θα δεχτούν οι 
Ευρωπαίοι από το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού. Οι εταίροι έχουν καταστήσει σαφές 
πως θα εξετάσουν την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων για ελάφρυνση του χρέους μόνο μετά 
την ολοκλήρωση του Μνημονίου που εκπνέει τον Αύγουστο μόνον εφόσον κριθεί 
απαραίτητο και εάν η Ελλάδα τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις της. Ούτως ή άλλως η δανειακή 
βοήθεια που αναλογεί στο ΔΝΤ στο πλαίσιο του τρίτου Μνημονίου είναι μόλις 1,6 
δισεκατομμύρια ευρώ και η Ευρώπη φαίνεται πως έχει δεχτεί το Ταμείο στο ρόλο του 
επόπτη των μεταρρυθμίσεων χωρίς χρηματοδοτικό ρόλο. Όσον αφορά την πορεία των 
μεταρρυθμίσεων ο κ. Ράις παρέπεμψε απλώς στο Eurogroup της Δευτέρας. 
 

 Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s (S&P) θα ανακοινώσει σήμερα την 
πιστοληπτική διαβάθμισης της Ελλάδας. Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του 
θέματος η αγορά αναμένει την αναβάθμιση με τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων να 
έχουν υποχωρήσει αρκετά από τις αρχές Δεκεμβρίου που το Eurogroup ενέκρινε την τεχνική 
συμφωνία για την τρίτη αξιολόγηση. Ο S&P αξιολογεί την Ελλάδα με «Β-«Δεν είναι γνωστό 
αν θα την αναβαθμίσει κατά μια η περισσότερες βαθμίδες. Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην 
εκτίμηση ότι η αναβάθμιση θα είναι συντηρητική, δηλαδή κατά μια βαθμίδα σε «Β» 
 

 Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής 
διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 4.434 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 3.569 εκατ. 
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ. Κατά την 
περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 48.415 εκατ. 
ευρώ, από 48.941 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 2.124 εκατ. 
ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών (έναντι 3.850 εκατ. ευρώ 
πέρυσι), αυτές διαμορφώθηκαν σε 53.128 εκατ. ευρώ, από 51.143 εκατ. ευρώ την περίοδο 
Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016.Για το 12μηνο του 2017 καταγράφεται πρωτογενές έλλειμμα 
877 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 1.948 εκατ. ευρώ. 
 

 Μείωση 0,6% καταγράφηκε στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα το β' τρίμηνο 
2017 (49,2%) σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα (49,8%), σύμφωνα με έκθεση της 
Κομισιόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 
μειώθηκε από 47,2% τον Ιούνιο του 2016 σε 46,9% τον Ιούνιο του 2017. Ωστόσο, τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια του ιδιωτικού τομέα παρουσίασαν ελαφρά άνοδο, από 50,5% τον 
Ιούνιο του 2016 σε 50,6% τον Ιούνιο του 2017.Στην έκθεση αναφέρεται ότι η μείωση των 
κόκκινων δανείων παραμένει το κύριο συστατικό τη πολιτικής που υιοθετήθηκε στην Ελλάδα 
σε ό,τι αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας. Όπως 
τονίζεται, η μικρή αύξηση στο ποσοστό τους μπορεί να συνδεθεί με την καθυστερημένη 
εφαρμογή των όρων του προγράμματος, καθώς και με τις παρατεταμένες διαπραγματεύσεις 
στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 837.56 -0.47% +4.4% 

FTSE-Large Cap 2,157.66 -0.24% +3.6% 
FTSE-Mid Cap 1,305.76 +0.50% +9.0% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 56,419 +0.01% +4.4% 
Όγκος (€ εκατ.) 54.67 - 60.73 

 

 
ΑΤΤ 2.62% 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%  
ΒΙΟ 2.31% 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%  
ΓΡΙΒ 1.82% 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%  
ΕΕΕ 1.45% 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 1.19% 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%  

ΣΑΡΑΝΤΗΣ -1.76% -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%  
ΜΠΕΛΑ -2.15% -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%  
ΦΦΓΚΡΠ -2.67% -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%  
ΕΥΡΩΒ -3.91% -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 -4.35% -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% +0.1 +0 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 4.28% +4.0 -32 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 3.80% +3.2 -31 

Spread 10ετούς Ομ. 323 +1.9 -46 

USD / Euro 1.22 0.44% 2.0% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 63.70 -0.42% 5.4% 

ΑΕΠ (%) 1,3% Γ΄ Τριμ.'17 - 

Πληθωρισμός 1,1% Νοε.'17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

19/01/2018:  S&P – Αξιολόγηση                                                            

22/01/2018: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
31/01/2018: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Έτους 2017 
12/02/2018: MSCI – Τριμηνιαία αναθεώρηση δεικτών 
(Ημερομηνία Ανακοίνωσης) 
14/02/2018: ΕΕΕ – Αποτελέσματα Έτους 2017 
16/02/2018: Fitch - Αξιολόγηση 
19/02/2018: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
22/02/2018: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα Έτους 2017 
01/03/2018: MSCI – Τριμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών 
(Ημερομηνία Εφαρμογής Αναθεώρησης 
05/03/2018: ΕΛΣΤΑΤ - ΑΕΠ Δ’ Τρίμ.’17 (προσωρινά 
στοιχεία) 
07/03/2018: ΕΛΣΤΑΤ – 2017 Ετήσιο ΑΕΠ (εκτίμηση) 
12/03/2018: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
21/03/2018: ΓΡΙΒ –Ετήσια Γενική Συνέλευση 
23/03/2018: ΓΡΙΒ – Αποκοπή μερίσματος 2017 
26/03/2018: ΕΧΑΕ - Αποτελέσματα Έτους 2017 
29/03/2018: ΓΡΙΒ – Πληρωμή μερίσματος 2017 
30/03/2018: Moody's – Αξιολόγηση 
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 Στην έκθεσή της για την «Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος» τονίζει ότι φέτος αναμένεται αύξηση ΑΕΠ κατά 
2,4%, ενώ η ενιαία νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ παραμένει διευκολυντική. «Σε συνδυασμό με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών, οι παραπάνω παράγοντες αναμένεται να διευκολύνουν τον τραπεζικό τομέα στην προσπάθειά του για 
αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησής τους», σημειώνει. Η ΤτΕ ωστόσο 
ξεκαθαρίζει ότι το 2018 οι τράπεζες καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες προκλήσεις, με κυριότερες την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9), την αυστηροποίηση του χειρισμού των προβλέψεων για τα νέα NPEs, αλλά και τη διενέργεια της 
πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων από την ΕΚΤ. Η έκθεση επισημαίνει ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα οι τράπεζες 
πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων για τα NPEs, οι οποίοι για τα επόμενα δύο έτη είναι 
υψηλοί και φιλόδοξοι, ιδίως τώρα που η οικονομία έχει επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Παράλληλα, οι τράπεζες θα πρέπει να 
αναθεωρήσουν το επιχειρησιακό τους σχέδιο δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη νέων εργασιών και την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού τους 
κόστους. Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2017 η ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα ενισχύθηκε. Οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν 
οριακά κέρδη προ φόρων σε ενοποιημένη βάση (287 εκατ. ευρώ), βελτιωμένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Παράλληλα, οι 
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών βελτιώθηκαν οριακά, καθώς μειώθηκε το σταθμισμένο για τον κίνδυνο ενεργητικό στο πλαίσιο της 
σταδιακής απομόχλευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όσον αφορά τους τραπεζικούς κινδύνους, ο πιστωτικός κίνδυνος εμφάνισε 
σταθεροποιητικές τάσεις, επισημαίνει η ΤτΕ. Το απόθεμα των NPEs συρρικνώνεται για έξι συνεχόμενα τρίμηνα, και διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο του 
2017 σε 100,4 δισεκ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,6% (ή 8,2 δισεκ. ευρώ) σε σχέση με τη μέγιστη τιμή που καταγράφηκε το Μάρτιο του 2016. Η βελτίωση 
κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2017 ήταν αποτέλεσμα κυρίως διαγραφών δανείων, ενώ θετικά συνέβαλε στη μείωση και η πώληση 
δανείων εκ μέρους των τραπεζών. Οριακή μείωση εμφάνισε και το ποσοστό των NPEs στο σύνολο των ανοιγμάτων (Σεπτέμβριος 2017: 44,6%, 
Δεκέμβριος 2016: 44,8%), ενώ επιπλέον, με βάση τις εκθέσεις προόδου που έχει δημοσιεύσει η Τράπεζα της Ελλάδος, κρίνεται ικανοποιητική η 
πρόοδος ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, που έχουν προσδιοριστεί για τα NPEs. Επιπροσθέτως, για την αποτελεσματική 
διαχείριση των NPEs, θετικά εκτιμάται ότι θα συμβάλουν ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, η διενέργεια των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών ακινήτων και η σταδιακή ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς για τη διαχείριση ή/και μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε 
ειδική ανάλυση που καλύπτει τα εναλλακτικά σενάρια ως προς τη σύσταση των προς πώληση δανειακών χαρτοφυλακίων και την επίδρασή τους στην 
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών η κεντρική τράπεζα αποφαίνεται ότι ότι ακόμη και στο επίπεδο μιας πολύ χαμηλής τιμής της τάξεως του 3% της 
ονομαστικής αξίας των ανοιγμάτων, θα μπορούσαν να διαθέσουν το 64,7% του συνόλου των καταγγελμένων και σε καθυστέρηση άνω των 360 
ημερών, επιχειρηματικών και καταναλωτικών απαιτήσεων, ήτοι ποσό αθροιστικά 29,8 δισεκ. ευρώ, χωρίς ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της 
κατηγορίας 1 (CET1) να υποχωρήσει κάτω από το 12,5%. 

 

 Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της Πειραιώς που είχαν χορηγηθεί στη Ρουμανία, 
ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για δάνεια σε οριστική καθυστέρηση, τα οποία είχαν εξαιρεθεί από την πρόσφατη συμφωνία 
πώλησης της Piraeus Bank Romania S.A. («PBR») στην J.C. Flowers & CO («JCF»). 

 

 Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πλήρους εξαγοράς του συνόλου των προνομιούχων άνευ ψήφου 
μετοχών της, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας €950.125.000. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε εν μέρει με 
μετρητά κι εν μέρει με παράδοση κεφαλαιακών μέσων της κατηγορίας 2, ύψους €950.000.000 κατά τον κανονισμό 575/2013, όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση της τράπεζας.  

 

 Η πρώτη τράπεζα που μηδενίζει τον δανεισμό της από τον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας είναι η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες του Capital.gr, η Τράπεζα βρίσκεται εκτός ELA από τα τέλη του 2017, διαθέτοντας μάλιστα "μαξιλάρι" πλεονάζουσας 
ρευστότητας που μπορεί να την καλύψει στο ενδεχόμενο επιδείνωσης των συνθηκών ρευστότητας στην αγορά. Η πλήρης απεξάρτηση της 
Εθνικής Τράπεζας από τον δανεισμό του ELA κατέστη εφικτή κατόπιν της αύξησης των καταθέσεων και της αύξησης της χρηματοδότησης από τη 
διατραπεζική αγορά μέσω repos που πέτυχε η Τράπεζα στο τελευταίο τρίμηνο του 2017. Η πορεία της σύντομης επικείμενης εξόδου της Εθνικής 
Τράπεζας από τον ELA είχε προδιαγραφεί από το γ΄ τρίμηνο του 2017. Τον Οκτώβριο η έκθεση της Τράπεζας στον ELA είχε περιοριστεί σε μόλις 1 
δις. ευρώ, έχοντας μειωθεί κατά 4,6 δισ. ευρώ από το τέλος του δ’ τριμήνου 2016, σύμφωνα με πληροφόρηση που είχε δοθεί στους αναλυτές 
διεθνών και εγχώριων οίκων. Όσο για τη χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα, στο 9μηνο είχε διαμορφωθεί σε 4,7 δισ. ευρώ από 12,3 δισ. ευρώ 
στο τέλος του 2016, ενώ οι καταθέσεις είχαν αυξηθεί κατά 500 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Σημειώνεται επιπλέον ότι μέσα στο γ΄ τρίμηνο 2017, η 
Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολόγων από το 2009 στις διεθνείς χρηματαγορές, εκδίδοντας τριετές ομόλογο ύψους 
750 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του ομολόγου ήταν 2,90%, ενώ το 85% της έκδοσης είχαν καλύψει διεθνείς επενδυτές. Περαιτέρω συνεισφορά στη 
βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας της ΕΤΕ θα έχουν οι αποεπενδύσεις της Τράπεζας από θυγατρικές. Όπως είχε αναφέρει στους αναλυτές η 
Τράπεζα, από την ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων από την Εθνική Ασφαλιστική, τη Banca Romaneasca και τη Vojvodjanska Banka, (οι 
συναλλαγές αυτές πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός του α΄ τριμήνου 2018) η ρευστότητα της ΕΤΕ θα ενισχυθεί κατά περίπου 1,7 δισ. ευρώ.  

 

 Την επιτυχή διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλεγμένους επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 12.000.000 κοινών μετοχών 
έκδοσής της σε τιμή 4,35 ευρώ ανά μετοχή ανακοινώνει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Το 85% περίπου του συνόλου των μετοχών διατέθηκαν σε 
διεθνείς επενδυτές και συνολικά 30 funds συμμετείχαν σε αυτήν την ιδιωτική τοποθέτηση. Οι συναλλαγές πακέτου αναμένεται να εκτελεστούν αύριο, 
19.01.2018.Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η ολοκληρωθείσα ιδιωτική τοποθέτηση 12.000.000 μετοχών της εταιρείας σε επιλεγμένους 
επενδυτές επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της εταιρείας, βελτιώνει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών, 
ενώ επίσης παρέχει επιπρόσθετα ίδια κεφάλαια που θα επενδυθούν σε νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η μετοχική βάση της εταιρείας 
διευρύνεται με τη συμμετοχή περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών, η οποία αναμένεται να έχει μεσοπρόθεσμα θετική επίδραση στην 
εμπορευσιμότητα των μετοχών της εταιρείας. 

 

 O ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά τη συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2018, την Πολιτική Αμοιβών προς τους 
Μετόχους. Η Εταιρεία ορίζει την Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων ως εξής: «Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον 
θα παραμείνουν σταθερά, η Εταιρεία προτίθεται μεσοπρόθεσμα να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων 
και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, τις ελεύθερες ταμειακές ροές που παράγονται κάθε χρόνο, έχοντας 
ενσωματώσει τις εξαγορές φάσματος, και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Για το 2018, αλλά και μεσοπρόθεσμα, ο στόχος για τον επιμερισμό 
μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών βρίσκεται περίπου στο 65% και 35% αντίστοιχα. Η εφαρμογή της πολιτικής θα ξεκινήσει από το 
2018 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος, δηλ. το 2018, ως βάση υπολογισμού των μεγεθών 
που θα αποτελούν την συνολική αμοιβή των μετόχων. Με τον ίδιο τρόπο θα εφαρμόζεται η πολιτική και για τα επόμενα χρόνια, δηλ. η βάση 
υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων το 2019 θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2019, κ.ο.κ.». 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 
και θα υλοποιείται υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου. Το προτεινόμενο ετήσιο μέρισμα για τη χρήση του 2017, το 
οποίο θα πληρωθεί το 2018, αναμένεται να ανακοινωθεί μαζί με τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου για το 2017, στις 22 Φεβρουαρίου. Με βάση την 
τρέχουσα πρόβλεψη για το 2018, το εκτιμώμενο συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων θα ανέλθει περίπου σε €260 
εκ, έχοντας ενσωματώσει τις πληρωμές για εξαγορά φάσματος και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. 
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Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

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


