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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 1,60% (639,46 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την συνεδρίαση 
της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 67 κινήθηκαν ανοδικά, 29 
κατέγραψαν απώλειες, ενώ 125 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
(FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.716,03 μονάδες (+2,08%), με τις μετοχές των ΕΥΡΩΒ (+6,19%), 
ΔΕΗ (+4,30%) και ΜΠΕΛΑ (+4,28%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα 
οι μετοχές των ΦΦΓΚΡΠ (-1,01%), ΛΑΜΔΑ (-2,01%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-2,63%) κατέγραψαν την 
μεγαλύτερη πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές σημείωσαν μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικοί 
δείκτες κινήθηκαν ανοδικά. 

 
Οικονομία 
 

 Ένα «προσύμφωνο» λύσης εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου, με αμοιβαίες 
υποχωρήσεις μηδενικού δημοσιονομικού κόστους που θα ανοίγει τον δρόμο για το 
QE, είναι για το Μαξίμου η επιθυμητή κατάληξη του σημερινού Eurogroup. Τα στελέχη 
του ωστόσο προτιμούν να κρατούν χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών, επικαλούμενα τις 
καθοριστικές, όπως εκτιμούν, συναντήσεις που θα έχουν μεθαύριο στο γερμανικό έδαφος οι 
Κριστίν Λαγκάρντ, Αγκελα Μέρκελ και Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. «Κλειδί» για τις εξελίξεις 
παραμένει η στάση του ΔΝΤ, το οποίο μέχρι χθες το βράδυ έδειχνε αμετακίνητο στις θέσεις 
του για το χρέος, τα πρωτογενή πλεονάσματα και τα νέα μέτρα μετά τη λήξη του ελληνικού 
προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Οι διαβουλεύσεις συνεχίσθηκαν με αμείωτο ρυθμό 
στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και, σύμφωνα με κορυφαίο παράγοντα της κυβέρνησης, 
«τα δεδομένα άλλαζαν συνέχεια». Χθες το απόγευμα, «η εικόνα έδειξε να βελτιώνεται», ενώ 
πολλά θα κριθούν στις προπαρασκευαστικές επαφές που θα έχουν σήμερα το πρωί στις 
Βρυξέλλες ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Γιώργος Χουλιαράκης. 
 

 Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ θα συναντηθεί με την γενική διευθύντρια 
του Διενούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ την επόμενη Τετάρτη, όπως 
δήλωσε η Γερμανίδα κυβερνητική εκπρόσωπος. "Θα συζητήσουν τρέχοντα ζητήματα 
στο πλαίσιο της Γερμανικής προεδρίας στους G20", ανέφερε. Το ραντεβού πραγματοποιείται 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν πριν από λίγες ημέρες οι δυο ισχυρές 
γυναίκες, στην οποία, σύμφωνα με την Die Welt, συμφώνησαν τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο 
ελληνικό πρόγραμμα και την παράλληλη μετάθεση του ζητήματος του χρέους για το 2018. 
 

 O γερμανός υπουργός οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε αρνήθηκε σε τηλεοπτική 
του συνέντευξη ότι έχει πει πως η Ελλάδα θα πρέπει να αποχωρήσει από το ευρώ 
εάν δεν υλοποιήσει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις. Ο Σόιμπλε είπε ότι η Αθήνα δεν θα 
έχει προβλήματα εάν υλοποιήσει τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις. Ο Σόιμπλε επισήμανε 
επίσης ότι αναμένει πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συμμετάσχει στο οικονομικό 
πρόγραμμα για την Ελλάδα. 

 

 Το ΔΝΤ θα συμμετάσχει με ποσό 5 δισ. ευρώ στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας, 
γράφει το Spiegel, χωρίς να αποκαλύπτει την πηγή της πληροφόρησης, όπως 
αναμεταδίδει το Bloomberg. Όπως πάντως μεταδίδει το mignatiou.gr, εκπρόσωπος 
του ΔΝΤ που ρωτήθηκε σχετικά ανέφερε τα εξής: «Δεν θα σχολιάσουμε υποθετικά 
σενάρια. Οι θέσεις του Ταμείου είναι ευρέως γνωστές και δεν έχουν αλλάξει τους 
τελευταίους μήνες». 

 

 Η επιστροφή των δανειστών στην Αθήνα είναι δυνατή μόνο αν βρεθεί σημείο 
εκκίνησης για τα μέτρα μετά το 2018, τονίζει ο πρόεδρος του EuroWorking Group. Ο κ. 
Βίζερ τονίζει ότι το καλύτερο που μπορούμε να περιμένουμε τη Δευτέρα είναι η καταγραφή 
προόδου και ένα σημείο εκκίνησης για τα μέτρα μετά το 2018, καθώς και τα εργασιακά, το 
οποίο θα επιτρέψει την επιστροφή των κλιμακίων στην Αθήνα. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Σημαντικές αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας 
Πειραιώς τις επόμενες ημέρες με την παραίτηση τριών μελών, αλλαγές που θα 
πραγματοποιηθούν πιθανότατα την ερχόμενη Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, ο πρόεδρος του ομίλου Πειραιώς Γεώργιος Χατζηνικολάου βρέθηκε στη 
Φρανκφούρτη την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είχε επαφές με τον Ενιαίο Εποπτικό 
Μηχανισμό και, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν, σε πολύ καλό κλίμα, οι προωθούμενες 
διοικητικές αλλαγές και κυρίως η πρόοδος στο ζήτημα της επιλογής νέου διευθύνοντος 
συμβούλου. Ο νέος πρόεδρος έχει κινηθεί μεθοδικά και αποτελεσματικά στο ακανθώδες 
αυτό ζήτημα, απαλύνοντας τα δύσκολα σημεία και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την 
επιτυχή ολοκλήρωση των διοικητικών αλλαγών, πιθανότατα μέχρι το τέλος Μαρτίου. Από το 
διοικητικό συμβούλιο του ομίλου αποχωρούν οι δύο αντιπρόεδροι: ο κ. Απόστολος 
Ταμβακάκης, α΄ αντιπρόεδρος και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Σταύρος Λεκκάκος, 
β΄ αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος, και η κ. Χαρίκλεια Απαλαγάκη, που είναι εκτελεστικό 
μέλος, εντεταλμένη σύμβουλος. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 639.46 +1.60% -0.6% 

FTSE-Large Cap 1,716.03 +2.08% -1.4% 
FTSE-Mid Cap 807.55 +0.56% +7.1% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 44,058 +1.64% -2.3% 
Όγκος (€ εκατ.) 51.06 - 41.26 

  

 
ΕΥΡΩΒ 6.19% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΔΕΗ 4.30% 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 4.28% 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 4.12% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΠΕΙΡ 2.33% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΤΙΤΚ -0.48% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΟΛΠ -0.71% -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 -1.01% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΛΑΜΔΑ -2.01% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2.63% -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 -1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8.19% +5.0 +55 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 7.83% +4.8 +73 

Spread 10ετούς Ομ. 752 +8.6 +62 

USD / Euro 1.06 -0.45% 1.0% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 53.25 -0.21% -0.9% 

ΑΕΠ (%) 0,3% Δ΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός 1,2% Ιαν. '17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

20/02/2017: Eurogroup 
 

23/02/2017: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
24/02/2017: Moody’s – Αξιολόγηση 
24/02/2017: Fitch – Αξιολόγηση 
01/03/2017: MSCI – Εφαρμογή Τριμηνιαίας  
                    Αναθεώρησης 
02/03/2017: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
06/03/2017: ΑΕΠ Δ’ Τριμήνου 2016 (εκτιμήσεις) 
08/03/2017: ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
14/03/2017: ΦΡΛΚ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
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 Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές έπειτα από αρκετούς μήνες σταθεροποίησης και αρνητικού ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων, τον περασμένο Ιανουάριο η εικόνα επιδεινώθηκε ραγδαία, καθώς σχηματίστηκαν νέα προβληματικά δάνεια ύψους 800 εκατ. ευρώ. 
Η αύξηση αυτή, για διάστημα ενός μηνός, κρίνεται ως ιδιαίτερα υψηλή, ενώ η εικόνα αυτή διατηρείται και τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με στελέχη 
τραπεζών, η σημαντική αυτή επιδείνωση οφείλεται στην αβεβαιότητα για την έκβαση της αξιολόγησης και στους φόβους για την αναζωπύρωση της 
κρίσης αλλά κυρίως στις προσδοκίες για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. 

 
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.protothem.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 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879486 epilios@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

   Kristi Rokhvadze +30-210 6879 480 krokhvadze@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


