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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με απώλειες της τάξης του 0,87% (824,85 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την 
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 42 κινήθηκαν ανοδικά, 
56 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 122 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
(FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.164,82 μονάδες (-1,06%), με τις μετοχές των ΤΙΤΚ (+0,95%), 
ΣΑΡ (+0,83%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+0,60%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον 
αντίποδα οι μετοχές των ΕΧΑΕ (-2,27%), ΑΛΦΑ (-2,31%) και ΑΤΤ (-2,94%) κατέγραψαν την 
μεγαλύτερη πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κινήθηκαν καθοδικά. 

 
Οικονομία 
 

 Σε αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου κατά μία βαθμίδα, σε B- από CCC 
προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch, διατηρώντας θετικό outlook. 
Όπως αναφέρει ο οίκος, η αναβάθμιση οφείλεται στους ακόλουθους λόγους: Θεωρεί ότι η 
βιωσιμότητα του χρέους θα βελτιωθεί με σταθερό ρυθμό, στηριζόμενη από την συνεχιζόμενη 
ευθυγράμμιση με τους όρους του προγράμματος και το μειωμένο πολιτικό ρίσκο, την 
διατηρήσιμη ανάπτυξη και πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα που αναμένεται να τεθούν σε 
ισχύ ως το 2020. Η Fitch σημειώνει ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης 
μειώνει το ρίσκο να υπονομευτεί η οικονομική ανάπτυξη από ένα πλήγμα στην εμπιστοσύνη 
ή από την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Το 
θετικό outlook αντανακλά την προσδοκία του οίκου ότι η τρίτη αξιολόγηση του 
προγράμματος θα ολοκληρωθεί χωρίς να δημιουργηθεί αστάθεια και ότι το Eurogroup θα 
δώσει στην Ελλάδα σημαντική ελάφρυνση χρέους το 2018. 
 

 Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ενημέρωσε την κυβέρνηση ότι θα 
έρθει στη χώρα μας, μόλις πέντε ημέρες μετά τις γερμανικές εκλογές, στις 29 
Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ στο Μαξίμου ετοιμάζονται να υποδεχτούν, στις 7 και 8 
Σεπτεμβρίου, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, που έρχεται λίγο πριν από το 
Εurogroup της 15ης Σεπτεμβρίου, το οποίο σηματοδοτεί την άτυπη επανεκκίνηση των 
διαδικασιών για το ελληνικό πρόγραμμα. 

 

 Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής 
διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1.378 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1.807 εκατ. 
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ. Κατά την 
περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 24.945 εκατ. 
ευρώ, από 25.442 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 1.105 εκατ. 
ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκαν σε 29.143 
εκατ. ευρώ, από 27.736 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016. Το ταμειακό 
πρωτογενές πλεόνασμα τον Ιούλιο διαμορφώθηκε σε 388 εκατ. ευρώ. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Το πρώτο, σοβαρό σε έκταση, εγχείρημα πώλησης real estate χαρτοφυλακίου ξεκίνησε η 
Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων, που έχει αναλάβει, για τη μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Πειραιώς κάλεσε 
επενδυτές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων και 
ακινήτων, η –ονομαστική- αξία του οποίου εκτιμάται μεταξύ 1 με 1,4 δισ. ευρώ. Το 
χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια περίπου 150 μικρομεσαίων ( σ.σ. με 
βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα) επιχειρήσεων, τα οποία έχουν στο σύνολό τους υποθήκες 
επί εμπορικών και ξενοδοχειακών ακινήτων. Επιπρόσθετα, στο προς πώληση χαρτοφυλάκιο 
περιλαμβάνονται εμπορικά ή ξενοδοχειακά ακίνητα, τα οποία περιήλθαν στην ιδιοκτησία της 
τράπεζας, ως αποτέλεσμα οριστικών διευθετήσεων ή πλειστηριασμών. Ως σύμβουλος 
πώλησης λειτουργεί η UBS, ενώ η διαδικασία βρίσκεται στην υπογραφή συμβάσεων 
εμπιστευτικότητας (Non Disclosure Agreement – NDA) από τους ενδιαφερόμενους. Με βάση 
τις πρώτες εκτιμήσεις, μη δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να κατατεθούν εντός του 
Φθινοπώρου και οι δεσμευτικές ως τα τέλη του έτους. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη 
πώληση χαρτοφυλακίου εγχώριων εμπορικών και ξενοδοχειακών ακινήτων, που επιχειρείται 
από τράπεζα και ως εκ τούτου η αγορά αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δει το που θα 
διαμορφωθούν οι τιμές. Με δεδομένη την καλή πορεία του τουρισμού, τα τελευταία χρόνια 
και τις ενδείξεις δειλής ανάκαμψης της ζήτησης για καλά εμπορικά ακίνητα υπάρχουν 
προσδοκίες για ισχυρή εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η διοίκηση της Πειραιώς επιδιώκει να 
μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά της κατά 4 δισ. ευρώ τους επόμενους τέσσερις μήνες 
μέσω ρυθμίσεων, εισπράξεων και διαγραφών. Ενδεχόμενη πώληση του real estate 
χαρτοφυλακίου εκτιμάται ότι θα συμβάλει στο να μπει η Πειραιώς στο επόμενο έτος με 
«μαξιλάρι», ως προς τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. 
Σημειώνεται ότι η Πειραιώς έχει δεσμευτεί στην εποπτική αρχή να μειώσει, ως το τέλος του 
2019, τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (Non Performing Loans – 
NPLs) από το επίπεδο των 24 δισ. ευρώ σε 10,2 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα μη 
εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures- NPEs) θα υποχωρήσουν στα 20,3 
δισ. ευρώ από 34 δισ. ευρώ. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 824.85 -0.87% +28.2% 

FTSE-Large Cap 2,164.82 -1.06% +24.4% 
FTSE-Mid Cap 1,138.69 +0.28% +51.1% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 54,862 -0.81% +21.6% 
Όγκος (€ εκατ.) 39.77 - 59.95 

  

 
ΤΙΤΚ 0.95% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΣΑΡ 0.83% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0.60% 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 0.12% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ 0.05% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΑΡΑΙΓ -2.22% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΠΕΙΡ -2.23% -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 -2.27% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΑΛΦΑ -2.31% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΑΤΤ -2.94% -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 6.81% +1.4 -83 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 5.61% -1.4 -150 

Spread 10ετούς Ομ. 521 +0.7 -169 

USD / Euro 1.17 0.44% 11.4% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 46.97 -0.25% -12.6% 

ΑΕΠ (%) 0,4% A΄ Τριμ.'17 - 

Πληθωρισμός 1,0% Ιουλ'17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

21/08/2017:   –   
 

28/08/2017: MOH – Αποτελέσματα Εξαμήνου 2017 
30/08/2017: ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα Εξαμήνου 2017 
31/08/2017: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα Εξαμήνου 2017 
01/09/2017: ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ Β’ Τριμήνου 2017 
01/09/2017: MSCI – Ημ. Εφαρμογής Αναθεώρησης        
                     Δεικτών 
04/09/2017: ΓΡΙΒ – Λήξη Δημόσιας Προσφοράς  
                    της Fairfax 
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 Η FOLLI FOLLIE Α.Ε. θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου 2017 την Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017, μετά τη λήξη 
της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το οικονομικό ημερολόγιο θα προσαρμοστεί αναλόγως. 

 

 Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), στο τέλος του 2016, μόλις το 30% των συνδέσεων αφορούσαν απλές 
συνδέσεις π.χ. τηλεφώνου. Το υπόλοιπο 70% αφορούσε συνδέσεις πολλαπλών υπηρεσιών, είτε τηλεφώνου και Internet, είτε σταθερού και κινητού 
τηλεφώνου, είτε και τα τρία μαζί. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα, έκαναν μαζικά την εμφάνισή τους και οι συνδέσεις τετραπλών υπηρεσιών (4-play) 
που περιλαμβάνουν συνδέσεις σταθερού τηλεφώνου, internet, κινητού και συνδρομητικής τηλεόρασης. Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, στο τέλος του 2016 
περισσότερα από 137.000 νοικοκυριά λάμβαναν τετραπλές υπηρεσίες σε έναν λογαριασμό. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν επτά 
φορές μεγαλύτερος από εκείνον στο τέλος του 2015. 

 
(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”, “amna.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 

 
 

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


