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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 1,43% (655,20 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 68 κινήθηκαν ανοδικά, 35 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 121 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.762,01 μονάδες (+1,62%), με τις μετοχές των ΟΠΑΠ (+4,02%), ΟΤΕ (+3,44%) 
και ΕΤΕ (+3,38%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΓΡΙΒ (-0,38%), ΑΛΦΑ (-1,09%) και ΒΙΟ (-2,23%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές σημείωσαν μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά. 

 

Οικονομία 
 

 Στο Βερολίνο στρέφεται η προσοχή της Αθήνας τις επόμενες ώρες αφού το απόγευμα 
η Άγκελα Μέρκελ θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τους επικεφαλείς του ΔΝΤ και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επίκεντρο το ελληνικό ζήτημα. Οι συζητήσεις που θα έχει η 
γερμανίδα καγκελάριος με την Κριστίν Λαγκάρντ και τον Ζ. Κ. Γιούνκερ αποκτούν ιδιαίτερη 
σημασία μετά και τη συμφωνία που επετεύχθη στο Eurogroup ανάμεσα στους δανειστές και 
την ελληνική κυβέρνηση για την επιστροφή της τρόικας στην Αθήνα και την επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων. 
 

 Οσον αφορά στο δημοσιονομικό περιθώριο, ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν 
Ντάισελμπλουμ τόνισε ότι εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση το πώς θα 
«επανεπενδύσει» τα δημοσιονομικά περιθώρια, θα μιλήσουν με τους θεσμούς και θα 
φτιάξουν ένα «θετικό πακέτο». 

 

 Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε υπογράμμισε πως η 
Ελλάδα δεν μπορεί να εφαρμόσει περαιτέρω διορθώσεις στο συνταξιοδοτικό 
σύστημα για πολιτικούς λόγους, όμως «αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να το 
κάνει αργότερα». 

 

 Το Συμβούλιο των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) 
επανεξέλεξε τον Κλάους Ρέγκλινγκ ως γενικό διευθυντή του ΕSΜ. Όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση, η δεύτερη και τελευταία πενταετής θητεία του κ. Ρέγκλινγκ θα ξεκινήσει στις 8 
Οκτωβρίου του 2017. 

 

 «Δεν υπάρχει τώρα στην ατζέντα μας πίεση για πώληση μονάδων. Το θέμα της 
διαπραγμάτευσης στα ενεργειακά είναι τα ΝΟΜΕ, καθώς και η περιγραφή των 
χρονοδιαγραμμάτων για την απομείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική». Με αυτή 
την απάντηση στην ερώτηση για το εάν οι θεσμοί έχουν θέσει στην κυβέρνηση ζήτημα 
πώλησης μονάδων της ΔΕΗ, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης απέφυγε τόσο να 
διαψεύσει όσο και να επιβεβαιώσει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες. 

 

 Αποφασισμένη είναι η κυβέρνηση να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις στο ενεργειακό 
μοντέλο, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, 
αναγγέλλοντας τη μετάβαση της αγοράς ηλεκτρισμού στο target model και τη 
λειτουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας στα μέσα του 2018. Στη διάρκεια κοινής 
συνέντευξης Τύπου του κ. Σταθάκη και των διευθύνοντων συμβούλων του ΛΑΓΗΕ Μιχάλη 
Φιλίππου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτη Λαζαρίδη, έγινε γνωστό ότι το 
ερευνητικό ινστιτούτο της Ευρ. Επιτροπής JRC σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές 
αρχές ετοιμάζουν τα κείμενα και τους κώδικες για τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας. Ο Υπουργός τόνισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναδιοργάνωση της 
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενόψει του Μοντέλου Στόχου (Target Model), 
καθώς και την επίτευξη της σύγκλησης τιμών (price coupling) με τις ευρωπαϊκές αγορές, 
θεωρείται το Χρηματιστήριο Ενέργειας, για το οποίο υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα 
συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΛΑΓΗΕ και του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την 
υπογραφή Memorandum of Understanding. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, μετά την ψήφιση 
του Νόμου 4425/2016, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν διαμορφώσει 
από κοινού ένα συγκροτημένο πλαίσιο μετάβασης στο Target Model, στο πλαίσιο της 
τεχνικής βοήθειας που δικαιούται η χώρα μας. Την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων ανέλαβε 
το Ερευνητικό Ινστιτούτο της Κομισιόν JRC. Σύμφωνα με τον κ. Φιλίππου, το Χρηματιστήριο 
θα αποτελείται από τέσσερις αγορές: Την προθεσμιακή, την προ-ημερήσια, την ενδο-
ημερήσια και την αγορά εξισορρόπησης. Μάλιστα, με τη λειτουργία του χρηματιστηρίου, θα 
αντικατασταθεί το σημερινό μοντέλο της υποχρεωτικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
(mandatory pool), ενώ σκοπός είναι η απαλλαγή από σημερινούς παρεμβατικούς 
μηχανισμούς, ώστε η αγορά να λειτουργεί με τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης. 
Πέραν των τεσσάρων αγορών θα λειτουργεί και σύστημα εγγυοδοσίας. 
 

 Αρκετά σημάδια βελτίωσης των συνθηκών στην ελληνική οικονομία διακρίνει το 
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στην τετραμηνιαία 
έκδοσή του σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις και με βάση ανάλυση των κύριων 
συνιστωσών της ζήτησης. Όπως αναφέρει το ΚΕΠΕ: "Η εικόνα αυτή της βελτίωσης των 
συνθηκών στην ελληνική οικονομία συμβαδίζει με τις εκτιμήσεις που προκύπτουν στη βάση 
του δυναμικού υποδείγματος βραχυπρόθεσμων προβλέψεων του ΚΕΠΕ, σύμφωνα με τις 
οποίες το ΑΕΠ της χώρας προβλέπεται να κινηθεί ανοδικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2016". 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 655.20 +1.43% +1.8% 

FTSE-Large Cap 1,762.01 +1.62% +1.2% 
FTSE-Mid Cap 812.82 +0.30% +7.8% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 44,951 +1.40% -0.3% 
Όγκος (€ εκατ.) 66.67 - 42.13 

  

 
ΟΠΑΠ 4.02% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΟΤΕ 3.44% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΤΕ 3.38% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ 3.14% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΥΡΩΒ 3.08% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0.00% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΑΡΑΙΓ -0.15% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΓΡΙΒ -0.38% -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 -1.09% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΒΙΟ -2.23% -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 7.69% -30.4 +6 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 7.21% -32.9 +10 

Spread 10ετούς Ομ. 689 -35.0 -1 

USD / Euro 1.05 -0.76% 0.2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 54.35 1.78% 1.2% 

ΑΕΠ (%) 0,3% Δ΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός 1,2% Ιαν. '17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

22/02/2017:  -  
 

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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Επιχειρήσεις 
 

 Κανονικά, παρά τις κλιμακούμενες αντιδράσεις των εργαζομένων, προχωρά ο διαγωνισμός για την πώληση τουλάχιστον του 75% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής από τη μητρική της εταιρεία, Εθνική Τράπεζα. Όπως είναι, ήδη, γνωστό, στη δεύτερη φάση της διαδικασίας 
πέρασαν έξι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι διενεργούν οικονομικό και νομικό έλεγχο της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας. Το επίσημο 
χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι το data room θα κλείσει στο πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα, με την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών να έχει 
προσδιορισθεί για την 10η Μαρτίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο σύμβουλοι αποτιμούν την Εθνική Ασφαλιστική σε ένα εύρος μεταξύ 800 εκατ. 
με 1 δισ. ευρώ, ενώ η τράπεζα έχει αποτιμημένη την ασφαλιστική στα βιβλία της έναντι 750 εκατ. ευρώ. 

 
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.   
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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


