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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,48% (564,37 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 47 κινήθηκαν ανοδικά, 49 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 137 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.500,58 μονάδες (-0,56%), με τις μετοχές των ΛΑΜΔΑ (+3,85%), ΜΠΕΛΑ 
(+2,79%) και ΕΕΕ (+2,45%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΥΔΑΠ (-1,61%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,64%) και ΠΕΙΡ (-3,05%) κατέγραψαν την 
μεγαλύτερη πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά στην πλειοψηφία τους, ενώ οι 
Αμερικάνικοι δείκτες σημείωσαν αρνητικά πρόσημα. 

 

Οικονομία 
 

 Στις διαθέσεις της Γερμανίας μπλοκάρει ο σχεδιασμός της ελληνικής κυβέρνησης να 
«κλειδώσει» τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους μέχρι 
το τέλος του χρόνου, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των δεκάδων 
προαπαιτούμενων τόσο για τη δόση των 2,8 δισ. ευρώ όσο και για την ολοκλήρωση 
της β’ αξιολόγησης. Στο «γεύμα εργασίας» του Euro Working Group, το οποίο διήρκεσε 
μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης, τέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ανοικτά το θέμα 
«ελληνικό χρέος». Εκεί, το αίτημα της ελληνικής πλευράς, να εξειδικευτούν τουλάχιστον τα 
βραχυπρόθεσμα μέτρα μέχρι το τέλος του έτους, βρήκε ανταπόκριση -θετικά φέρεται να 
συνηγόρησε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης-, ωστόσο η γερμανική αντίδραση ήταν 
σθεναρή: εν όψει και των εκλογών στη Γερμανία το 2017, η γερμανική κυβέρνηση δεν 
εμφανίζεται διατεθειμένη να ανοίξει τον δρόμο για λήψη οριστικών αποφάσεων, εκτιμώντας 
ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για κάτι τέτοιο. 
 

 Καμία καθυστέρηση δεν θα υπάρξει στη δόση των 2,8 δισ. ευρώ, δήλωσαν στο 
αθηναϊκό πρακτορείο συνεργάτες του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη 
Τσακαλώτου, από τις Βρυξέλλες, σχολιάζοντας δημοσίευμα του πρακτορείου 
Bloomberg. Αν υπάρξει, πρόσθεσαν, θα είναι τεχνικής φύσης, 24 έως 48 ωρών. 

 

 Ραντεβού στα δικαστήρια για τους πρώτους πλειστηριασμούς ακινήτων δίνουν οι μη 
συνεργάσιμοι δανειολήπτες από τις 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία ανοίγουν τα 
δικαστήρια, σηματοδοτώντας την έναρξη των πλειστηριασμών έπειτα από μια μακρά 
περίοδο απραξίας, που κορυφώθηκε το 2016, λόγω της αποχής των δικηγόρων, αλλά και 
της απεργίας των συμβολαιογράφων. Οι τράπεζες έχουν έτοιμους ήδη τους φακέλους με 
τα πρώτα 2.000 ακίνητα που θα βγουν άμεσα στο σφυρί, με προοπτική ο αριθμός 
τους να φθάσει τα 5.000 τους αμέσως επόμενους μήνες. Στόχος των πρώτων 
πλειστηριασμών, όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη, είναι να σταλεί μήνυμα προς 
δανειολήπτες που συστηματικά αποφεύγουν να συνεργαστούν με την τράπεζα ότι τα 
περιθώρια ανοχής έχουν εξαντληθεί και ότι η περίοδος χάριτος έχει παρέλθει. Οι πρώτοι 
πλειστηριασμοί, όπως εξηγούν, θα αφορούν μεγάλα ακίνητα αξίας άνω των 300.000 ή 
400.000 ευρώ, που βαρύνονται με δάνεια τα οποία έχουν βρεθεί στο «κόκκινο» εδώ και 
πάνω από δύο χρόνια. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Ο Τιτάνας ανακοίνωσε ότι η Alpha Bank, λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων που απορρέουν 
από σύμβαση ενεχύρου προς εξασφάλιση δανείου πελάτη της, απέκτησε στις 26.8.2016 
3.845.000 κοινές μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,9894% επί των 
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 
 

 Το προ φόρων αποτέλεσμα του Ομίλου Πειραιώς για το 1ο εξάμηνο 2016 ήταν οριακό 
κέρδος €1 εκατ. σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για κερδοφόρα χρήση το 2016. Όπως 
ανακοίνωσε η τράπεζα, τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που 
αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος €20 εκατ. το 2ο τρίμηνο 2016 από 
ζημία €37 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2016, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Σε εξαμηνιαία βάση 
τα καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες του ομίλου ανήλθαν σε οριακή ζημία €17 εκατ. έναντι ζημίας €1,1 δισ. το 1ο 
εξάμηνο 2015. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 
αυξήθηκαν ετησίως 48% στα €362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση 
ήταν 10% ετησίως στα €288 εκατ. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο επαναλαμβανόμενο 
αποτέλεσμα ήταν €278 εκατ., +16% ετησίως. Τα οργανικά έσοδα του Ομίλου (καθαρά έσοδα 
τόκων και προμηθειών) συνιστούν το 93% των επαναλαμβανόμενων καθαρών εσόδων το 2ο 
3μηνο 2016, αυξημένα 4% ετησίως. Σε εξαμηνιαία βάση τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ 
φόρων και προβλέψεων του Ομίλου ανήλθαν σε €554 εκατ. με άνοδο 6% έναντι του 1ου 
εξαμήνου 2015. Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €484 εκατ., + 4% 
έναντι του 2ου τριμήνου 2015 και +1% έναντι του προηγούμενου 3μήνου. Στην Ελλάδα τα 
καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε €449 εκατ., +9% ετησίως και +2% τριμηνιαίως, ευνοημένα 
από τον μηδενισμό της χρήσης εγγυήσεων του Ν.3723/2008 και την περαιτέρω 
αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα 
Πειραιώς αποδεσμεύθηκε πλήρως από τη χρήση του Ν.3723 στα τέλη Απριλίου 2016. Η 
αποκλιμάκωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίσθηκε, με το μέσο επιτόκιο το 
2ο τρίμηνο στις 51 μονάδες βάσης (μβ) από 59 μβ το 1ο 3μηνο 2016 και 65 μβ το τελευταίο  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 564.37 +0.48% -10.6% 
FTSE-Large Cap 1,500.58 +0.56% -18.2% 
FTSE-Mid Cap 711.18 +1.12% -12.9% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 40,291 +0.53% -13.8% 
Όγκος (€ εκατ.) 24.67 - 66.34 

  

 
ΛΑΜΔΑ 3.85% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΜΠΕΛΑ 2.79% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΕΕ 2.45% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΧΑΕ 1.42% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΟΠΑΠ 1.38% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΑΛΦΑ -1.26% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΤΕ -1.58% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΔΑΠ -1.61% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1.64% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -3.05% -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 -0.30% +0.1 -17 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 7.88% +3.1 -43 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 8.09% +5.2 -20 

Spread 10ετούς Ομ. 818 +6.0 +52 

USD / Euro 1.12 -0.13% 2.2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 49.31 -0.78% 35.0% 

ΑΕΠ (%) -0,9% Β΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός -1,0% Ιουλ. '16 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

31/08/2016: ΕΤΕ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 2016 
31/08/2016: ΕΥΡΩΒ – Αποτελέσματα 2

ου
 Τριμ. 2016 

 
 

01/09/2016: MSCI – Ημερ. Εφαρμογής Αλλαγών 
                     Δείκτη 
02/09/2016: Fitch – Αξιολόγηση 
06/09/2016: ΑΤΤ – Έκτακτη ΓΣ 
09/09/2016: Eurogroup  
15/09/2016: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα 2

ου
 Τριμ. 

19/09/2016: ΑΡΑΙΓ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 2016 
19/09/2016: Stoxx 600 – Ημερ. Εφαρμογής Αλλαγών 
                     Δείκτη 
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τρίμηνο 2015. To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου βελτιώθηκε στο 2,89% από 2,81% το 1ο τρίμηνο 2016. Σε εξαμηνιαία βάση τα 
καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €962 εκατ. με άνοδο 1% έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.  
Οι προβλέψεις δανείων το 2ο τρίμηνο 2016 συνέχισαν την πορεία αποκλιμάκωσης και διαμορφώθηκαν σε €265 εκατ. έναντι €289 εκατ. το 1ο τρίμηνο 
του έτους και €1.384 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2015. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 39,2%, με το υπόλοιπό 
τους να μειώνεται σημαντικά για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η μείωση από το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έφτασε τα €1,6 δισ. στα €25,9 δισ. τον 
Ιούν.2016 από €27,5 δισ. τον Σεπτ.2015. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του Ομίλου ήταν αρνητικός για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, 
διαμορφούμενος για το 2ο τρίμηνο 2016 σε -€189 εκατ., με αρνητική παραγωγή στην Ελλάδα σε όλα τα δανειακά χαρτοφυλάκια. Ειδικά για τα δάνεια 
ιδιωτών, ήταν το 3ο διαδοχικό τρίμηνο με αρνητικό σχηματισμό νέων καθυστερήσεων. Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση 
από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Ιουνίου 2016 ενισχύθηκε περαιτέρω στο 67% από 66% στο τέλος Μαρτίου 2016, ενώ ένα έτος πριν στο τέλος 
Ιουνίου 2015 ήταν στο 61%.  
Οι καταθέσεις πελατών του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €38,4 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2016, αυξημένες κατά €0,5 δισ. έναντι του Μαρτίου 2016. 
Σημειώνεται ότι κατά τον Ιούνιο σημειώθηκε η ελαφρά αυτή άνοδος, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της 1ης αξιολόγησης του 3ου προγράμματος 
οικονομικής στήριξης της χώρας. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν άνοδο €0,4 δισ. το 2ο 3μηνο 2016 και διαμορφώθηκαν στα €35,5 δισ, ενώ οι 
καταθέσεις εξωτερικού διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου 2016 σε €2,9 δισ., αυξημένες κατά €0,1 δισ. σε σχέση με τον Μάρτιο 2016. Σε ετήσια βάση 
οι καταθέσεις στην Ελλάδα είναι οριακά αυξημένες κατά 1%, ωστόσο οι ενδείξεις κατά το 3ο τρίμηνο είναι θετικές, με ανοδική τάση επιστροφής 
καταθέσεων, σε συνέχεια και της νέας χαλάρωσης των capital controls στα τέλη Ιουλίου 2016. 
 

 Κερδοφόρο το αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου για τον όμιλο της Alpha Bank, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις. Τα Κύρια Αποτελέσματα 
προ Προβλέψεων διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 297,4 εκατ. ευρώ, ενώ το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο το β' 
τρίμηνο 2016 βελτιώθηκε σε 2,9%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση: 
-τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε 281,1 εκατ., απόδοση που οδηγεί στην επίτευξη του τεθέντος στόχου ετήσιας βάσεως κόστους 1,15 δισ. ευρώ για 
το 2016. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων το α' εξάμηνο 2016 διαμορφώνεται σε 48,2% έναντι 50,8% κατά το 2015, επίδοση που επιβεβαιώνει, σύμφωνα 
με τη διοίκηση τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας. 
-Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε το β' τρίμηνο 2016 σε 22,7 δισ., ως αποτέλεσμα κυρίως των εισροών καταθέσεων κατά 0,7 
δισ. ευρώ και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) κατά 
0,6 δισ. ευρώ. Τον Αύγουστο 2016 η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε 
σε 15,4 δισ., ευρώ μειωμένη κατά 7,6 δισ. από την έναρξη της επιβολής των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015. 
-Ο Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση ανήλθε σε 37,8% στο τέλος Ιουνίου 2016. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 69%, 
επιτρέποντας την πιο ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων. 
-Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το β' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε 350 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 196 μονάδες βάσεως για το 
α΄ εξάμηνο 2016. Οι προβλέψεις για το β΄ τρίμηνο 2016 επηρεάσθηκαν σημαντικά από την αναγνώριση ζημιών απομειώσεως σχετιζομένων κυρίως 
με την εν εξελίξει διαδικασία αναδιαρθρώσεως μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων. 
-Κατά το α΄ εξάμηνο 2016 η κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης διατηρήθηκε αμετάβλητη ως αποτέλεσμα της λειτουργικής της επιδόσεως. Ο Δείκτης 
Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 16,6% στο τέλος Ιουνίου 2016 έναντι 16,3% στο τέλος του α' τριμήνου 2016 
και παραμένει αμετάβλητος από τον Δεκέμβριο 2015. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 8,5 δισ., ευρώ τα υψηλότερα στον κλάδο, και η 
Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε 5,5 ευρώ. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σε 
16,2% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. 
-Το Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 483,4 εκατ. Το β΄ τρίμηνο 2016 το Καθαρό Επιτοκιακό 
Περιθώριο αυξήθηκε σε 2,9% μετά από μείωση του Ενεργητικού κατά 0,8 δισ. Ευρώ 
-Το β' τρίμηνο 2016 τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 2,1% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 80,2 εκατ., επηρεασμένα θετικά 
από την αύξηση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών και των προμηθειών συναλλαγών. 
-Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων επηρεάσθηκαν θετικά από την ολοκλήρωση της συναλλαγής της VISA ποσού 71,9 εκατ. ευρώ 
-Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε 281,1 εκατ. ευρώ Ο Δείκτης 
Εξόδων/Εσόδων ανέρχεται σε 48,6% το β' τρίμηνο 2016. 
-Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 340,8 εκατ. το β' τρίμηνο 2016, αυξημένο κατά 27,2%. 
-Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 605 εκατ. ευρώ έναντι 892,8 εκατ. κατά το β' τρίμηνο 2015 (εξαιρουμένων 
των προβλέψεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού). 
-Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 196 μονάδες βάσεως για το α' εξάμηνο του 2016 έναντι 286 μονάδων 
βάσεως για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. 
- Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους -18,9 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2016. 
 

 Καθαρά κέρδη 85,8 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ για το α΄ εξάμηνο, μειωμένα κατά 21,9% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Για το β΄ 
τρίμηνο ο Οργανισμός ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 33 εκατ. ευρώ από 51,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Μετά την προσαρμογή για την 
αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων, τα καθαρά κέρδη β’ τριμήνου 2016 διαμορφώθηκαν σε €53εκ. ενισχυμένα κατά 2,1% έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Στο εξάμηνο τα έσοδα υποχώρησαν 2,6% στα €678,8 εκατ. Τα έσοδα το β΄ τρίμηνο σημείωσαν οριακή πτώση 0,8% 
στα 338,1 εκατ. σε σύγκριση με 340,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Το Δ.Σ. του Οργανισμού αποφάσισε να προχωρήσει στη διανομή 
προμερίσματος για το έτος χρήσης 2016 ύψους €38.231.214,96 ή €0,12 ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου. Ως ημερομηνία αποκοπής 
ορίζεται η Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων η Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, ενώ η πληρωμή θα ξεκινήσει την 
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016. 
 

 Ο Όμιλος Fourlis το πρώτο εξάμηνο του 2016 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2015. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το πρώτο εξάμηνο του 2016 οι πωλήσεις έφθασαν τα € 193,7 εκατ., 
έναντι € 183,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2015 αύξηση 5,8%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 
11,9 εκατ. έναντι € 7,0 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2015. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 4,0 εκατ. έναντι ζημιών € 7,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 
του 2015. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν € 3,3 εκατ. έναντι ζημιών € 6,5 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2015. Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 127,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2016 αυξημένες κατά 8,6% σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 (€ 117,5 εκατ.). Το EBITDA ανήλθε στα € 7,9 εκατ. έναντι € 5,0 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ 
παρουσίασε ζημιές προ φόρων € 3,5 εκατ. έναντι ζημιών € 5,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα 
ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 6 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ 
στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και στην πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας. Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ 
(ecommerce) είναι σε πλήρη λειτουργία και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι 
πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 6,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, στα € 65,9 εκατ. έναντι € 62,1 εκατ. το 2015. Η 
δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA € 5,2 εκατ. σε σχέση με € 3,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ παρουσίασε κέρδη προ φόρων € 
779 χιλ. έναντι οριακών κερδών € 77 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 111 καταστήματα Intersport συνολικά, 
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(Ελλάδα 48, Ρουμανία 29, Τουρκία 23, Βουλγαρία 7 και Κύπρο 4) έναντι 106 στο τέλος του 2015 και 7 καταστήματα The Athlete’s Foot (Ελλάδα 5, 
Τουρκία 2), αναφέρεται στην ανακοίνωση. 
 

 Τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας Κύπρου για το α' εξάμηνο 2016, ανήλθαν σε €56 εκατ., σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση. Τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €6 εκατ., σε 
σύγκριση με κέρδος ύψους €50 εκατ. το α' τρίμηνο 2016. Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Συγκροτήματος και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για 
το α' εξάμηνο 2016 ανήλθαν σε €360 εκατ. και 3,59% αντίστοιχα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €175 εκατ. και 
ήταν μειωμένα κατά 5%, σε σύγκριση με €185 εκατ. το α' τρίμηνο 2016, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση στο σύνολο των δανείων κυρίως λόγω της 
αύξησης των αναδιαρθρώσεων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθε σε 3,55%, σε σύγκριση με 3,63% για το α' τρίμηνο 
2016. Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το α' εξάμηνο 2016 ανήλθαν σε €122 εκατ., με τα επαναλαμβανόμενα έσοδα να αποτελούνται από καθαρά έσοδα 
από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €74 εκατ. και καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €25 εκατ. Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το β' 
τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €63 εκατ. (στα ίδια επίπεδα με το α' τρίμηνο 2016), με τα επαναλαμβανόμενα έσοδα να αποτελούνται από καθαρά έσοδα 
από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €38 εκατ. και καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €11 εκατ. Το υπόλοιπο μέρος των μη 
επιτοκιακών εσόδων (που αποτελείται από καθαρά κέρδη/(ζημιές) από διαπραγμάτευση συναλλάγματος, καθαρά κέρδη/(ζημιές) από άλλα 
χρηματοοικονομικά μέσα, κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα και διάθεση ακινήτων, και λοιπά έσοδα) για το β' τρίμηνο 2016 
ανήλθε σε καθαρό κέρδος ύψους €14 εκατ., σε σύγκριση με καθαρό κέρδος ύψους €9 εκατ. για το α' τρίμηνο 2016. Τα συνολικά έσοδα για το α' 
εξάμηνο 2016 ανήλθαν σε €482 εκατ., σε σύγκριση με €535 εκατ. για το α' εξάμηνο 2015 (10% ετήσια μείωση). Τα συνολικά έσοδα για το β' τρίμηνο 
2016 ανήλθαν σε €238 εκατ., σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τα συνολικά έξοδα για το α' εξάμηνο 2016 ανήλθαν σε €202 εκατ., εκ των οποίων 58% 
αφορά κόστος προσωπικού (€117 εκατ.) και 42% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€85 εκατ.). Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το α' εξάμηνο 2016 
ανήλθε σε 42%. Τα συνολικά έξοδα για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €103 εκατ., σε σύγκριση με €99 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο (τριμηνιαία 
αύξηση 5%) με το κόστος προσωπικού να παραμένει σχετικά αμετάβλητο. Η αύξηση στα άλλα λειτουργικά έξοδα οφείλεται κυρίως σε αυξημένα 
έξοδα μάρκετινγκ, συμβουλευτικά και επαγγελματικά έξοδα και σε αυξημένες προβλέψεις για νομικές υποθέσεις και διακανονισμούς κατά τη διάρκεια 
του β' τριμήνου 2016. Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2016, 
αναμένεται ετήσια εξοικονόμηση της τάξης του 12% στα έξοδα προσωπικού. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθε στο 43%, 
σε σύγκριση με 40% το α' τρίμηνο 2016. Η χρέωση προβλέψεων για απομείωση δανείων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) μείον κέρδη/(ζημιές) από 
αποαναγνώριση δανείων και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές για το α' εξάμηνο 2016 ανήλθαν σε €158 εκατ. Η χρέωση προβλέψεων για 
απομείωση δανείων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) μείον κέρδη/(ζημιές) από αποαναγνώριση δανείων και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές 
ροές για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €96 εκατ., σε σύγκριση με €62 εκατ. το α' τρίμηνο 2016. Η ετησιοποιημένη χρέωση προβλέψεων για το α' 
εξάμηνο 2016 ανήλθε σε 1,4%15 επί του συνόλου των δανείων σε σύγκριση με 1,1% για το α' τρίμηνο 2016. Στις 30 Ιουνίου 2016, οι συσσωρευμένες 
προβλέψεις, περιλαμβανομένης της αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση16, ανήλθαν σε €4.875 εκατ.17 (σε σύγκριση με 
€5.076 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2016) και αντιπροσωπεύουν το 23,1% επί του συνόλου των δανείων (σε σύγκριση με 23,2% στις 31 Μαρτίου 2016). 

 
(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”) 

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.sigmalive.com/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.gr/
http://www.protothema.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 Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879486 epilios@euroxx.gr Χριστίνα Παπακαστρισίου +30-210 6879 480 papakastrisiou@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


