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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του +0.54% (855.91 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη     
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 65 κινήθηκαν ανοδικά, 
44 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 25 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2,118.84 μονάδες (+0.22%), με τις 
μετοχές των ΣΕΝΕΡ (+6.38%), ΤΙΤΚ (+5.41%) και ΕΤΕ (+3.51) να καταγράφουν την 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΣΑΡ (-1.66%), ΜΟΗ (1.72%) και 
ΔΕΗ (-5.45%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Αμερικανικές και οι 
Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά. 

 

Οικονομία 
 
 Μητσοτάκης σε Ρέγκλινγκ: Θα σεβαστούμε τους δημοσιονομικούς στόχους. 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγευμα στο Μέγαρο 
Μαξίμου με τον επικεφαλής Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), 
Κλάους Ρέγκλινγκ. Η συνάντηση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το 
Μέγαρο Μαξίμου, έγινε σε πολύ θετικό κλίμα. Ο πρωθυπουργός τόνισε τη 
σημασία των μεταρρυθμίσεων, που ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, οι οποίες αποτελούν τις κεντρικές δεσμεύσεις της 
νέας ελληνικής κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα 
σεβαστεί τους δημοσιονομικούς στόχους. Επίσης, εξέφρασε την πεποίθησή του 
ότι η ταχεία υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα ανοίξει τον δρόμο 
για υψηλότερη ανάπτυξη και πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Ο κ. Ρέγκλινγκ 
συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την εκλογική του νίκη. Τόνισε ότι ο ESM είναι 
μακροπρόθεσμος εταίρος της Ελλάδας και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την 
κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και τη 
διατηρήσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ο πρωθυπουργός και ο κ. Ρέγκλινγκ 
υπογράμμισαν την κοινή τους βούληση για συνεχή και εποικοδομητική 
συνεργασία σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 
 

 Ρέγκλινγκ: Συνεχίστε τις μεταρρυθμίσεις, ενισχύστε τις επενδύσεις, 
προωθήστε την ανάπτυξη. Μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε ο 

επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ κατά τη σημερινή του ομιλία στο συνέδριο 
του Economist, στην Αθήνα. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος φρόντισε να επαναλάβει 
το αυξημένο ειδικό βάρος της Ελλάδος στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής 
πορείας, λέγοντας ότι «η Ελλάδα έχει σημασία για εμάς. Θεωρούμε τους εαυτούς 
μας ως τον μακροχρόνιο εταίρο της χώρας. Είναι προτεραιότητά μας η Ελλάδα να 
κινείται σταθερά σε μια πορεία ισχυρής, μακροπρόθεσμης ανάπτυξης με το χρέος 
της βιώσιμο. Όχι μόνο επειδή ο ESM είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής της Ελλάδας, 
με τα δάνειά μας να διαρκούν πάνω από 40 χρόνια. Αλλά και για τους Έλληνες 
πολίτες…» Ακολούθως ο κ. Ρέγκλινγκ παρουσίασε τη σημερινή κατάσταση της 
χώρας: «Ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε 
καλύτερη θέση από ό, τι στην αρχή της κρίσης. Το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να 
αυξηθεί πάνω από 2% το 2019 και το 2020. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό 
αποθεματικό ταμειακών ροών, η ανεργία μειώνεται και τα επιτόκια στη 
δευτερογενή αγορά είναι πολύ χαμηλά. Οι δημοσιονομικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αυτά είναι καλά νέα. Οι στόχοι έχουν υπερκεραστεί. 
Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 4,3% του ΑΕΠ, σημειώνοντας μεγάλη 
υπεραπόδοση ως προς τον δημοσιονομικό στόχο του 3,5%. Οποιοσδήποτε 
δημοσιονομικός χώρος πρέπει να χρησιμοποιηθεί τώρα κατά τη γνώμη μου για 
μέτρα φιλικά προς την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών 
δαπανών… Η Ελλάδα πραγματοποίησε ουσιαστικές και οδυνηρές μεταρρυθμίσεις 
για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Συνολικά, η Ελλάδα έλαβε περίπου 290 δισ. 
ευρώ για οικονομική ενίσχυση, εκ των οποίων 205 δισ. ευρώ προήλθαν από το 
EFSF και τον ESM. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη ελάφρυνση του χρέους». Στη 
συνέχεια ο επικεφαλής του ESM ανέπτυξε τους κατά τη γνώμη του 
σημαντικότερους τέσσερις τομείς πολιτικής, ασκώντας εμμέσως κριτική στην 
απελθούσα κυβέρνηση Τσίπρα, στηρίζοντας συγκεκριμένες πτυχές της νέας 
πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης, ενώ αναφέρθηκε και στο “αγκάθι” του 
αφορολόγητου: «Πρώτον, όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης Close Daily YTD  
FTSE-Large Cap 855.91 +0.54% +39.6% 
FTSE-Mid Cap 2,118.84 +0.22% +31.7% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 1,361.60 +2.34% +39.6% 
Όγκος (€ εκατ.) 57,143 +0.30% +27.3% 

  

FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

ΣΕΝΕΡ 6.38% 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%  
ΤΙΤΚ 5.41% 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%  
ΕΤΕ 3.51% 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%  
ΦΡΛΚ 2.34% 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%  

ΜΥΤΙΛ 2.16% 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%  

ΕΕΕ -0.73% -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%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0.99% -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%  
ΣΑΡ -1.66% -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%  
ΜΟΗ -1.72% -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%  
ΔΕΗ -5.45% -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 -0.36% +0.0 -5 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 2.90% -8.3 -215 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 2.24% -6.6 -215 

Spread 10ετούς Ομ. 250 -6.5 -166 

EUR / USD 1.12 -0.13% -2.1% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 59.82 0.40% 31.7% 

ΑΕΠ (%) 1.3% A’ Τριμ.'19 - 

Πληθωρισμός 0.2% Μάιος '19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

17/07/2018:  ΤΙΤΚ – Λήξη Περιόδου Αποδοχ. Δημός. Π    
.                    Προσφοράς 
 
18/07/2019:  ΤΙΤΚ – Ανακοίνωση αποτελέσματων  .         
.                    Δημόσιας Προσφοράς 
22/07/2019:  ΟΤΕ – Ημερομ. Αποκοπής ‘Έκτακτου        .     
.                    Μερίσματος 
23/07/2019:  ΦΡΛΚ – Ημερομ. Αποκοπής Επιστροφής   
.                    Κεφαλαίου 
24/07/2019:  ΣΑΡ - Αποκοπή επιστροφής Κεφαλαίου 
24/07/2019:  ΦΡΛΚ – Προσδιορισμός δικαιούχων              
.                    Επιστροφής Κεφαλαίου 
24/07/2019:  ΕΥΡΩΒ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
25/07/2019:  ΕΧΑΕ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου ‘19 
31/07/2019:  ΤΙΤΚ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου ‘19 
02/08/2019:  Fitch – Δημοσίευση Πιστοληπτικής  .              
.                    αξιολόγησης για Ελλάδα 
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Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων προσαρμογής, όπως η μεταρρύθμιση της 
αγοράς εργασίας, δεν πρέπει να αντιστραφούν. Για παράδειγμα, οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
την εξέλιξη της παραγωγικότητας για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα. Απαιτούνται περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για 
τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένης της κακής δημογραφικής 
προοπτικής για την Ελλάδα. Για να ενισχυθεί η παραγωγικότητα απαιτούνται μεταρρυθμίσεις προκειμένου να καταστεί το οικονομικό  
περιβάλλον φιλικότερο προς τις επιχειρήσεις, να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την επίλυση των νομικών διαφορών και να 
βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Δεύτερον: να συνεχιστούν οι ιδιωτικοποιήσεις και να 
υποστηριχθεί η βελτιωμένη διαχείριση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό είναι κρίσιμο για την οικοδόμηση ενός 
αποτελεσματικού πνεύματος εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και για την προσέλκυση ξένων και εγχώριων επενδύσεων. 

 

 Επταετές ομόλογο: Ξεπέρασαν τα 13 δισ. ευρώ οι προσφορές. To επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 1,9% και το κουπόνι 

στο 1,875%. Πρόκειται για το χαμηλότερο επιτόκιο και το χαμηλότερο κουπόνι που έχει πετύχει το ελληνικό Δημόσιο για ομόλογο 
αποτιμημένο σε ευρώ. Οι προσφορές προήλθαν από 335 επενδυτές και χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη γεωγραφική διασπορά, με 
επικεφαλής της ζήτησης το Ηνωμένο Βασίλειο και με ένα ποσοστό 84% να κατανέμεται εκτός Ελλάδος. Με βάση τον τύπο των 
επενδυτών που συμμετείχαν, το 55% ήταν διαχειριστές ενεργητικού (asset manager), το 20% τράπεζες, το 10% hedge fund και το 
9% ασφαλιστικά ταμεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη έκδοση 7ετούς ομολόγου ύψους 3 δισ. ευρώ, τον Φεβρουάριο 
του 2018, το κουπόνι είχε απόδοση 3,375% στη λήξη, με τη συνολική απόδοσή του να είχε διαμορφωθεί στο 3,5%. Οι προσφορές 
είχαν ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ από 210 επενδυτές, εκ των οποίων το 37,4% ήταν θεσμικοί επενδυτές, το 31,5% hedge funds και το 
22,9% τράπεζες. 
 

 Σημαντικές αποφάσεις του ΣτΕ αίρουν τα εμπόδια για την επένδυση στο Ελληνικό. Σημαντικά θέματα που εμπόδιζαν - και 

αυτά- την υλοποίηση της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό επιλύθηκαν με αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, με πρόεδρο την Πρόεδρο του ανωτάτου δικαστηρίου Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, καθώς απορρίφθηκαν προσφυγές 
κατοίκων και άλλων φορέων της περιοχής, που ζητούσαν να μην προχωρήσει η επένδυση και να ακυρωθεί το Προεδρικό Διάταγμα 
που καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επένδυση κυρίως ως προς διάφορα θέματα σχετικά με  το περιβάλλον και τις 
αρμοδιότητες της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Το ανώτατο δικαστήριο το οποίο ήδη με απόφασή του έχει κρίνει νόμιμο το Διάταγμα για 
το Ελληνικό, έρχεται τώρα με δύο αποφάσεις της Ολομελείας του και άρει εμπόδια που είχαν υψωθεί και εμπόδιζαν πέραν των 
άλλων την υλοποίηση της επένδυσης. Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με δύο αποφάσεις της έκρινε ότι νόμιμα έχει προβλεφθεί από 
το Προεδρικό Διάταγμα η ανέγερση έξι εμβληματικών κτιρίων στο Ελληνικό, κτίρια που θεωρούνται τοπόσημα, η αγγλιστί 
Landmarks, δηλαδή διακριτά  κτίρια, το ύψος των οποίων φθάνει τα 200 μέτρα. Επίσης με τις αποφάσεις της η Ολομέλεια έλυσε 
θέματα που είχαν προβληθεί από κατοίκους και φορείς της περιοχής, που ισχυρίζονταν ότι υπάρχουν θέματα  για υποβάθμιση της 
ποιότητας της παράκτιας ζώνης με την επένδυση του Ελληνικού καθώς και θέματα που σχετίζονταν με την αρχαιολογική υπηρεσία, 
δηλαδή  κατά πόσον έχει αρμοδιότητα να εξετάζει και να καθορίζει τα της διαμορφώσεως του τοπίου. Οι δύο αποφάσεις της 
Ολομελείας του ΣτΕ εκτιμάται ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές και εντάσσονται στο πλαίσιο των δικαστικών κρίσεων που θα 
συμβάλλουν στην υλοποίηση της επένδυσης και στην άρση των όποιων εμποδίων είχαν κατά καιρούς προβληθεί. Ειδικότερα, με τις 
αιτήσεις τους οι κάτοικοι της περιοχής, περί τους 550 και άλλοι φορείς ,ζητούσαν, μεταξύ των άλλων, να ακυρωθεί του επίμαχο 
Προεδρικό Διάταγμα κατά το σκέλος εκείνο που προβλέπει την τοποθέτηση 6 υψηλών κτιρίων, ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, 
μέγιστου ύψους 200 μέτρων, που γίνονται αντιληπτά ως τοπόσημα (landmarks). Η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου, 
ερμηνεύοντας τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, σε σχέση με όσα προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα για το Ελληνικό και 
όσα προβλέπουν οι συνταγματικές διατάξεις,  έκρινε, αφενός ότι ο αριθμός των 6 ειδικών κτιρίων είναι εύλογος προκειμένου αυτά  να 
επιτελέσουν την αρχιτεκτονική τους λειτουργία ως τοποσήμων και, αφετέρου, ότι από τις συνοδευτικές του σχεδίου αρχιτεκτονικές 
μελέτες θα εξαρτηθεί αν θα εξαντληθεί το μέγιστο προβλεπόμενο ύψος των 200 μ. Περαιτέρω κρίθηκε ότι καμία από τις νομοθετικές 
διατάξεις     με τις οποίες κυρώθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Φλωρεντίας για το τοπίο, και το άρθρο 22 του ν. 4277/2014 δεν 
υπάγει στην αρμοδιότητα της αρχαιολογικής αρχής την έγκριση χωρικού σχεδίου για λόγους προστασίας του τοπίου. Με άλλα λόγια 
η αρχαιολογική υπηρεςία δεν έχει αρμοδιςότητα για την προσταςία του τοπίου παρά μόνον σε ειδικές περιπτώσεις όπως είναι οι 
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους που προστατεύονται με ειδική νομοθεσίας. Συνεπώς, αποφάνθηκαν οι σύμβουλοι Επικρατείας, 
«είναι απορριπτέοι οι λόγοι ακυρώσεως, σύμφωνα με τους οποίους η πρόβλεψη των συγκεκριμένων υψών κτιρίων είναι αντίθετη με 
τη συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 παρ. 1 Συντ.) της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, μέρος του οποίου αποτελεί το τοπίο 
και, εν προκειμένω, το αττικό, καθώς και ο λόγος ότι μη νομίμως εκδόθηκε το διάταγμα χωρίς την έγκριση της ΥΠΠΟ», ενώ ως προς 
το ζήτημα αυτό διατυπώθηκε μειοψηφούσα άποψη από εννέα συμβούλους Επικρατείας. Ακόμη, έκρινε η Ολομέλεια του ΣτΕ ότι το 
επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα δεν παραβιάζονται οι συνταγματικές επιταγές του άρθρου 24 για  το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
που έχει αναχθεί σε συνταγματικά προστατευόμενη αξία. Τέλος, απορρίφθηκαν και  οι ισχυρισμοί των προσφευγόντων, ότι  το 
σχέδιο επιφέρει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στις όμορες περιοχές. Ως προς το 
τελευταίο διατυπώθηκε μειοψηφία 10 συμβούλων Επικρατείας ειδικά ως προς το παράκτιο μέτωπο της επίμαχης έκτασης.  
 

Επιχειρήσεις 
 

 Η Moody’s αναβάθμισε σε θετική από σταθερή την προοπτική του αξιόχρεου των καταθέσεων ελληνικών τραπεζών. O 

οίκος Moody's αναβάθμισε σήμερα σε θετική από σταθερή την προοπτική (outlook) για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο Caa1 των 
καταθέσεων της Alpha Bank, της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας. Οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου 
αντισυμβαλλομένου (CRA) της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας αναβαθμίστηκαν, επίσης, στο B1 (cr) από B2 (cr), ενώ 
επιβεβαιώθηκαν όλες οι άλλες αξιολογήσεις των τριών τραπεζών, περιλαμβανομένων των βασικών πιστωτικών αξιολογήσεων τους 
(BCA) στο caa1. Η σημερινή αλλαγή στην αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών «καθοδηγείται κυρίως από την προσδοκία μας για 
περαιτέρω βελτιώσεις στην ποιότητα του ενεργητικού, στη χρηματοδότηση και στην κερδοφορία το 2019-20, αντλώντας όφελος από 
ένα πιο υποστηρικτικό λειτουργικό περιβάλλον», δήλωσε ο Νώντας Νικολαϊδης, αντιπρόεδρος - υψηλόβαθμος αξιωματούχος για 
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πιστοληπτικές αξιολογήσεις του οίκου. «Η πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα είναι πιθανό να επιταχύνει φιλικές προς την 
ανάπτυξη οικονομικές πολιτικές, οι οποίες θα κάνουν ευκολότερη για τις τράπεζες την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων τους για 
τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων τους», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Moody's. Αναφορικά με την ποιότητα του 
ενεργητικού, μία ισχυρότερη από το 2% οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια θα παρείχε σημαντική στήριξη στις προσπάθειες 
των τραπεζών να μειώσουν το ακόμη μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) που αντιστοιχούσε στο 45,2% των 
δανείων του τραπεζικού συστήματος στο τέλος Μαρτίου 2019 (από 48,6% τον Μάρτιο του 2018). Με βάση τους στόχους των 
τραπεζών για τη μείωση των NPE, για τους οποίους έχουν δεσμευτεί στις ρυθμιστικές Αρχές, τα προβληματικά δάνεια του 
συστήματος είναι πιθανόν να μειωθούν σε περίπου 34 δισ. ευρώ (ή περίπου στο 21,2% των δανείων) στο τέλος του 2021 από 
περίπου 82 δισ. ευρώ (ή περίπου 45,4% των δανείων) τον Δεκέμβριο του 2018. Η μείωση των NPE είναι πιθανό να υποβοηθηθεί 
από ένα πλαίσιο προστασίας των στοιχείων ενεργητικού (APS) που έχει προταθεί από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΤΧΣ), αντίστοιχα με το ιταλικό μοντέλο GACS, σημειώνει ο οίκος. Αναφέρει, επίσης, ότι υπάρχει επιπλέον και η 
πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταβίβαση ενός σημαντικού μέρους των NPE των τραπεζών (περίπου 40 δισ. ευρώ) 
μαζί με μέρος των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων τους σε ένα όχημα ειδικού σκοπού. «Οι προτάσεις αυτές έχουν 
υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ και περιλαμβάνονται στις κορυφαίες προτεραιότητες της νέας 
κυβέρνησης. Εν τω μεταξύ, οι τράπεζες επιδιώκουν επίσης τις δικές τους πρωτοβουλίες για να βελτιώσουν την ποιότητα του 
ενεργητικού τους, κυρίως μέσω πωλήσεων και τιτλοποιήσεων NPE. Κατά την άποψη του Moody's, τέτοιες συναλλαγές θεωρούνται 
όλο και πιο βέβαιες, καθώς αυξάνονται οι προετοιμασίες με συμφωνίες με εξωτερικά μέρη», προσθέτει ο οίκος. Το θετικό outlook 
αντανακλά επίσης την προσδοκία του Moody's για βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών, με την 
αύξηση των καταθέσεων των πελατών τους (περίπου 6% ετήσια αύξηση για το σύστημα τον Μάιο του 2019) και την πρόσβαση σε 
διεθνείς αγορές κεφαλαίων χωρίς διασφαλίσεις, που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών πηγών 
τους και τη στήριξη της ρευστότητάς τους, σημειώνει ο οίκος.  
 

 Με κλιμακωτό επιτόκιο το σχέδιο ΤΧΣ για τις τράπεζες. Κλιμακωτό επιτόκιο, μικρότερο για τα πρώτα τρία χρόνια που εκτιμάται 

πέριξ του 2% και αισθητά μεγαλύτερο πλησίον του 3% εν συνεχεία θα κληθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Euro2day.gr, να 
πληρώσουν οι τράπεζες, με βάση το υπό επεξεργασία σχέδιο προστασίας ενεργητικού (Asset Protection Scheme), μέσω του οποίου 
θα υποστηριχθούν οι τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων με εγγύηση του δημοσίου στα senior γα που θα εκδώσουν. Το 
σχέδιο βασίζεται σε πρόταση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και είχε σταλεί σε μια πρώιμη μορφή του στην Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) ωστόσο η εξέλιξη του είχε παγώσει -τους τελευταίους τέσσερις μήνες - για μια 
σειρά από λόγους: πολιτικούς (προεκλογικούς), τεχνικούς αλλά και εξαιτίας των αλλαγών στα ευρύτερα διοικητικά κλιμάκια της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τις τελευταίες ημέρες η ανάγκη εφαρμογής συστημικών λύσεων με στόχο την όσον το δυνατόν ταχύτερη 
και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των υπέρογκων μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία πλήττουν το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα, έχει έρθει στο προσκήνιο και βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου με σκοπό 
την υιοθέτηση τόσο της πρότασης του ΤΧΣ, όσο και του σχεδίου που έχει προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Με το θέμα ασχολείται ο 
υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα Γ. Ζαββός αλλά και στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού. 
Η κλιμακωτή διαμόρφωση του επιτοκίου με χαμηλότερο κόστος για τα πρώτα 3 έτη αποσκοπεί στο να λειτουργήσει ως κίνητρο για 
τις τράπεζες να τρέξουν εμπροσθοβαρώς την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και να αποφύγουν τη διακράτηση του senior 
ομολόγου που θα εκδοθεί πέραν της 3ετίας. Καταλυτικό ρόλο, πάντως, στην εξέλιξη του σχεδίου του ΤΧΣ αλλά και της πρότασης της 
ΤτΕ αναμένεται να διαδραματίσει η θετική προοπτική της οικονομίας στο μέτωπο του ρυθμού ανάπτυξης αλλά και στο μέτωπο της 
τιμής των ακινήτων, καθώς η πλειονότητα των collaterals που φέρουν τα προς τιτλοποίηση δάνεια είναι ακίνητα. Όσο λοιπόν θα 
υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ και άνοδος στις τιμές των ακινήτων, τόσο πιο αποτελεσματικά θα μπορέσουν οι τράπεζες να διαχειρισθούν 
τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώνοντας σημαντικά την επιβάρυνση στα κεφάλαιά τους. 
 

 ΤΙΤΑΝ: Τελική ευθεία για τη Δημόσια Πρόταση. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προαιρετική δημόσια πρόταση της Titan Cement 

International S.A. (TCI) προς τους μετόχους της A.E. Τσιμέντων Τιτάν (ΤΙΤΑΝ), οι οποίοι καλούνται να ανταλλάξουν τις υφιστάμενες 
μετοχές της ΤΙΤΑΝ με μετοχές της TCI, της εταιρείας που θα εισαχθεί πρωτογενώς στο Euronext Βρυξελλών. Με την επιτυχή έκβαση 
της πρότασης, η Titan Cement International θα καταστεί απώτατη μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και το όχημα για την μελλοντική 
ανάπτυξη της ιστορικής τσιμεντοβιομηχανίας. Η προθεσμία αποδοχής , εκπνέει στις 17 Ιουλίου 2019. Η πρόταση απευθύνεται σε 
όλους τους μετόχους της ΤΙΤΑΝ και θα είναι επιτυχής αν υπάρξει αποδοχή άνω του 75% και για τις δύο κατηγορίες μετοχών ΤΙΤΑΝ, 
κοινών και προνομιούχων. Η διαφορά της νέας με την πρώτη πρόταση που υποβλήθηκε (τότε το ελάχιστο όριο ήταν 90%), είναι ότι 
σε περίπτωση αποδοχής της υφιστάμενης πρότασης σε ποσοστό κάτω του 90% (μεταξύ 75% και 89,9% δηλαδή), δεν θα υπάρξει 
διαδικασία sellout/squeeze out για τις μετοχές που δεν θα έχουν προσφερθεί. Στην περίπτωση αυτή, η κατηγορία των μετοχών της 
Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ για την οποία δεν έχει προσφερθεί ποσοστό άνω του 90% θα παραμείνει στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
ταυτόχρονα με την TCI, η οποία θα καταστεί η μητρική εταιρία του Ομίλου και βασικός της μέτοχος. 

 

 ΟΠΑΠ: Αποχωρεί τον Σεπτέμβριο ο επικεφαλής Οικονομικών M. Houst. Για την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον ΟΠΑΠ 

τον Σεπτέμβριο του 2019, προκειμένου να διερευνήσει νέες επαγγελματικές προοπτικές, ενημέρωσε την εταιρεία o Michal Houst, 
Επικεφαλής Οικονομικών και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.Ο Michal Houst εντάχθηκε στον ΟΠΑΠ το 2013 και 
αποτέλεσε ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας που διαχειρίστηκε την ιδιωτικοποίηση του  οργανισμού. Αναφερόμενος στην 
απόφασή του, ο Michal Houst σημείωσε: "Αισθάνομαι πραγματικά χαρούμενος που τα τελευταία έξι χρόνια  εργάστηκα στον ΟΠΑΠ 
και υπερήφανος για την ευκαιρία που είχα να συμβάλω ουσιωδώς στο σημαντικό μετασχηματισμό, που πραγματοποιήθηκε στην 
εταιρεία κατά το διάστημα αυτό. Είμαι πεπεισμένος ότι τα θεμέλια που τέθηκαν θα επιτρέψουν στον ΟΠΑΠ να συνεχίσει την 
επιτυχημένη του πορεία, προσθέτοντας αξία και ενισχύοντας περαιτέρω τη μοναδική θέση που κατέχει στον κλάδο των τυχερών 
παιχνιδιών στην Ελλάδα και γενικότερα". 
 

 (Πηγή ειδήσεων: “ ”, “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”, “news247.gr” ”, “amna.gr”,“reporter.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  

Ανδρέας Σουβλερός, CFA +30-210-6879486 asouvleros@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

Νέστωρ Κάτσιος +30-210-6879353 nkatsios@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


