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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του +0.70% (853.32 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 56 κινήθηκαν ανοδικά, 
50 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 35 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2,167.70 μονάδες (+0.88%), με τις 
μετοχές των ΜΠΕΛΑ (+5.11%), ΑΔΜΗΕ (+3.73%) και ΑΔΜΗΕ (+1.99) να 
καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΟΛΠ (-
1.09%), ΑΡΑΙΓ (-1.10%) και ΤΕΝΕΡΓ (-1.29%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. 
Οι Ευρωπαϊκές και οι Αμερικάνικες αγορές κινήθηκαν ανοδικά. 
 

Οικονομία 
 

 Επιπλέον έσοδα 2,55 δισ. στον κρατικό προϋπολογισμό διαμόρφωσαν 
πλεόνασμα 918 εκατ. ευρώ. Υπέρβαση της πρόβλεψης του κρατικού 

προϋπολογισμού για το ύψος των δημοσίων εσόδων κατά 2,55 δισ. ευρώ ή κατά 
14,4% καταγράφηκε στο πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους, εξαιτίας της 
είσπραξης εσόδων ύψους 1,17 δισ. ευρώ από την επέκταση της σύμβασης του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και 644 εκατ. ευρώ από τις αποδόσεις των 
ελληνικών ομολόγων που είχαν διακρατηθεί από τις κεντρικές τράπεζες της 
Ευρωζώνης. Πρόκειται για εισπράξεις που δεν είχαν προβλεφθεί στον φετινό 
κρατικό προϋπολογισμό αλλά πραγματοποιήθηκαν εντός του Μαΐου 
εκτινάσσοντας στα ύψη τα συνολικά έσοδα του Δημοσίου και διαμορφώνοντας ένα 
πρωτογενές αποτέλεσμα καλύτερο κατά 2,365 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 
προβλεφθέν. Σύμφωνα, ειδικότερα, με νεότερα στοιχεία για την εκτέλεση του 
κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019, παρουσιάστηκε έλλειμμα στο 
ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.758 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 
για έλλειμμα 4.050 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του 
Προϋπολογισμού 2019, για το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Το πρωτογενές 
αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 918 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 
για πρωτογενές έλλειμμα 1.447 εκατ. ευρώ. 
 

 Γ. Στουρνάρας: Πολύ υψηλός ο στόχος για το πλεόνασμα. Στις προκλήσεις 

του οικονομικού περιβάλλοντος διεθνώς, καταδεικνύοντας την ανάγκη για 
περισσότερες μεταρρυθμίσεις, αναφέρθηκε ο  Διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ΕΑΣΕ με θέμα  "Η 
παγκόσμια, η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία του αύριο". Ο κ. Στουρνάρας 
επεσήμανε ότι η οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο κινείται με χαμηλότερους 
ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τις περυσινές προβλέψεις, υπογραμμίζοντας ότι 
η Ευρωζώνη, ειδικότερα, είναι ευάλωτη απέναντι στο ενδεχόμενο μίας νέας 
διεθνούς επιβράδυνσης, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων της 
αρχιτεκτονικής της. Επεσήμανε την ανάγκη ενός κεντρικού δημοσιονομικού 
εργαλείου στην Ευρωζώνη για να επιτευχθεί η ουσιαστική οικονομική και πολιτική 
εμβάθυνσή της. Είπε ότι η Ευρωζώνη θα πρέπει να μην είναι μόνον μία 
Νομισματική Ένωση, αλλά να κάνει και ουσιαστικά βήματα προς τη δημιουργία 
μιας Οικονομικής Ένωσης. Ως πρώτα βήματα στην κατεύθυνση αυτή, πέραν της 
δημιουργίας ενός κεντρικού δημοσιονομικού εργαλείου, θεωρεί τη δημιουργία ενός 
πανευρωπαϊκού σχήματος εγγύησης τραπεζικών καταθέσεων και τη δημιουργία 
μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίου, με ενιαίους κανόνες και προδιαγραφές. Τόνισε 
επίσης ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί ο λαϊκισμός σε όλες τις μορφές του, διότι 
δηλητηριάζει το ευρωπαϊκό πνεύμα. Για την Ελλάδα, ο κ. Στουρνάρας 
υπογράμμισε ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2010 και μετά στη 
μείωση των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού και του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών, το δημόσιο χρέος παραμένει πολύ υψηλό όπως πολύ υψηλό είναι 
και το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επίσης ο στόχος για το 
πρωτογενές πλεόνασμα (3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022) είναι πολύ υψηλός και 
εμποδίζει την επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης, αν μάλιστα 
ληφθούν υπόψη οι υψηλοί συντελεστές φορολογίας και εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. Το χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης (10% του ΑΕΠ) σε σχέση με τις 

απαιτούμενες επενδύσεις είναι επίσης ένα σοβαρό πρόβλημα."  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης Close Daily YTD  
FTSE-Large Cap 853.32 +0.70% +39.1% 
FTSE-Mid Cap 2,167.70 +0.88% +34.8% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 1,301.61 +2.55% +33.5% 
Όγκος (€ εκατ.) 57,658.71 +0.83% +28.5% 

  

FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

ΜΠΕΛΑ 5.11% 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%  
ΜΟΗ 3.73% 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%  
ΑΔΜΗΕ 1.99% 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%  
ΣΑΡ 1.49% 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%  

ΛΑΜΔΑ 1.48% 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%  

ΑΛΦΑ -0.60% -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%  
ΕΥΡΩΒ -0.71% -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%  
ΟΛΠ -1.09% -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%  
ΑΡΑΙΓ -1.10% -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%  
ΤΕΝΕΡΓ -1.29% -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 -0.32% -0.2 -1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 3.15% -12.2 -190 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 2.51% -20.8 -189 

Spread 10ετούς Ομ. 282 -13.9 -133 

USD / Euro 1.12 -0.14% -2.3% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 53.24 2.52% 17.2% 

ΑΕΠ (%) 1.3% A’ Τριμ.'19 - 

Πληθωρισμός 0.2% Μάιος '19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

19/06/2019:  ΤΙΤΚ – Ημερομ. Πληρωμής Μερίσματος 
 

24/06/2019:  ΜΥΤΙΛ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
25/06/2019:  ΜΥΤΙΛ - Ημερομηνία Αποκοπής Μερίς 
26/06/2019:  MOH – Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσμ. 
26/06/2019:  ΟΠΑΠ - Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσμ. 
27/06/2019:  ΔΕΗ – Ετήσια Γενικής Συνέλευση 
28/06/2019:  ΟΠΑΠ – έναρξη Περιόδου Αποδοχής  
                     Επανεπένδυσης Μερίσματος 
01/07/2019:  ΕΛΠΕ – Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσμ. 
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Επιχειρήσεις 
 

 Τρ. Πειραιώς: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για άντληση κεφαλαίων 300 εκατ.. Στους διεθνείς επενδυτές για την άντληση 

κεφαλαίων με την έκδοση ομολόγου Tier II, απευθύνεται σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, 
το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει σήμερα το πρωί, ενώ στόχος της Τράπεζας είναι η άντληση ποσού 300 εκατ. ευρώ. Οι μέχρι 
στιγμής εκτιμήσεις διαμορφώνουν το επιτόκιο της έκδοσης στην περιοχή του 9,5% - 10%. Το ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική 
κοινότητα είναι ζωηρό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι από την προηγούμενη Πέμπτη, έχουν πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο 
πάνω από 50 συναντήσεις με επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ομολογιακή έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς. 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη έκδοση ομολόγου Tier II στην οποία προβαίνει ελληνική τράπεζα, ύστερα από 11 χρόνια. 
Την έκδοση, η οποία αναμένεται να αξιολογηθεί στη βαθμίδα Caa3 και CCC από τις Moody’s και S&P αντίστοιχα, "τρέχουν" η 
Goldman Sachs και η UBS. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των εποπτικών της κεφαλαίων, η Τράπεζα Πειραιώς είχε διερευνήσει τις 
αγορές για την έκδοση ομολόγου Tier II πέρυσι, ωστόσο χωρίς να προχωρήσει στην έκδοση, αφού το premarketing έδειχνε επιτόκια 
γύρω στο 12%. Σε συνεννόηση με τις εποπτικές αρχές, η Τράπεζα έλαβε προθεσμία μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 για να 
προχωρήσει σε έκδοση, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Παρακολουθώντας στενά και συνεχώς τις αγορές, η Τράπεζα Πειραιώς βγαίνει με 
την έκδοση στην παρούσα φάση, καθώς υπάρχει αφενός μεγάλη βελτίωση του κλίματος στις ομολογιακές αγορές, αφετέρου έχει 
προηγηθεί η συμφωνία με την Intrum, η οποία καθιστά δυνατή την έξοδο για ποσό σημαντικά χαμηλότερο από αυτό της αρχικής 
δέσμευσης. Την έξοδο της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές με την έκδοση του ομολόγου Tier II είχε ουσιαστικά προαναγγείλει στις 3 
Ιουνίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, ανακοινώνοντας στους αναλυτές ότι η Τράπεζα είναι σε 
ετοιμότητα – χαρακτηριστικά, ready to go – για την ομολογιακή έκδοση. Η έκδοση πραγματοποιείται με το κλίμα στην ελληνική αγορά 
ομολόγων να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Χθες ενδεικτικά, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε 
σε νέα ιστορικά χαμηλά και στο 2,590%, με πτώση 4,22% από τα επίπεδα της Παρασκευής. Το spread έναντι των γερμανικών 
ομολόγων διαμορφώθηκε στις 289,6 μονάδες βάσης και στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2010. 
 

 Τα SPVs για τις τιτλοποιήσεις Cairo και Pillar συστήνει η Eurobank. Στη σύσταση των SPVs στα οποία θα μεταφερθούν οι 

τιτλοποιήσεις των χαρτοφυλακίων Cairo και Pillar θα προχωρήσει η Eurobank μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αυτής. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες του Capital.gr, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, ο SSM έδωσε την έγκρισή του στην Τράπεζα για τη 
διαστρωμάτωση του χαρτοφυλακίου Cairo. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 7,5 δισ. ευρώ, τα 
οποία θα μεταβιβαστούν από τη Eurobank στο όχημα ειδικού σκοπού (SPV) που προβλέπει το σχέδιο μετασχηματισμού της 
Τράπεζας μετά τη συγχώνευση της Grivalia. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του χαρτοφυλακίου Cairo ανέρχονται σε 4,5  – 5 δισ. 
ευρώ δάνεια λιανικής και 2 – 2,5 δισ. ευρώ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλα επιχειρηματικά. Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο 
περιλαμβάνει δάνεια 500 εκατ. ευρώ, τα οποία προστέθηκαν σε δεύτερη φάση και είναι δάνεια ρυθμισμένα αλλά αβέβαιης είσπραξης 
(performing forborne). Η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου θα γίνει σε τρεις "φέτες": α) στο κομμάτι των δανείων που θα 
αντιπροσωπεύουν τον senior τίτλο, ο οποίος ανήκει στην υψηλότερη ποιοτική διαβάθμιση και θα διακρατηθεί από την Τράπεζα, β) 
στο μεσαίο "στρώμα" δανείων που αντιστοιχεί στο mezzanine ομόλογο, το οποίο θα αγοραστεί από τους επενδυτές και θα πρέπει να 
τους δώσει τις αποδόσεις που αναμένουν, έτσι ώστε αυτοί να μην χρειαστεί να καλυφθούν από το senior ομόλογο, και γ) τον junior 
τίτλο, ο οποίος θα ενσωματώσει τα δάνεια της χειρότερης διαβάθμισης (εν προκειμένω, τόσο στην τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου 
Cairo, όσο και στην τιτλοποίηση των στεγαστικών NPLs της Eurobank στο χαρτοφυλάκιο Pillar, οι junior τίτλοι θα ενσωματώσουν τις 
προβλέψεις που έχει πάρει η Τράπεζα για τα δάνεια που θα τιτλοποιήσει). Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η 
διαστρωμάτωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του χαρτοφυλακίου Cairo που έλαβε την  έγκριση του SSM, προβλέπει την 
κατάταξη δανείων 3,8 δισ. ευρώ στον senior τίτλο, 1,2 δισ. ευρώ στον mezzanine τίτλο και 5 δισ. ευρώ στον junior. Το κρίσιμο 
κομμάτι για το οποίο ο SSM έδωσε την έγκρισή του είναι το mezzanine ομόλογο, καθώς το 1,2 δισ. ευρώ δανείων που περιλαμβάνει 
κρίθηκε επαρκές για την κάλυψη των επενδυτών, διασφαλίζοντας ότι δεν θα "αγγιχθεί" το senior ομόλογο. 
 

 Coca-Cola HBC: Μέρισμα €0,57 και ειδικό μέρισμα €2,00 ενέκρινε η Γ.Σ. Μέρισμα 0,57 ευρώ ανά μετοχή και ειδικό μέρισμα 2,00 

ευρώ ανά μετοχή από το γενικό αποθεματικό κεφαλαίου, ενέκρινε η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Coca-Cola HBC, 
όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη. Παράλληλα, οι μέτοχοι της Coca-Cola HBC εξέλεξαν τον Alfredo Rivera ως νέο μέλος του 
Δ.Σ. Επιπλέον η Γ.Σ. ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την ακύρωση 3.249.803 μετοχών. 

 

 Στην εκκίνηση το νέο εγχείρημα για την εισαγωγή του Τιτάνα στο Euronext. Με τον πήχη του ποσοστού αποδοχής της νέας 

προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης να ορίζεται στο 75% και για τις δύο κατηγορίες μετοχών (κοινών και προνομιούχων), ο Όμιλος 
ΤΙΤΑΝ ξεκινά σήμερα το δεύτερο εγχείρημα για την εισαγωγή σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
Euronext Βρυξελλών. Μετά τις εγκρίσεις που δόθηκαν χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός του χρονικού ορίζοντα που 
ανέμεναν οι επικεφαλής του Ομίλου, όπως είχε αναφερθεί κατά την πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων, η διαδικασία 
εισέρχεται ξανά στην γραμμή της εκκίνησης. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι μετοχών της ΤΙΤΑΝ που αποδέχθηκαν την προηγούμενη 
δημόσια πρόταση της TITAN Cement International SA (TCI) και επιθυμούν να αποδεχθούν και τη νέα Δημόσια Πρόταση, θα πρέπει 
να επαναλάβουν τη σχετική διαδικασία αποδοχής που ξεκινά σήμερα και λήγει στις 17 Ιουλίου 2019. Ο στόχος της Δημόσιας 
Πρότασης που υπεβλήθη από την TITAN Cement International SA για την απόκτηση των υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων 
μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ("ΤΙΤΑΝ"), με αντάλλαγμα μία νέα κοινή μετοχή της TCI για κάθε μία Μετοχή ΤΙΤΑΝ, είναι, μέσω 
της εισαγωγής στο Euronext Βρυξελλών (και με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών) είναι τριπλός. Να ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, να εισαχθεί σε 
μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο που θα του προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση επενδυτών, ενισχύοντας έτσι την 
εμπορευσιμότητα των μετοχών του και να  διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, βελτιώνοντας την 
πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού. Όπως 
επισταμένως έχει εξηγήσει η διοίκηση, η επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης δε θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο εύρος 
των λειτουργιών, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ καθώς και στους 
όρους απασχόλησης των εργαζομένων και στελεχών του, ενώ η παρουσία του Ομίλου στην Ελλάδα θα παραμείνει αμετάβλητη. 
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 Καμπανάκι από την Τράπεζα Ελλάδος για τον ρυθμό μείωσης των κόκκινων δανείων. Προειδοποίηση για ανεπαρκή μείωση 

των κόκκινων δανείων απεύθυνε η Τράπεζα της Ελλάδος στην Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Η ΤτΕ 
καλεί τις τράπεζες να εντείνουν τις προσπάθειες προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
παράλληλα ζητά από τα πιστωτικά ιδρύματα να συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων. Η ΤτΕ θεωρεί ότι οι 
προσπάθειες για την αποτελεσματική διαχείριση του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), που αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πρόκληση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το απόθεμα των ΜΕΔ μειώθηκε κατά το 2018 και ανήλθε στο 45,4% του 
συνολικού χαρτοφυλακίου (ή σε 81,8 δισ. ευρώ), έναντι ποσοστού 47,2% ή 94,4 δισ. ευρώ το 2017. Η μείωση του αποθέματος των 
ΜΕΔ που έχει επιτευχθεί ενισχύει το επιχείρημα ότι συνολικά ο πιστωτικός κίνδυνος σε επίπεδο συστήματος έχει μειωθεί σε σχέση 
με τα προηγούμενα έτη και επιπρόσθετα ότι η περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση καθίσταται πλέον καθοριστικής σημασίας. Για το 
λόγο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης μίας συστημικής λύσης προκειμένου οι τράπεζες να 
προχωρήσουν στον αναγκαίο μετασχηματισμό του επιχειρηματικού τους σχεδίου, την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και συνεπώς 
και στη διασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου. Η βελτίωση της χρηματοδότησης και της 
ρευστότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και κατά το 2018 η 
σαφής θετική πορεία πιστοποιήθηκε από την εξέλιξη των μεγεθών. Τα πιστωτικά ιδρύματα προχώρησαν στην πλήρη απεξάρτησή 
τους από το μηχανισμό έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος (Emergency Liquidity Assistance) το 
Μάρτιο 2019, γεγονός που σηματοδοτεί την ομαλοποίηση της χρηματοδότησης των τραπεζών. Το 2019, όπως επισημαίνει η ΤτΕ, 
αποτελεί έτος σημαντικών προκλήσεων για την ελληνική οικονομία και για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Οι κίνδυνοι, εγχώριοι και 
εξωτερικοί, παραμένουν και η εμπέδωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας πρέπει να συνεχιστεί. Η επιτυχής πορεία της 
Ελλάδος στη νέα, μετά την κρίση, ευρωπαϊκή κανονικότητα συνεπάγεται δεσμεύσεις για τη διασφάλιση των μέχρι σήμερα 
επιτευγμάτων, την άσκηση συνετής οικονομικής πολιτικής και τη συνέχιση της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μέχρι 
και την ολοκλήρωσή τους. Η επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας και η βελτίωση των μακροοικονομικών 
μεγεθών της χώρας απαιτούν την ενεργό συνδρομή και του πιστωτικού συστήματος, το οποίο με το υφιστάμενο απόθεμα ΜΕΔ 
αδυνατεί να συμβάλει καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια. Αν και ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων εμφανίζεται 
βελτιωμένος, δεν είναι ικανός σύμφωνα με την ΤτΕ, ώστε να επιτευχθεί σύντομα σημαντική αποκλιμάκωση του αποθέματός τους. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει από καιρό προτείνει μια συστημική λύση, η οποία προβλέπει τη μεταβίβαση 
σε Εταιρίες Ειδικού Σκοπού σημαντικού μέρους των ΜΕΔ μαζί με μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που είναι 
εγγεγραμμένη στους ισολογισμούς των τραπεζών. Ταυτόχρονα, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τις 
προσπάθειές τους με στόχο την επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης βιώσιμων επιχειρήσεων, την ενιαία αντιμετώπιση των οφειλετών με 
πολλαπλούς πιστωτές, τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και την εφαρμογή οριστικής λύσης για τις μη βιώσιμες 
επιχειρήσεις. 

 
 (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”) 
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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


