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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του 0,84% (677,17 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη  
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 44 κινήθηκαν ανοδικά, 
53 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 96 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.784,84 μονάδες (+0,92%), με τις 
μετοχές των ΕΤΕ (+6,75%), ΠΕΙΡ (+5,06%) και ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,12%) να καταγράφουν 
την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΛΑΜΔΑ (-1,23%), 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-1,42%) και ΟΛΠ (-1,58%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές και οι Αμερικάνικες αγορές έκλεισαν με μεικτά πρόσημα.  
 

Οικονομία 
 

 Ο Χοακίν Αλμούνια διορίστηκε σήμερα ως ανεξάρτητος εκτιμητής της 
χρηματοοικονομικής βοήθειας του ESM προς την Ελλάδα. Ο πρώην 

αντιπρόεδρος της Κομισιόν κ. Αλμούνια διορίστηκε από τον πρόεδρο του 
συμβουλίου του ESM Μάριο Σεντένο, σε συνεργασία με τον γενικό διευθυντή 
Κλάους Ρέγκλινγκ, σε συνεργασία με τα 19 μέλη του ESM. Ο Μάριο Σεντένο 
δήλωσε: «Η διαδικασία προσαρμογής στην Ελλάδα ήταν πιο δύσκολη και 
παρατεταμένη σε σχέση με άλλες χώρες της ευρωζώνης. Αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί μια εκτενής ανεξάρτητη εκτίμηση. Η αποστολή του ανεξάρτητου 
εκτιμητή είναι να εξετάσει τη χρηματοοικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα, με 
επίκεντρο το πρόγραμμα του ESM. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που ο κ. Αλμούνια 
δέχτηκε. Εχει τις κατάλληλες ικανότητες και εμπειρία να διενεργήσει την 
ανεξάρτητη εκτίμηση». Ο κ. Κλάους Ρέγκλινγκ δήλωσε: «Καλωσορίζω τον 
διορισμό του κ. Αλμούνια ως εκτιμητή. Η εκτεταμένη εμπειρία και γνώση του για τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα καθώς και τις υποθέσεις της ΕΕ θα διασφαλίσει 
την αξιοπιστία της διαδικασίας». Η εκτίμηση θα διενεργηθεί με στήριξη του ESM 
και συμβουλές από ανεξάρτητους ειδικούς με εκτιμητική εμπειρία σε άλλους 
διεθνείς θεσμούς. Ο κ. Αλμούνια θα προετοιμάσει και θα παρουσιάσει σχετική 
έκθεση στο συμβούλιο του ESM τον Ιούνιο του 2020. Πρόκειται για τη δεύτερη 
εκτίμηση αυτού του είδος, μετά την έκθεση του 2017 για τον EFSF και τον ESM 
από την Gertrude Tumpel-Gugerell, η οποία είχε καλύψει και τις πέντε χώρες που 
βρίσκονταν σε πρόγραμμα. 

 

 Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC, ο υπουργός Οικονομικών 
Ευκλείδης Τσακαλώτος ανέφερε την πρόβλεψη του ότι "το πιο πιθανό 
αποτέλεσμα της έκθεσης" της 27ης Φεβρουαρίου της Κομισιόν είναι "να 
αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά", επισήμανε ο ΥΠΟΙΚ 
σε ερώτημα για την 2η αξιολόγηση. "Πρέπει να γίνουν ακόμη κάποια βήματα 

για να περάσει η νομοθεσία που έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο Eurogroup. Έτσι, η 
έκθεση θα είναι ευνοϊκή, θα αναφέρει ότι έχουμε κάνει όλα όσα έπρεπε. Υπάρχουν 
ακόμη ένα ή δύο πράγματα που πρέπει να περάσουν από τη Βουλή αλλά έχει 
συμφωνηθεί η νομοθεσία, επομένως είναι μια τυπική διαδικασία αυτή που θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί έως το Eurogroup της 11ης Μαρτίου" επισήμανε. Για το 
ομόλογο και για το αν η Ελλάδα μπορεί να αρνηθεί τα κέρδη των ομολόγων 
καθώς έχει διαθέσιμα ο ΥΠΟΙΚ απάντησε ότι "δεν βλέπουμε (τα κέρδη ομολόγων) 
μόνο ως ένα ζήτημα του αν χρειαζόμαστε τα χρήματα. Το βλέπουμε ως θέμα που 
καλύπτει τόσο τους πιστωτές όσο και τα θεσμικά όργανα ώστε να είναι 
πεπεισμένοι ότι η Ελλάδα συνεχίζει την πορεία των μεταρρυθμίσεων.  Έτσι, είναι 
"πιο σημαντικό το σήμα που δίνει από ότι τα χρήματα που παράσχει". Πρόσθεσε 
ότι "φυσικά, τα χρήματα είναι πάντα χρήσιμα. Δεν τα χρειαζόμαστε αμέσως, 
επειδή υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα κάτι το οποίο σημαίνει ότι το χρέος μας 
βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση μετά την συμφωνία του προηγούμενου 
καλοκαιριού".  Εξήγησε ότι "για τον λόγο αυτό άλλωστε ήμασταν σε θέση να 
βγούμε στις αγορές πριν από τρεις - τέσσερις εβδομάδες και για τον ίδιο λόγο οι 
επενδυτές αισθάνονται βεβαιότητα για την ελληνική οικονομία και τα spreads 
μειώνονται". Ο ΥΠΟΙΚ επισήμανε ότι "πιστεύω ότι συνεχίζεται η στρατηγική 
μεταρρυθμίσεων. Είναι γνωστές οι προθέσεις μας. Δεν εκπλήσσουμε τους 
επενδυτές". Είχαμε προειδοποιήσει για τον κατώτατο, είπε, "έτσι ώστε όλοι να 
γνωρίζουν τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχουν εκπλήξεις, δεν υπάρχει  κρυφή 
ατζέντα". Επανέλαβε επίσης τις βολές προς την ΝΔ λέγοντας ότι "η Νέα 
Δημοκρατία υπόσχεται τεράστιες φορολογικές περικοπές για τις οποίες δεν 
μπορώ να καταλάβω από πού προέρχονται τα χρήματα, κάτι που είναι ένα 
σοβαρό θέμα τόσο για τις αγορές όσο και για τους ανθρώπους που σκέφτονται να 
την ψηφίσουν". 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 677.17 +0.84% +10.4% 
FTSE-Large Cap 1,784.84 +0.92% +11.0% 
FTSE-Mid Cap 1,113.79 +0.18% +14.2% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 49,185 +0.58% +9.6% 
Όγκος (€ εκατ.) 59.72 +80.27% 36.80 

  

 
ΕΤΕ 6.75% 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%  
ΠΕΙΡ 5.06% 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%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3.12% 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%  

ΑΛΦΑ 2.15% 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%  
ΕΥΡΩΒ 1.54% 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%  

ΤΕΡΝΑ -0.76% -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%  
ΣΑΡ -1.13% -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%  
ΛΑΜΔΑ -1.23% -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%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1.42% -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%  
ΟΛΠ -1.58% -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 Close Daily YTD  

Απ. 20ετούς Ομ/γου -0.31% +0.0 +0 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.63% +1.7 -42 

Spread 10ετούς Ομ. 3.79% +1.3 -61 

USD / Euro 366 -1.7 -49 

Αργό Πετρέλαιο ($) 1.13 0.04% -1.1% 

ΑΕΠ (%) 2.2% Γ Τριμ.'18 - 

Πληθωρισμός 1.8% Οκτ. '18 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

22/02/2019:                 -  
 

28/02/2019:  ΕΛΠΕ- Αποτελέσματα ‘Ετους 
01/03/2019:  Moody’s – Αξιολόγηση 
01/03/2018:  MSCI – Ημέρα Εφαρμογής  
07/03/2018:  Eurobank – Αποτελέσματα Έτους 
07/03/2018:  ΕΛΣΤΑΤ – Εκτίμηση ΑΕΠ 
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 Μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα, 22 Απρίλιου, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι για την άδεια καζίνο να υποβάλουν την προσφορά 
τους. Σήμερα αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Ε.Ε. η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. Σύμφωνα με τους όρους αυτής, ο 

ενδιαφερόμενος θα πρέπει εκτός από το Καζίνο στο Ελληνικό, να είναι σε θέση να λειτουργήσει ένα ξενοδοχείο 875 κλινών και ένα 
συνεδριακό χώρο έκτασης τουλάχιστον 7.500 τ.μ. Επίσης η επιχείρηση καζίνο θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει 
τουλάχιστον 100 τραπέζια τυχερών παιγνίων (ρουλέτες, black jack κ.λπ.), όπως επίσης και τουλάχιστον 500 παιγνιομηχανές. Ο 
ενδιαφερόμενος (ή οι ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση σύμπραξης) θα πρέπει να έχουν έσοδα τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ τα 
τελευταία τρία χρόνια και ιδία κεφαλαία τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ. Τέλος θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν το 100% των 
κεφαλαίων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των έργων της πρώτης φάσης. 

 

 Στα 13,9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ταξιδιωτικό πλεόνασμα το 2018, με αύξηση των εισπράξεων κατά 10%, καθώς τη 
χώρα μας επισκέφθηκαν 30,123 εκατ. τουρίστες, αυξημένοι κατά σχεδόν 3 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 
γεγονός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ στον τουρισμό. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Δεκέμβριο του 2018 εμφάνισε πλεόνασμα 14 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 25 εκατ. ευρώ 
τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Ειδικότερα, αύξηση κατά 40,0% κατέγραψαν τον Δεκέμβριο του 2018 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, 
φθάνοντας τα 266 εκατ. ευρώ, έναντι 190 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017, ενώ αύξηση κατά 53,1% παρατηρήθηκε στις 
ταξιδιωτικές πληρωμές (Δεκέμβριος 2018: 252 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2017: 165 εκατ. ευρώ). H αύξηση των ταξιδιωτικών 
εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 16,8%, καθώς και στην αύξηση της μέσης δαπάνης 
ανά ταξίδι κατά 67 ευρώ ή 20,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 2,8% 
στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν κατά 0,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών. Το 2018, το 
ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 13.943 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 12.725 εκατ. ευρώ το 2017. Η εξέλιξη αυτή 
οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.483 εκατ. ευρώ ή 10,1%, οι οποίες μόνο εν μέρει αντισταθμίστηκαν από 
την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 265 εκατ. ευρώ ή 13,9%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων ήταν αποτέλεσμα 
της ανόδου της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 10,8%, καθώς η δαπάνη ανά ταξίδι παρουσίασε οριακή μείωση κατά 1 ευρώ 
ή 0,2%, στα 521,1 ευρώ. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 72,0% στο 
σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν κατά 62,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Ένα βήμα πιο κοντά στη συμφωνία για την προστασία της α΄ κατοικίας βρέθηκαν τράπεζες και κυβέρνηση σε συνάντηση 
που είχαν το απόγευμα της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες έθεσαν δύο θέματα που κατά τη γνώμη τους 

θεωρούνται κρίσιμα για την αποκάλυψη των στρατηγικών κακοπληρωτών. Συγκεκριμένα, ζήτησαν: (α) Να μη μπορεί κάποιος να 
καταφεύγει στον νόμο Κατσέλη, πριν από τον πλειστηριασμό του ακινήτου του, (β) Να μη μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει κατά τον 
πλειστηριασμό του ακινήτου του, την πρώτη τιμή προσφοράς, χωρίς αυτή να συνοδεύεται από έκθεση ανεξάρτητου  εκτιμητή, (γ) Η 
κυβέρνηση επιφυλάχθηκε να απαντήσει αφού θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, (δ) Οι 
τράπεζες από την πλευρά τους, θεωρούν τα δύο παραπάνω θέματα., ύψιστης σημασίας προκειμένου να συναινέσουν στην συνολική 
πρόταση της κυβέρνησης για την προστασία της α΄κατοκίας, (ε) Στο πλαίσιο αυτό, δείχνουν διατεθειμένες να αποδεχθούν τη 
συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας για όσους έχουν κάνει ήδη αίτηση για το νόμο Κατσέλη, χωρίς αυτοί να υποχρεωθούν να 
επανυποβάλουν αίτηση στην νέα πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, (ζ) Στη σημερινή 
συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, οι CEO των τεσσάρων συστημικών 
τραπεζών και από την πλευρά της κυβέρνησης ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης και ο υφυπουργός παρά τω 
Πρωθυπουργό, Δημήτρης Λιάκος. 

 

 Άνοιξε ο δρόμος για την κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου Διεθνούς Αερολιμένα στο Καστέλλι Ηρακλείου. Ο Υπουργός 

Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης υπέγραψε σήμερα τη Σύμβαση Παραχώρησης, μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και 
της Εταιρείας Παραχώρησης «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε», του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, 
Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης καθώς και Μελέτη, Κατασκευή και 
Χρηματοδότηση των Οδικών Συνδέσεων αυτού». Στο διαγωνισμό για το νέο αεροδρόμιο επικράτησε η κοινοπραξία του ομίλου ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ με την ινδική GMR. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών, με την υπογραφή της Σύμβασης 
Παραχώρησης και την κύρωση της από τη Βουλή, "ξεκινά η υλοποίηση ενός έργου με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την 
Κρήτη αλλά και γενικότερα για την εθνική οικονομία. Πρόκειται για μία επένδυση 1,5 δις ευρώ και ενός έργου συμβατικού 
αντικειμένου πάνω από 520 εκατ. ευρώ. Με την έναρξη του έργου δημιουργούνται 1500 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο της 
κατασκευής και πολλαπλάσιες μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουργίας και την περίοδο που θα αναπτυχθούν οι νέες 
εμπορικές υποδομές και οι χρήσεις". Μάλιστα, "με βάση την πρόσφατη έκθεση του Air Transport Action Group (ATAG), εκτιμάται ότι 
το Αεροδρόμιο Καστελλίου θα δημιουργήσει περίπου 7000 – 7500 θέσεις άμεσης απασχόλησης (στην εταιρεία του Αεροδρομίου, τις 
αεροπορικές εταιρείες, τις εταιρείες διαχείρισης handling, τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών κ.α.). Παράλληλα η αναπτυξιακή 
δυναμική που θα προσδώσει στην περιοχή, το νέο Αεροδρόμιο, θα οδηγήσει και σε ενίσχυση της έμμεσης απασχόλησης σε τομείς 
όπως για παράδειγμα ο τουρισμός και το εμπόριο. Βάσει των ίδιων στοιχείων της ATAG υπολογίζεται ότι το Αεροδρόμιο Καστελλίου 
θα κινητοποιήσει περίπου 35.000 με 37.000 θέσεις έμμεσης απασχόλησης". Στο υπουργείο Υποδομών υποστηρίζουν πως "για 
πρώτη φορά, το Δημόσιο να διατηρήσει ισχυρή παρουσία σε μια εξαιρετικής σημασίας επένδυση, τόσο στη φάση της υλοποίησης 
όσο και στη λειτουργία του Αεροδρομίου με συγκεκριμένα οφέλη. Αξίζει να σημειωθεί, ότι προηγήθηκε, από την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ένας σημαντικός κύκλος παρεμβάσεων και αλλαγών στη δομή του διαγωνισμού. Αυτές οι 
παρεμβάσεις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος καθώς και τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, αποτυπώνονται στη σύμβαση 
παραχώρησης".  
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 Στην τελευταία ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών που έκανε στις 29 Νοεμβρίου του 2018 ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε 
μιλήσει για το «σαρωτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως εναντίον της κλιματικής αλλαγής που θα αναγκάσει τους 
πολιτικούς σε αποφάσεις». Τότε, λοιπόν, εστίασε στις πρωτοβουλίες της εταιρίας για τη δραστηριοποίηση στις ΑΠΕ διεθνώς 

αναγγέλλοντας μάλιστα την απορρόφηση της ΜΕΤΚΑ EGN, της εταιρείας που αναπτύσσει τέτοια έργα διεθνώς. Η «Μυτιληναίος» 
έκανε ένα βήμα στροφής προς τη λεγόμενη «πράσινη» οικονομία, μακριά από τις συνηθισμένες δραστηριότητες της. Προχώρησε 
στην εξαγορά του 60% της start up εταιρίας ZEOLOGIC με ειδίκευση στην παροχή καινοτόμων λύσεων στον τομέα επεξεργασίας 
υγρών και στερεών αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό μπαίνει σε νέες δραστηριότητες επιδιώκοντας προφανώς να διευρύνει το 
χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων της εισηγμένης και φυσικά τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη της. 

 

 Περί τα 650 εκατ. ευρώ θα επενδύσει φέτος ο ΟΤΕ όπως τόνισε η διοίκηση στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα 
αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου του 2018. Ωστόσο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Μιχάλης Τσαμάζ 

τόνισε πως φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά καθώς στην Ελλάδα θα υπάρξουν εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται  
σημάδια κάμψης στον τουρισμό που στήριξε και τα έσοδα και των εταιρειών τηλεπικοινωνιών την τελευταία τριετία. Για τη συνεχή 
αρνητική πορεία του ομίλου στην Ρουμανία η διοίκηση τόνισε πως «έχουμε πιάσει πάτο» και προέβλεψε καλύτερα αποτελέσματα 
αφήνοντας, όμως, ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα (σε ερώτηση για πιθανή πώληση). Ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Μπάμπης 
Μαζαράκης, ρωτήθηκε και για την πρόσφατη απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με 
αφορμή προσφυγή της Forthnet κατά των Vodafone και Cosmote ώστε να έχει καλύτερους εμπορικούς όρους αν δραστηριοποιηθεί 
ως «εικονικός πάροχος» (MVNO). Υποστήριξε πως πρόκειται για «φωτογραφική απόφαση για την Forthnet» η οποία «προκαλεί 
ερωτηματικά με δεδομένη την αρνητική οικονομική κατάσταση που βρίσκεται» η τελευταία. Ο ίδιος υποστήριξε πως στο πρόσφατο 
παρελθόν «χρεοκόπησαν» άλλοι «εικονικοί πάροχοι» όπως η Cyta Hellas (σ.σ. εξαγοράστηκε από την Vodafone Hellas) και τόνισε 
πως η διοίκηση του OΤΕ δεν είναι διατεθειμένη να προσθέσει επισφαλείς απαιτήσεις. Η διοίκηση του OΤΕ ανακοίνωσε πως το 
σύνολο των εσόδων από την πώληση της θυγατρικής Telekom Albania θα επιστρέψει στους μετόχους μέσω μερίσματος. Για το 2019 
οι επενδυτές του OΤΕ προβλέπεται πως θα λάβουν συνολικά 350 εκατ. ευρώ, τα 221 εκατ. ευρώ από τα οποία μέσω μερισμάτων και 
τα 129 μέσω το προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών. Όπως είναι γνωστό, το διοικητικό συμβούλιο του OΤΕ θα προτείνει τη 
διανομή μερίσματος 0,46 ευρώ ανά μετοχή. Πέρυσι οι επενδύσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 706 εκατ. ευρώ, τα 226 εκατ. από 
τα οποία δαπανήθηκαν στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Στην περυσινή χρονιά το βάρος των επενδύσεων έπεσε στην ανάπτυξη των 
δικτύων Νέας Γενιάς ενώ για φέτος στόχος είναι να παρέχεται η δυνατότητα για υπηρεσίες FTTH (οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι) για 
150.000 νοικοκυριά. Στην Ελλάδα για το σύνολο του 2018 ο OΤΕ παρουσίασε αύξηση εσόδων στη σταθερή τηλεφωνία (1,4% στα 
916 εκατ. ευρώ) κυρίως μέσω αύξησης των συνδρομητών ταχύτερων ευρυζωνικών συνδέσεων (που οδήγησε σε διπλασιασμό 
εσόδων από ευρυζωνικές συνδέσεις) αλλά ταυτόχρονα κατέγραψε μικρή μείωση εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (-1,6% 
στα 926 εκατ. ευρώ) για «τεχνικούς» (σ.σ. λογιστικούς) λόγους. 

 
 
 (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”, “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. 

 

Τμήμα Ανάλυσης     Τμήμα Πωλήσεων     Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 
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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


