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Σχόλιο Αγοράς 
Με πτώση της τάξης του -2,23% (776,98 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη  
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 28 κινήθηκαν 
ανοδικά, 86 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 13 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.855,60 μονάδες (-2,53%), με τις 
μετοχές των ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,28%), ΕΕΕ (-0,58%) και Cenergy (-0,59%) να 
καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΕΤΕ (-4,65%), 
ΑΡΑΙΓ (-5,24%) και ΑΛΦΑ (-5,25%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Αμερικάνικες και οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν απώλειες. 
 

Οικονομία 
 
• Η Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα «BB» με 

σταθερές προοπτικές. O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το 
μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 'BB' με σταθερές προοπτικές. 
Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος αναφέρει ότι η αξιολόγηση της Ελλάδας αντανακλά το 
υψηλό επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήματός της, τα οποίο υπερβαίνει κατά πολύ 
τον μέσο όρο των χωρών με αξιόχρεο 'BB' and 'BBB' καθώς και τις επιδόσεις 
διακυβέρνησής της που είναι υψηλότερες από τις περισσότερες χώρες με μη 
επενδυτική διαβάθμιση. Αυτά τα ισχυρά σημεία σταθμίζονται με την αδύναμη 
μεσοπρόθεσμη δυνητική ανάπτυξη, ένα πολύ υψηλό επίπεδο μη 
εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα και τα πολύ υψηλά επίπεδα 
χρέους της γενικής κυβέρνησης και εξωτερικού χρέους. Οι σταθερές προοπτικές 
αντανακλούν τον βαθμό εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα των δημόσιων 
οικονομικών, ακόμη και μετά το σοκ στην οικονομία και τα δημόσια οικονομικά 
από την πανδημία της Covid-19 και τους κινδύνους για τις οικονομικές 
προοπτικές. 
 

• Διερευνητικές επαφές : Έναρξη του 61ου κύκλου συζητήσεων Ελλάδας και 
Τουρκίας. Στην Κωνσταντινούπολη είναι στραμμένα σήμερα όλα τα βλέμματα 
όπου ξεκινά ο 61ος γύρος των διερευνητικών επαφών που διακόπηκαν πριν από 
μια πενταετία με την Ελλάδα να προσέρχεται καλή τη πίστει και με πνεύμα 
συνεργασίας, χωρίς όμως αυταπάτες και χωρίς ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες, 
απορρίπτοντας κατηγορηματικά ακραίες αξιώσεις από την Τουρκία και 
ξεκαθαρίζοντας ότι αποκλειστικό αντικείμενο της ατζέντας είναι η χάραξη 
θαλασσίων ζωνών. 

 

• Στο επίκεντρο η επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων. Τα κριτήρια 
για το πρόγραμμα «Γέφυρα 2», που θα επιδοτεί τους τόκους των επιχειρηματικών 
δανείων για όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από το lockdown στην οικονομία, θα 
τεθούν προς συζήτηση την προσεχή εβδομάδα στις τηλεδιασκέψεις που θα έχει η 
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών με τους επικεφαλής των θεσμών. Στο 
επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί επίσης ο πτωχευτικός νόμος και η 
προεργασία που έχει κάνει το υπουργείο Οικονομικών για την έγκαιρη 
ενεργοποίησή του, μετά και την παράταση που δόθηκε στη διαδικασία της 
εξυγίανσης και στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Βασικό πυλώνα του νέου 
πτωχευτικού νόμου αποτελεί επίσης ο φορέας πώλησης και επαναμίσθωσης 
ακινήτων, που θα αποκτά τα σπίτια που είναι πρώτη κατοικία των ευάλωτων 
δανειοληπτών, επιτρέποντάς τους να μένουν σε αυτά καταβάλλοντας ενοίκιο. 
 

Επιχειρήσεις 
 

• ΔΕΗ: Νέα προθεσμία έως τις 19 Φεβρουαρίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Την παράταση των προθεσμιών που σχετίζονται με την 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την πώληση μειοψηφικού ποσοστού 
της συμμετοχής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, μετά από 
σχετικό αίτημα ενδιαφερόμενων επενδυτών. Πιο συγκεκριμένα, η νέα προθεσμία 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ είναι η 19η Φεβρουαρίου, 
εκείνη για την υποβολή ερωτημάτων ή αίτησης για διευκρινίσεις είναι η 5η 
Φεβρουαρίου, ενώ ως νέα προθεσμία για υποβολή των απαραίτητων 
συνοδευτικών εγγράφων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ορίζεται η 26η 
Φεβρουαρίου. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 778.98 -2.23% -3.71% 
FTSE-Large Cap 1,855.60 -2.53% -4.09% 
FTSE-Mid Cap 1,087.21 -1.47% -1.82% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 52,178 -1.84% -2.3% 
Όγκος (€ εκατ.) 69.95 29.62% 61.34 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
GEKTERNA 0.28% 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%  

Coca Cola Hellenic -0.58% 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%  
Cenergy -0.59% 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%  
Viohalco -0.71% 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%  
Sarantis -1.00% 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%  

Motor Oil -3.44% -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%  
OPAP -4.02% -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%  

National Bank -4.65% -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%  
Aegean Airlines -5.24% -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%  
Alpha Bank -5.25% -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 -0.54% +0.0 +0.2 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 1.09% +3.1 +9.3 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 0.70% +3.8 +7.5 

Spread 10ετούς Ομ. +121.6 +5.5 +77 

EUR / USD 1.22 0.24% -0.9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 52.44 -1.30% 8.1% 

ΑΕΠ (%) -11.7% Γ’Τριμ.'20 - 

Πληθωρισμός -2.3% Δεκέμβριος'20 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

25/01/2020:      –  
 
 
26/01/2021:  Interlife-Έναρξη διαπραγμάτευσης 
27/01/2021:  Ελλάκτωρ – Έκτακτη Γεν. Συνέλευση 
04/02/2020: ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα 2020 και         .             
.                   Τηλεδιάσκεψη 
09/02/2020:  MSCI – Ανακοίνωση τριμηνιαίας                           
.                    αναθεώρησης δείκτη 
04/02/2020: EEE – Αποτελέσματα 2020 και         .             
.                   Τηλεδιάσκεψη 
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• Ενίσχυση κεφαλαίων 1 δισ. για την Πειραιώς. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της 
Τράπεζας Πειραιώς, που θα αποφέρει κεφαλαιακά κέρδη περίπου 1 δισ. ευρώ έως το τέλος του α΄ τριμήνου, με στόχο να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες για την αποκρατικοποίησή της πριν από το καλοκαίρι. Χρονικό ορόσημο θεωρείται ο Ιούνιος, οπότε και 
θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του stress test που θα πραγματοποιήσει η ΕΚΤ, και στόχος της κυβέρνησης και της διοίκησης 
της τράπεζας είναι η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων πριν από το καλοκαίρι. Οι συνθήκες αυξημένης ρευστότητας που 
υφίστανται στις διεθνείς αγορές αποτελούν θετικό momentum, αλλά η επίτευξη του στόχου είναι σε άμεση συνάρτηση με την 
εξέλιξη της πανδημίας και τη δυνατότητα της οικονομίας να ανακάμψει. 
 

• ΕΤΕ-PROJECT FRONTIER: Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή, που θα αγοράσει το 95% 
των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Frontier. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο με 201 χιλιάδες μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια, 87 χιλιάδων δανειοληπτών, ανεξόφλητου κεφαλαίου 7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6,1 δισ. ευρώ είναι 
εντός ισολογισμού. Οι μη δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να υποβληθούν γύρω στις 10 Φεβρουαρίου και το VDR θα ανοίξει, 
για όσους περάσουν στη δεύτερη φάση, γύρω στο τέλος του ίδιου μήνα με αρχές Μαρτίου. Οι δεσμευτικές, με βάση το ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα, θα υποβληθούν στις αρχές του δεύτερου τριμήνου. Εντός του ίδιου τριμήνου προβλέπεται να υπογραφεί και το 
SPA. 

 

• Intralot: Παρατείνεται η προθεσμία προσχώρησης στη συμφωνία Lock-up. Παράταση δίνει η Intralot στη προθεσμία 
προσχώρησης στη συμφωνάι Lock-up σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, προκειμένου να δοθεί στους επενδυτές περισσότερος 
χρόνο για την μελέτη των υποστηρικτικών εγγράφων 
 

• Χαρδαλιάς: - Πότε ανοίγουν τα πρακτορεία ΟΠΑΠ. Από την Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου, ανοίγουν τα καταστήματα ΟΠΑΠ αλλά 
όχι τα ΟΠΑΠ play, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο θα επιτραπεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα. 
 

 
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”) 
 

 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.insider.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.imerisia.gr/
http://www.capital.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.gr/
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AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Το παρόν εκδίδεται από την EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ. και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευση του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
εταιρίας. Οι αναλύσεις και εκτιμήσεις που περιέχει έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόταση ή επενδυτική συμβουλή για αγορά ή πώληση 
μετοχών ή άλλες επενδυτικές κινήσεις, οι δε πληροφορίες και τα στοιχεία αντλούνται από αξιόπιστες πηγές χωρίς καμία επαλήθευση από την εταιρία και χωρίς να παρέχεται 
καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους. 
 
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έχει συνταχθεί από το Τμήμα Ανάλυσης και Αναδοχών της  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ. Το έγγραφο αυτό συνετάχθη για αποκλειστική 
χρήση του παραλήπτη του και δεν επιτρέπεται να επανατυπωθεί, αντιγραφεί ή διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της  EUROXX 
A.X.E.Π.Ε.Υ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δεν συνιστούν πρόταση για αγορά ή για πώληση κάποιου συγκεκριμένου χρεογράφου ούτε επενδυτικές συμβουλές. Η 
EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ, οι συγγενείς της εταιρίες καθώς και πρόσωπα ή πελάτες συνδεδεμένα με αυτήν μπορούν οποτεδήποτε να αναλάβουν κάποια θέση ή να συμμετάσχουν 
σε συναλλαγές που αφορούν χρεόγραφα τα οποία αναφέρονται στο παρόν. Ενδέχεται επίσης να συνεργάζονται κατά καιρούς με τις αντίστοιχες εκδότριες εταιρίες. 
 
Σημαντικές δηλώσεις, αναφορές και διασαφηνίσεις  
 
Διαχωρισμός Γεγονότων από εκτιμήσεις 
 
Στην ανάλυση αυτή διαχωρίζονται τα γεγονότα από (α) τις βάσιμες εκτιμήσεις και (β) της ανεπιβεβαίωτες δημοσιεύσεις- εκτιμήσεις. Οι βάσιμες εκτιμήσεις συμβολίζονται με 
αστερίσκο (*) ενώ οι ανεπιβεβαίωτες συστάσεις-εκτιμήσεις συμβολίζονται με δύο αστερίσκους(**) 
 
Η ανάλυση αυτή στην παρούσα (πλήρη και τελική) μορφή δεν έχει περιέλθει σε γνώση κανενός προ της δημοσίευση της. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή στόχος δεν έχει γίνει 
γνωστό σε πελάτες, μέλη ΔΣ στελέχη ή υπαλλήλους της EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ ή σε στελέχη της αναλυόμενης εταιρίας. 
 
Μαθηματική Βασιμότητα των εκτιμήσεων 
Ο αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία που αποδεικνύουν την μαθηματική  βασιμότητα των εκτιμήσεων του για την τιμή στόχο της εταιρίας, προς αποκλειστική & και 
πιθανή μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές. 
 
Διαβαθμίσεις  

Οι διαβαθμίσεις αφορούν την σχέση της τιμής της μετοχής με την θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. 

 

 
 
Ενδεικτική Αναφορά σε Κινδύνους 
Επενδύσεις στην εξεταζόμενη εταιρία ενέχουν κινδύνους που  σχετίζονται, α. Με την αγορά & διαπραγμάτευση μετοχών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε μικρή εμπορευσιμότητα 
της μετοχής, συστηματικούς κινδύνους ( η εταιρία έχει equity BETA>1) και μη συστηματικούς κινδύνους, β. Με άλλους κινδύνους όπως επιχειρηματικούς κινδύνους (εξάρτηση 
πωλήσεων από μεγάλους πελάτες & διαγωνισμούς, εξάρτηση από εγχώρια αγορά, εξάρτηση από συμβάσεις συνεργασίας), συναλλαγματικούς κινδύνους κλπ. που επηρεάζουν 
τα μεγέθη της εταιρίας και συνακόλουθα την τιμή της μετοχής. 
 
Σε κάθε περίπτωση η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ προορίζει την παρούσα μελέτη για επαγγελματίες Επενδυτικούς Συμβούλους ή διαχειριστές, οι οποίοι την αξιοποιούν εξετάζοντας 
το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή και επενδυτικό ορίζοντα ( ο οποίος μόνο κατά σύμπτωση μπορεί  να ταυτίζεται με εκείνος της εκάστοτε 
ανάλυσης) ή/και τοποθετήσεις αυτού σε  άλλες αξίες, μετοχικές ή μη, πάντα στα πλαίσια των αρχών βέλτιστης κινδύνων. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ μπορεί να μεταβάλλει τις 
εκτιμήσεις της, βάσει νέων δεδομένων, χωρίς προειδοποίηση. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε απόδοση σε οποιονδήποτε τίτλο σε οποιοδήποτε 
χρονικό ορίζοντα και για οποιονδήποτε που κάνει χρήση πληροφοριών ή και εκτιμήσεων που περιέχονται στην παρούσα μελέτη.  
 
Επενδυτικές συμβουλές 
 
Δηλώσεις που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων 
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα (αναλυτές & επενδυτικοί σύμβουλοι) δεν κατέχουν μετοχές της αναλυόμενης εταιρίας ή θέση σε παράγωγα προϊόντα (derivatives) στα οποία 
συνυπολογίζεται/συμμετέχει η εν λόγω μετοχή. Οι αναλυτές έχουν ασχοληθεί κατά το τελευταίο 12μηνο, στα πλαίσια της απασχόλησης τους στην EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ και 
μόνο, για εργασίες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη εταιρία, χωρίς ο μισθός τους να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες εργασίες. Τα παραπάνω 
φυσικά πρόσωπα δεν είχαν έμμισθη σχέση με την αναλυόμενη εταιρία. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ έχει παράσχει κατά το 12μηνο συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη 
εταιρία υπαμοιβή . Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν κατέχει αριθμό μετοχών της αναλυόμενης που να θεωρείται, βάσει της υπάρχουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ως 
σημαντικός. 
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Διαβάθμιση Αναλύσειων της 

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Αγορά

Διακράτηση

Πώληση

Υπο Αναθεώρηση

Αναμενόμενη συνολική απόδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση μεταξύ -10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση < -10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής 

Σύσταση και τιμή στόχος υπόκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης


