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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του -1.60% (831.70 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 22 κινήθηκαν 
ανοδικά, 77 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 31 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2,034.57 μονάδες (-1.74%), με τις 
μετοχές των ΤΕΝΕΡΓ (+1.63%), ΕΧΑΕ (+0,33%) και ΟΤΕ (+0,00%) να καταγράφουν 
την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΜΠΕΛΑ (-3,76%), ΔΕΗ (-
4,18%) και ΑΛΦΑ (-5,86%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές και 
οι Αμερικανικές αγορές κινήθηκαν πτωτικά. 
 
Οικονομία 
 
 Δημόσιο χρέος: Μικρή πτώση στο δεύτερο τρίμηνο. Μείωση κατέγραψε το 

συνολικό δημόσιο χρέος στο β' τρίμηνο του 2019 σε σχέση τόσο με το πρώτο 
τρίμηνο όσο και με τον Δεκέμβριο του 2018. Ωστόσο παραμένει σε υψηλά 
επίπεδα, τόσο ως ποσό όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ (κοντά στο 180%), ενώ η 
συντριπτική του πλειονότητα προέρχεται φυσικά από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους, το ύψος του χρέους Κεντρικής Διοίκησης στο τέλος του περασμένου 
Ιουνίου διαμορφώθηκε στο ποσό των 356,55 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,14 δισ. 
ευρώ σε σχέση με τον Μάρτιο και κατά 2,4 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο 
του 2018. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αφορούν το Χρέος της Κεντρικής 
Διοίκησης, το οποίο διαφέρει από το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης (Χρέος κατά 
Μάαστριχτ), καθώς το χρέος σε όρους γενικής κυβέρνησης δεν περιλαμβάνει το 
ενδοκυβερνητικό χρέος και άλλα στοιχεία μικρότερης επίπτωσης.Στο συνολικό 
ύψος του χρέους περιλαμβάνεται και το «μαξιλάρι» ασφαλείας που σχηματίστηκε 
από τα δάνεια του ESM προκειμένου να διευκολυνθεί η προσπάθεια της χώρας 
για την έξοδο στις αγορές, μετά τη λήξη του μνημονίου. Αποτέλεσμα είναι τα 
ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου στο τέλος του Ιουνίου να ανέρχονται σε 20,82 
δισ. ευρώ, από 22,46 δισ. ευρώ στο τέλος του Μαρτίου. Όσο η χώρα ανακτά την 
πρόσβασή της στις αγορές ιδιαίτερα μετά την πτώση των επιτοκίων, περιορίζεται 
και ο ρόλος του «μαξιλαριού ασφαλείας». Πάντως, ο ΟΔΔΗΧ διευκρινίζει ότι στο 
ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός αποθεματικού προσόδων από τις 
αγορές κεφαλαίου με υπόλοιπο 15,7 δισ. ευρώ στο τέλος του Ιουνίου. Μέχρι το 
2070 Η διάρκεια του χρέους εκτείνεται πλέον μέχρι το 2070, μετά την επιμήκυνση 
της διάρκειας των δανείων του ΕΜΣ, με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που 
εφαρμόστηκαν από τον περασμένο Απρίλιο. Ειδικότερα, ο ΕΜΣ μετέθεσε χρονικά 
κατά 10 έτη τη λήξη των επιλέξιμων δανείων που έχει χορηγήσει ο EFSF, 
αυξάνοντας τη μεσοσταθμική διάρκεια του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης σε 
21,08 έτη, από 18,06 έτη που ήταν προ της εφαρμογής των μεσοπρόθεσμων 
μέτρων. Υπό κανονικές δημοσιονομικές συνθήκες, το Πρόγραμμα Σταθερότητας 
2019 προβλέπει σταδιακή αποκλιμάκωση του λόγου του δημόσιου χρέους προς 
το ΑΕΠ κατά την περίοδο 2019-2022, υπό τη θετική επίδραση των 
προβλεπόμενων πρωτογενών πλεονασμάτων, της βελτιούμενης ανάκαμψης της 
οικονομίας, καθώς και της εξυπηρέτησης χρέους από τα ταμειακά διαθέσιμα. Από 
τα αναλυτικά στοιχεία του ΟΔΔΗΧ προκύπτει ότι από τα 356,549 εκατ. ευρώ, που 
ήταν το συνολικό χρέος στις 30 Ιουνίου, ποσό 283.930 εκατ. ευρώ προέρχεται 
από δάνεια και 72.620 εκατ. ευρώ είναι τα ομόλογα και τα έντοκα γραμμάτια. 
Επίσης, από το σύνολο των δανείων, ποσό ύψους 252.147 εκατ. ευρώ 
προέρχεται από τα δάνεια που έχει λάβει η Ελλάδα από τον Μηχανισμό Στήριξης 
(ΕΤΧΣ/ΕΜΣ/ΔΝΤ). Η ονομαστική αξία των μακροπρόθεσμων ομολόγων που 
κυκλοφορούν στην αγορά ανέρχεται σε 57,37 δισ. ευρώ, ενώ 15,25 δισ. ευρώ 
είναι η αξία των εντόκων γραμματίων. 

 

 «Σιγή» Moody's για την Ελλάδα: Ανέβαλε την προγραμματισμένη 
αξιολόγησή της.  Για άλλη μια φορά, ο οίκος Moody's επέλεξε να μην 

πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη για τα ξημερώματα του Σαββάτου 
αξιολόγηση για το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας. Είχε πάντως φροντίσει, 
λίγες ώρες νωρίτερα, με έκθεσή του, να στείλει μήνυμα πως τα επίμονα «αγκάθια» 
της ελληνικής οικονομίας, από τις χαμηλές επενδύσεις και τις αρνητικές 
δημογραφικές τάσεις έως τους κινδύνους του τραπεζικού τομέα και το υπέρογκο 
χρέος, δεν αφήνουν προς το παρόν περιθώρια για σημαντικές αλλαγές στο 
αξιόχρεο. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 831.70 -1.60% +35.6% 
FTSE-Large Cap 2,034.57 -1.74% +26.5% 
FTSE-Mid Cap 1,339.24 -1.33% +37.3% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 55,271 -1.39% +23.1% 
Όγκος (€ εκατ.) 54.00 +21.59% 66.60 

  

FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

Terna Energy 1.63% 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%  
Hellenic Exchanges 0.33% 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%  
OTE 0.00% 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%  
GEKTERNA -0.32% 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%  

Motor Oil -0.75% 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%  

Sarantis -3.27% -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%  
Ellaktor -3.56% -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%  
Jumbo -3.76% -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%  
PPC -4.18% -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 -5.86% -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 -0.42% +0.5 -11 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 2.73% -0.1 -232 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1.95% -1.4 -245 

Spread 10ετούς Ομ. 261 -0.3 -155 

EUR / USD 1.11 -0.13% -3.4% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 54.01 -2.42% 18.9% 

ΑΕΠ (%) 1.3% A’ Τριμ.'19 - 

Πληθωρισμός 0.2% Μάιος '19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

26/08/2019:               –  

28/08/2019:  MSCI – Ημέρα εφαρμογής αναθ. 
28/08/2019:  ΜΟΗ – Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 
29/08/2018:  ΕΤΕ - Αποτελέσματα Α’     
                     Εξαμήνου και τηλεδιάσκεψη 
29/08/2018:  ΑΛΦΑ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου  
                     και τηλεδιάσκεψη 
29/08/2019:  ΕΛΠΕ - Αποτελέσματα Α’   
                     Εξαμήνου και τηλεδιάσκεψη 
30/08/2018:  ΠΕΙΡ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου  
                     και τηλεδιάσκεψη  
30/08/2018:  ΕΥΡΩΒ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου και  .     
.                    τηλεδιάσκεψη  
03/09/2019:  Φουρλής – Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 
04/09/2019:  Φουρλής – τηλεδιάσκεψη Αποτ. Α’ ..       .. 
..                   Εξαμήνου 
04/09/2019: ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ Β’ Τριμήνου  
10/09/2019:  ΛΑΜΔΑ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου και  .     
.                    τηλεδιάσκεψη 
11/09/2019:  ΟΠΑΠ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 
11/09/2019:  ΣΑΡ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 
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 Στο 1 δισ. ευρώ η επένδυση της Hard Rock International για το καζίνο στο Ελληνικό. Την πρόθεση της Hard Rock International 

(HRI) να καταθέσει δεσμευτική προσφορά για τη δημιουργία και λειτουργία επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, ανακοίνωσε σήμερα σε  
συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, στο Hard Rock Café, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της HRI, Τζιμ Aλεν. Όπως ανέφερε, η 
αξία της επένδυσης εκτιμάται σε 1 δισ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό, τόσο από ξένες όσο 
και από ελληνικές τράπεζες. Σημείωσε δε ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια θα είναι της τάξης των 250 εκατ. ευρώ ενώ μαζί με το καζίνο 
σχεδιάζεται να δημιουργηθούν συμπληρωματικές υποδομές όπως ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο, εστιατόρια και άλλοι χώροι 
αναψυχής. «Η Αθήνα είναι μία πόλη που παραμένει διεθνής εδώ και 3.000 χρόνια. Η επένδυσή μας θα είναι είναι ένα έργο κόσμημα,  
με σεβασμό στην τοπική κουλτούρα της χώρας και την εμπλοκή των τοπικών παραγόντων. Έχουμε εμπειρία σε επιτυχημένα 
επιχειρηματικά σχέδια και δεν θα σας απογοητεύσουμε. Η Αθήνα είναι ένας προορισμός διεθνούς αναψυχής και πρέπει να έχει 
δραστηριότητες αναψυχής όπως καζίνο» σημείωσε ο κ. 'Αλεν και πρόσθεσε «στο μυαλό μας βρίσκεται ο διεθνής πελάτης. Αυτό που 
θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι ένας πανευρωπαϊκός κόμβος ψυχαγωγίας και φιλοξενίας στην Αθήνα». Καθώς ο διαγωνισμός 
βρίσκεται σε εξέλιξη και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, ο κ. 'Αλεν στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου παρουσίασε φωτορεαλιστική 
απεικόνιση του ξενοδοχείου που περιλαμβάνεται στην επένδυση, ωστόσο παρέπεμψε στο άμεσο μέλλον για περαιτέρω λεπτομέριες 
του επιχειρηματικού σχεδίου. Όπως ανέφερε «εάν η κυβέρνηση δώσει στην εταιρία την ευκαιρία να κερδίσει τον διαγωνισμό εμείς 
διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε τις προϋποθέσεις να ανταποκριθούμε οικονομικά με ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο άμεσα 
υλοποιήσιμο για τη δημιουργία στην Αθήνα ενός χώρου πρώτης τάξεως σε παγκόσμια κλίμακα που θα αποτελέσει πόλο έλξης 
τουριστών από όλο τον κόσμο. Ο κ. 'Αλεν τόνισε ότι η επένδυση στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντική καθώς θα δημιουργήσει 
ευκαιρίες εγκατάστασης δευτερογενών επιχειρήσεων και θυγατρικών καταστημάτων πολυεθνικών στη χώρα. Όπως ανέφερε η 
επένδυση εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 3.000 νέες θέσεις εργασίας στις οικοδομικές εργαςίες και περίπου 1.600 στις εγκαταστάσεις 
ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 20 - 26 μηνών. 
 

Επιχειρήσεις 
 

 "Κλείδωσε" η συμφωνία για τα "κόκκινα" δάνεια. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του "Κ" από την Αθήνα και τις 

Βρυξέλλες, "κλειδώνει", εκτός απροόπτου, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου το αργότερο η προώθηση του "ελληνικού" 
(και όχι ιταλικού, όπως υπενθυμίζουν από το ΥΠΟΙΚ) μοντέλου για την τιτλοποίηση του πρώτου μεγάλου όγκου NPEs, με βάση την 
πρόταση του ΤΧΣ/ΥΠΟΙΚ. H υιοθέτηση του προσαρμοσμένου στα ελληνικά δεδομένα μοντέλου εγγύησης του Δημοσίου σε 
τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία –αυτό που αρχικά αναφερόταν ως ιταλικό μοντέλο (Assets Protection Scheme, APS)– έχει ήδη 
γίνει αντικείμενο τεχνικής επεξεργασίας από τις υπηρεσίες της DGComp. Η διαφορά με το ιταλικό μοντέλο αφορά το γεγονός ότι η 
πρόταση που έχουν υιοθετήσει ΤΧΣ/ΥΠΟΙΚ οφείλει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι η πιστοληπτική διαβάθμιση του χρέους της 
χώρας είναι ακόμη non investment grade, σε αντίθεση με το ιταλικό μοντέλο. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται τόσο από παράγοντες 
στην DGComp όσο και από την πλευρά του ΥΠΟΙΚ, η επεξεργασία είναι πλέον "ώριμη" να καταλήξει σε οριστική απόφαση, μετά 
βεβαίως το "ΟΚ" που αναμένεται να δώσει η αρμόδια επίτροπος, κυρία Βεστάγκερ. Με βάση την πρόταση αυτή, το ελληνικό Δημόσιο 
εμπλέκεται μόνο στην παροχή εγγυήσεων, τις οποίες "αγοράζουν" οι τράπεζες και μόνο για το κομμάτι των senior ομολόγων που θα 
εκδοθούν. Το χαρακτηριστικό αυτό, άλλωστε, είναι που διαφοροποιεί το "ελληνικό σχήμα" από το αντίστοιχο "ιταλικό", καθώς το 
ιταλικό χρέος παραμένει –ακόμη– στην τελευταία βαθμίδα του investment grade ("ΒΒΒ"). Ο όγκος των τιτλοποιήσεων αρχικά είχε 
υπολογιστεί με το σχήμα αυτό ότι θα μπορούσε να αγγίξει τα 16 δισ. ευρώ, αλλά ήδη οι προσδοκίες κάνουν λόγο για ποσά που 
σταδιακά θα ξεπεράσουν τα 20 ή και 24-25 δισ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται από τις εμπλεκόμενες πλευρές, ήτοι το 
ΥΠΟΙΚ και τις τράπεζες, η έγκριση του σχήματος αυτού θα προκαλέσει ένα θετικό σοκ στην τραπεζική αγορά, καθώς θα είναι η 
πρώτη φορά που ξεκλειδώνει η θεσμική αντιμετώπιση για ένα τόσο μεγάλο μέρος του τραπεζικού προβλήματος που είναι τα NPEs 
αλλά, βέβαια, και τα NPLs. Οι προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο από πλευράς ΥΠΟΙΚ όσο και από πλευράς DGComp 
στοχεύουν στο να έχει "κλειδώσει" η έγκριση του σχήματος πριν από τη ΔΕΘ, έτσι ώστε η ανακοίνωσή του να αποτελέσει ένα από τα 
βασικότερα στοιχεία των κυβερνητικών εξαγγελιών για το τραπεζικό σύστημα και την... επανεκκίνησή του. Επιπλέον, όμως, η σχετική 
"βιασύνη" έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα πρέπει οι εξελίξεις στο επίπεδο αυτό να προλάβουν το εξαιρετικά ευνοϊκό ακόμη διεθνές 
περιβάλλον, καθώς οι τίτλοι (ομολογιακά δάνεια) που θα προκύψουν θα αποτελούν εστίες προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων 
που αναζητούν αποδόσεις σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν τα "μηδενικά" επιτόκια. Παράλληλα, βέβαια, τα τρία είδη 
τιτλοποιημένων ομολόγων που θα προκύψουν (senior, mezzanine, Junior) στο πλαίσιο του σχήματος αυτού (APS - Assets 
Protection Scheme) θα δημιουργήσουν μια νέα αγορά. Αυτή, σε συνδυασμό με τα ειδικά ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης –που 
επίσης πρόκειται να δρομολογηθούν– και στα οποία οι επενδυτές θα "αγοράζουν" και το ρίσκο της ζημίας σε περίπτωση εξυγίανσης 
των τραπεζών, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας BRRD, θα έχει το πλεονέκτημα των συγκριτικά υψηλών αποδόσεων σε ένα 
περιβάλλον, όμως, που θα παρέχει σχετική ασφάλεια για τους επενδυτές. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι τον ίδιο μήνα έχει 
προγραμματιστεί επίσημη συνάντηση του νέου αρμόδιου για το τραπεζικό σύστημα υφυπουργού, κ. Γιώργου Ζαββού, στη 
Φρανκφούρτη με τον νέο επικεφαλής –και παλιό του γνωστό στις Βρυξέλλες– του SSM, κ. Αντρέα Ενρία. Δεν υπάρχουν προς το 
παρόν ακριβείς πληροφορίες για την "ατζέντα" της συνάντησης, η οποία, πέραν του τυπικού, αναμένεται να περιλάβει μια συνολική 
συζήτηση σχετικά με τον σχεδιασμό του ΥΠΟΙΚ για την επανεκκίνηση του τραπεζικού συστήματος και ειδικά τους νέους όρους και τα 
χρονοδιαγράμματα απομείωσης των NPLs και NPEs στο τραπεζικό σύστημα. Εφόσον, μάλιστα, δεν έχουν υπάρξει στο μεταξύ 
απρόοπτα, θα τεθεί στο τραπέζι της συνάντησης το συνολικό σχέδιο για την επόμενη ημέρα του τραπεζικού συστήματος, με 
συγκεκριμένους στόχους πριν από την έναρξη των stress tests, που θα δρομολογηθούν την άνοιξη του 2020. 
 

 Πώς θα βρεθούν τα 850 εκατ. ευρώ που χρειάζεται η ΔΕΗ. Τον τελευταίο μήνα ο νέος επικεφαλής της ΔΕΗ, Γ. Στάσσης, είχε ήδη 
εγκατασταθεί άτυπα στην οδό Χαλκοκονδύλη, στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης, και ξεκίνησε να ενημερώνεται άτυπα για τα 
θέματα της επιχείρησης. Κατά την πρώτη επαφή του με τα στελέχη της οικονομικής υπηρεσίας πληροφορήθηκε ότι το ταμειακό 
άνοιγμα της επιχείρησης που πρέπει να καλυφθεί το επόμενο 12μηνο φτάνει τα 750 εκατ. ευρώ. Στην αμέσως επόμενη συνάντηση, 
λίγες ημέρες μετά, το ποσό αυτό είχε εκτιναχθεί κατά μερικές δεκάδες εκατομμύρια, μεταξύ 800 και 900 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του 
αυξημένου κόστους ρύπων. Τα οικονομικά στοιχεία ήρθαν να επιβεβαιώσουν στην πράξη εκείνο που το υπουργείο περιβάλλοντος 
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είχε επισημάνει με έμφαση, ότι δηλαδή το πρόβλημα της ΔΕΗ είναι δραματικό και δεν κρύβεται με τίποτε. Υπό την έννοια αυτή, τόσο 
η διοίκηση της επιχείρησης όσο και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν στραμμένο το βλέμμα στην 24η Σεπτεμβρίου, 
ημέρα δημοσίευσης της νέας έκθεσης του ορκωτού για την επιχείρηση. Η σημασία της έκθεσης είναι κρίσιμη, καθώς, όπως 
σχολιάζουν πηγές του υπουργείου, εάν η επιχείρηση δεν κριθεί βιώσιμη, ο ορκωτός θα απαιτήσει βίαια μέτρα, κάτι που επισήμανε 
επίσης και ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, επισείοντας τις επιπλοκές που θα δημιουργηθούν για τον δανεισμό της 
επιχείρησης. Αυτός είναι ο λόγος που ο αρμόδιος υπουργός, Κ. Χατζηδάκης, μίλησε από την αρχή για την ανάγκη να εξασφαλιστούν 
για τη ΔΕΗ πρόσθετες κεφαλαιακές ενέσεις και έσοδα από 5 πηγές: τα ΥΚΩ, τα ΑΔΙ, την κατάργηση των ΝΟΜΕ και την προσαρμογή 
των τιμολογίων με ταυτόχρονη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, για να μην πληγούν οι καταναλωτές. Τι σημαίνει για το ταμείο της ΔΕΗ: Οι 
πέντε πηγές ενίσχυσης της ρευστότητας μπορούν να φέρουν στο ταμείο της επιχείρησης ένα ποσό της τάξης των 800-850 εκατ. 
ευρώ. -Συγκεκριμένα, από τα ΥΚΩ το ποσό που μπορεί να δοθεί άμεσα είναι της τάξης των 200 εκατ. ευρώ. -Από την κατάργηση 
των ΝΟΜΕ το όφελος τη ΔΕΗ σε ετήσια βάση ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ. -Ακόμα ένα ποσό της τάξης του μισού δισ. ευρώ μπορεί 
να προκύψει από αυξήσεις στα τιμολόγια, που θα απορροφηθούν από τη μείωση του ΦΠΑ και τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, οδηγώντας 
σε ουδέτερο αποτέλεσμα για τους καταναλωτές. "Θα βρούμε τις δράσεις, μαζεύουμε πάνω από 750 εκατ. ευρώ μέχρι τις 15 
Σεπτεμβρίου, δεν υπάρχουν περιθώρια, θα βρούμε το μείγμα μέτρων που πρέπει να πάρουμε ώστε να έχουμε θετική πρόβλεψη 
ταμειακών ροών", ανέφερε ο κ. Στάσσης, υπογραμμίζοντας ότι ο κάβος της ρευστότητας θα ξεπεραστεί πάση θυσία. 
 

 Στην TCI το 100% των μετοχών της Τιτάν. Στο 100% ανήλθε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Titan Cement International 

(TCI) στην Τιτάν, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών και 
προνομιούχων μετοχών εκδόσεων της εισηγμένης. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Τιτάν, στις 23 Αυγούστου, το ποσοστό των 
δικαιωμάτων ψήφου της Τιτάν που κατέχει η TCI ανήλθε στο 100% από περίπου 93%, όπως είχε διαμορφωθεί στις 18 Ιουλίου 2019. 
 
 

(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/


 
 
 Αύγουστος 26, 2019  
      

 
 
       

Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

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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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, CFA +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


