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Μακροοικονομικά Νέα 
 

Η Ελληνική Κυβέρνηση κατέθεσε επιστολή προς το Eurogroup ζητώντας εξάμηνη παράταση της δανειακής σύμβασης. Για το 
σκοπό αυτό, το Eurogroup θα συνεδριάσει σήμερα στις 16:00 στις Βρυξέλλες με την συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών κ. Γιάννη 
Βαρουφάκη, προκειμένου να αποδεχτεί ή να απορρίψει το Ελληνικό αίτημα. Οι εργασίες του Euro Working Group ολοκληρώθηκαν 
χθες, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο ότι υπάρχουν ενδείξεις προόδου, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει αδιέξοδο και οι έτσι οι 
Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης σήμερα θα κατευθυνθούν προς μία λύση που φαίνεται να μπορεί να γίνει αποδεκτή από το 
σύνολο των χωρών μελών της ζώνης του ευρώ. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας είχε χθες τηλεφωνικές 
συνομιλίες τόσο με την κα.  Αngela Merkel όσο και με τον κ. Francois Hollande, κατά τη διάρκεια των οποίων τέθηκε επί τάπητος η 
αντίδραση του Βερολίνου στην επιστολή της Ελληνικής κυβέρνησης για παράταση της δανειακής σύμβασης. Οι συνομιλίες ήταν σε 
θετικό κλίμα και στην κατεύθυνση να βρεθεί αμοιβαία επωφελής λύση για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη. 
 
Ο Εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών κ. Martin Jaeger ανέφερε ότι το ελληνικό σχέδιο επιδιώκει 
χρηματοδότηση-γέφυρα, χωρίς εκπλήρωση του προγράμματος και τόνισε ότι η Ελληνική επιστολή δεν είναι σύμφωνη με τα 
συμφωνηθέντα κριτήρια του Eurogroup, προσθέτοντας ότι δεν αποτελεί ουσιαστική πρόταση λύσης. Ωστόσο, στη συνέχεια ο 
Αντικαγκελάριος της Γερμανίας κ. Sigmar Gabriel δήλωσε ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους δεν μπορούμε να πούμε ναι στις 
ελληνικές προτάσεις, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε την πόρτα στην Ελλάδα. Λίγο νωρίτερα, ο Εκπρόσωπος της 
Κομισιόν ανέφερε ότι το αίτημα της Ελληνικής κυβέρνησης μπορεί να ανοίγει το δρόμο για έναν "εύλογο" συμβιβασμό με τους 
πιστωτές της, ενώ το χαρακτήρισε ως "θετική ένδειξη". 
 
Ωστόσο, δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg αναφέρει ότι η Γερμανία αφήνει ανοιχτό «παράθυρο» για συμφωνία στο ζήτημα 
της χρηματοδότησης της Ελλάδα, καθώς θεωρεί πως η πρόταση που υπέβαλε η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει μια βάση για 
διαπραγματεύσεις, ενώ δεν κρίνει απαραίτητα αναγκαίο να υποβληθεί νέο προσχέδιο από την Ελλάδα.  
 
Η S&P's ανέφερε ότι ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη πιθανότατα θα συνοδευτεί από στάση πληρωμής κρατικών 
και εμπορικών ομολόγων της χώρας, αλλά θα έχει περιορισμένο άμεσο αντίκτυπο στις άλλες χώρες μέλη και στις αξιολογήσεις τους. 
 
Από την πλευρά του, όμως, ο Υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας κ. Πιερ Κάρλο Παντοάν δήλωσε ότι μια έξοδος της Ελλάδας 
από το ευρώ θα υπονόμευε σημαντικά την φύση του ενιαίου νομίσματος και πρέπει να αποφευχθεί. 
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ΧΑ Κλείσιμο %Δ Ευρώπη Κλείσιμο %Δ Συνάλλαγμα Κλείσιμο %Δ 

Γεν. Δείκτης 856.5 1.06 DJ Stoxx 600 381.41 0.27 EUR/USD 1.1368 -0.09 

FTSE-25 254.07 1.33 DJ Stoxx 50 3488.08 0.64 USD/JPY 118.95 0.03 

FTSE-40 887.99 1.87 DAX 11001.94 0.37 GBP/USD 1.5414 0.06 

FTSE-140 615 1.35 CAC-40 4833.28 0.71 Ομόλογα 

Αξία Συν/γών (σε € εκ.) 267.22   FTSE 100 6888.9 -0.13 Ελληνικό-10ετές 9.923 -0.81 

Ασία FTSEMIB 21789.98 0.60 Γερμανικό-10ετές 0.38 -0.26 

Nikkei 225 18332.3 0.37 Ibex-35 10910.4 0.97 Η.Π.Α-10ετές 2.1142 -0.25 

Hang Seng 24832.08 0.19 Αμερική Ισπανίας-10ετές 1.551 -1.41 

Εμπορεύματα DJ Industrial 17985.77 -0.24 Αναδυόμενες Αγορές 

Πετρέλαιο 51.16 0.96 S&P 500 2097.45 -0.11 MSCI Emerging Mrks Index 985.07 0.01 

Χρυσός 1206.77 0.18 NSDQ 100 4411.863 0.48 FTSE Bric50 Index 1290.03 0.01 

Ώρα Ζώνη Οικονομικά Νέα Εκτίμηση Προηγούμενο 

9:00 Γερμανία Τιμές Παραγωγού -2.0% -1.7% 

10:00 Γαλλία Δείκτης PMI Κατασκευαστικός 49.6 49.2 

10:30 Γερμανία Δείκτης PMI Κατασκευαστικός 51.5 50.9 

11:00 Ευρωζώνη Δείκτης PMI Κατασκευαστικός 51.5 51.0 

11:00 Ευρωζώνη Δείκτης PMI Υπηρεσιών 53.0 52.7 

11:00 Ευρωζώνη Σύνθετος Δείκτης PMI 53.0 52.6 

16:45 Αμερική Δείκτης PMI Κατασκευαστικός (Markit) 53.6 53.9 
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Τεχνική Ανάλυση 

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο) 

FTSE 25 - ΣΜΕ (intraday) 

 

Εταιρικά Νέα 
 

Ελληνικές Τράπεζες: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διέψευσε το δημοσίευμα της Γερμανικής εφημερίδας  FAZ, σύμφωνα με το 
οποίο η ΕΚΤ επιθυμεί την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες. 

Ο ΓΔ κινήθηκε στο ρυθμό των πολιτικών 
δηλώσεων σχετικά με το ζήτημα της 
εξάμηνης παράτασης και τελικά έκλεισε με 
κέρδη 0.23%, παρουσιάζοντας πολύ υψηλή 
μεταβλητότητα και καταγράφοντας 
υψηλούς τζίρους συναλλαγών. Τεχνικά, 
όσο ο ΓΔ δεν «χάνει» τις 827 μονάδες 
(ΚΜΟ 50 ημερών), η βραχυπρόθεσμη τάση 
παραμένει θετική και ο στόχος των 890 
μονάδων (ΚΜΟ 90 ημερών) διατηρείται, με 
το σημερινό Eurogroup να είναι 
καθοριστικής σημασίας για την πορεία της 
αγοράς. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα λήγουν 
τα συμβόλαια του FTSE 25, ενώ την 
Δευτέρα το ΧΑ θα είναι κλειστό λόγω 
αργίας.  

Γενικός Δείκτης 
1ο Επίπεδο Στήριξης 844 

2ο Επίπεδο Στήριξης 827 

3ο Επίπεδο Στήριξης 810 

1ο Επίπεδο Αντίστασης 880 

2ο Επίπεδο Αντίστασης 890 

3ο Επίπεδο Αντίστασης 910 

 FTSE 25 (ΣΜΕ) 
1ο Επίπεδο Στήριξης 246 

2ο Επίπεδο Στήριξης 
242 

3ο Επίπεδο Στήριξης 238 

1ο Επίπεδο Αντίστασης 260 

2ο Επίπεδο Αντίστασης 266 

3ο Επίπεδο Αντίστασης 274 
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Eurocorp SECURITIES ΑΕΠΕΥ 

Πλ. Φιλικής Εταιρίας 14, Αθήνα 106 73, Τηλ: +30–210–72.63.600, Fax: +30 210-7263 666 

E–mail: eurocorp.research@eurocorp.gr  

Διευθύνων Σύμβουλος  

Χρυσόστομος Ηλιού  τηλ +30 210 7263500, e-mail  Chrysostomos.Iliou@eurocorp.gr  

Ανάλυση  

Αθανάσιος Κατεβάτης  τηλ  +30 2107263 560, e-mail  athanasios.katevatis@eurocorp.gr (Πιστοποίηση Δ) 

Dealing Room  

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος  τηλ + 30 210 72 63 580  e-mail Kostas.konsantopoulos@eurocorp.gr (Πιστοποίηση Γ) 

Μαρία Χριστίνα Αλεξανδράκη τηλ +30 210 72 63 552 email maria-c.alexandraki@eurocorp.gr ( Πιστοποίηση Α2) 

Αθανάσιος Ξαγοράρης  + 30 210 7263572 e-mail  thanasis.xagoraris@eurocorp.gr   (Πιστοποίηση Γ)    

Δάφνη Χρυσοσπάθη+ 30 210 72 63 566 daphne.chrisospathi@eurocorp.gr ( Πιστοποίηση Δ)  

Νικόλαος Καλαντίδης  + 30 210 72 63 584 nikos.kalantidis@eurocorp.gr (Πιστοποίηση Β)  

Βεβαίωση Αναλυτή Άλλες Σημαντικές Γνωστοποιήσεις 

Ο εκάστοτε αναλυτής βεβαιώνει ότι όλες οι γνώμες που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αντικατοπτρίζουν προσωπικές απόψεις. Επίσης βεβαιώνει ότι η αμοιβή του δεν συνδέεται, ούτε πρόκειται να 
συνδεθεί στο μέλλον, άμεσα ή έμμεσα με τις συγκεκριμένες συστάσεις ή/και απόψεις που εμπεριέχονται στο παρόν έντυπο. 

Σημαντικές Γνωστοποιήσεις 

Οι πληροφορίες και απόψεις που εμπεριέχονται στην ανάλυση έχουν εκπονηθεί από την Eurocorp ΑΕΠΕΥ και τους συνεργάτες της εταιρίας (αναφερόμενοι εφεξής ως «εταιρία»), τα όποια νομικά 
πρόσωπα υπόκεινται στους κανονισμούς της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. 

Η αμοιβή των αναλυτών που εκπόνησαν το παρόν δελτίο εξαρτάται από τις προσφερόμενες υπηρεσίες που σκοπό έχουν την ωφέλεια των επενδυτών/πελατών της εταιρίας. Η αμοιβή εξαρτάται από 
διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται από την αποδοτικότητα της εταιρίας, μεταξύ των οποίων ενδέχεται να είναι η ποιότητα των αναλύσεων, η επιλογή των μετοχών, ανταγωνιστικά κριτήρια και τα 
συνολικά έσοδα της εταιρίας. 

Συστάσεις επί μετοχών: Ορισμοί και αποδόσεις 

Το σύστημα υπολογισμού των αποδόσεων και επακολούθως των συστάσεων επί των μετοχών έχει 12μηνο χρονικό ορίζοντα. Συγκεκριμένα εκφράζεται ως ακολούθως: 

Αγορά = Αναμενόμενη απόδοση >15% 
Αύξηση Θέσης = Αναμενόμενη απόδοση μεταξύ 5% και 15% 
Διακράτηση = Αναμενόμενη απόδοση μεταξύ –5% και 5%                             
Μείωση Θέσης = Αναμενόμενη απόδοση μεταξύ –15% και –5% 
Πώληση = Αναμενόμενη απόδοση < –15% 
Υπό εξέταση = Τιμή στόχος και εκτιμήσεις εκκρεμούν  

Ο εκάστοτε αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή, αρχεία που αποδεικνύουν τη μαθηματική βασιμότητα των στοιχείων που παρουσιάζει. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται και φυλάσσονται για πιθανή 
μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές, των οποίων η αναφορά επί του παρόντος κειμένου επ’ ουδενί δεν υπονοεί ότι υποστηρίζουν ή εγκρίνουν το περιεχόμενό του. Οι διαβαθμίσεις αφορούν τη 
σχέση τιμής της μετοχής με τη θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. 

Κατά τη δημιουργία του παρόντος, στελέχη του Τμήματος Οικονομικών Αναλύσεων της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενδέχεται να έχουν δεχθεί βοήθεια από τις περιεχόμενες στο παρόν εταιρείες. Η βοήθεια μπορεί να 
περιλαμβάνει πρόσβαση στις ιστοσελίδες των ιδίων, επίσκεψη σε κάποια ή σε κάποιες από τις λειτουργίες των υποκείμενων εταιρειών, συναντήσεις με τη διοίκηση, στελέχη ή τρίτους που σχετίζονται με 
οποιοδήποτε τρόπο με τις εταιρείες, καθώς και παροχή εξ ‘ αυτών ιστορικών στοιχείων που αφορούν την υποκείμενη εταιρεία ( όπως ισολογισμοί, άλλα οικονομικά στοιχεία και όλες τις πληροφορίες 
που διατίθενται δημόσια και αφορούν επίσης οικονομικά στοιχεία και στρατηγικές). Κατά τη διαδικασία αυτή, όπως και στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης, απαγορεύεται στα στελέχη του Τμήματος 
Οικονομικών Αναλύσεων της εταιρείας να δεχθούν οποιαδήποτε πληρωμή ή αποζημίωση ταξιδιωτικών εξόδων προερχόμενων από επίσκεψη στις υποκείμενες εταιρείες. Κατά τη διαμόρφωση του 
παρόντος, στελέχη του Τμήματος Οικονομικών Αναλύσεων ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, με αρμόδια στελέχη των υποκείμενων εταιρειών 
προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των παρεχόμενων προς αυτά δεδομένων πριν τη δημοσίευση. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνται συνθέτουν την άποψη του αναλυτή από την 
ημέρα της έκθεσης ανάλυσης και δίνονται καλή την πίστη, δύνανται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση  

Δεδομένου ότι το δελτίο περιλαμβάνει πληροφορίες και επεξηγήσεις που αφορούν και τις προσωπικές απόψεις του εκάστοτε αναλυτή, οι αναγνώστες/επενδυτές θα πρέπει να διαβάσουν διεξοδικά 
ολόκληρο το παρόν έντυπο και όχι μόνο την σύσταση επί της μετοχής. Οι συστάσεις που εμπεριέχονται στο ημερήσιο δελτίο ή στις αναλύσεις δεν αποτελούν προτροπή ή/και συμβουλή για επενδυτική 
στρατηγική. 

Αυτό το έγγραφο περικλείει ένα καθημερινό ενημερωτικό δελτίο που αφορά τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις των εταιρειών. Δεν αποτελεί υποκίνηση για θετική ή αρνητική άποψη σχετικά με 
μετοχή κάποιας εταιρίας, ούτε εγγύηση για την μελλοντική απόδοση κάποιας μετοχής, επομένως δεν πρέπει να εκληφθεί ως προτροπή/συμβουλή προς αγορά ή πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε 
μετοχής. 

Η Eurocorp ΑΕΠΕΥ και η Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ  δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη σχετικά με απώλειες κερδών που συνέβησαν βασιζόμενες σε αποφάσεις που πάρθηκαν ύστερα από προτάσεις 
αυτού του εντύπου.Το παρόν κείμενο έχει εκπονηθεί αποκλειστικά για την πληροφόρηση των πελατών της Εurocorp και απαγορεύεται η επιμέρους ή ολόκληρη η αναπαραγωγή και αναδημοσίευση 
χωρίς την έγκριση της εταιρίας. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, των οποίων όμως η ακρίβεια δεν μπορεί να ελεγχθεί, και επομένως η εταιρία δεν 
εγγυάται περί αυτής, ούτε ευθύνεται για πιθανή ζημιά από την μη ακρίβεια/πληρότητα των πληροφοριών. Κάθε επενδυτής πριν προβεί σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση πρέπει να ενημερώνεται και 
να συνεκτιμά όλους τους επενδυτικούς κινδύνους που απορρέουν από τις επενδύσεις.   

‘Όλες οι αναφερόμενες γνώμες, προβλέψεις και εκτιμήσεις αποτελούν την κρίση του εκάστοτε υπεύθυνου συγγραφής και αποτύπωσης των παραπάνω κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης. Οι γνώμες 
υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ενώ ενδέχεται να διαφέρει των απόψεων τρίτων ενδοεταιρικών στελεχών λόγω διαφορετικών κριτηρίων και απόψεων. Οι 
αναφερόμενες τιμές όπως και η διαθεσιμότητα των χρημαοικονομικών προϊόντων και δεικτών υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, ενώ οι αναγραφόμενες τιμές 
τους αναφέρονται στο κλείσιμο της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, εκτός αν υπάρχει σχετική ειδική αναφορά.  

Οι απόψεις και τα γεγονότα που αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα πληροφορίες ήδη γνωστές σε άλλα επαγγελματικά στελέχη της εταιρίας.  

Η Eurocorp ΑΕΠΕΥ και οι εργαζόμενοι στην εταιρία ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόμιμες συναλλαγές επί μετοχών για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων ή και να παρέχουν επί 
αμοιβή υπηρεσίες προς τις εταιρίες ή μετοχές που αναφέρονται στο παρόν έντυπο , σε πλήρη πάντα συμμόρφωση με τις διαδικασίες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων της εταιρείας και του 
συνόλου των σχετικών με τις επενδύσεις νόμων.   

© Copyright Εurocorp ΑΕΠΕΥ 2015.__ 

Ημερήσια Ενημέρωση                                                                                                                                                         20 Φεβρουάριου 2015 


