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Μακροοικονομικά Νέα 
 

Ο Πρόεδρος του Eurogroup κ. J. Dijsselbloem δήλωσε ότι στο τέλος του τετραμήνου, οπότε και εκπνέει η παράταση που 
συμφωνήθηκε στο Eurogroup, θα πραγματοποιηθεί η χρηματοδότηση του Ελληνικού δημοσίου, με την καταβολή των 
προγραμματισμένων δόσεων. Επιπλέον, διευκρίνισε ότι θα ισχύσουν οι κανόνες αξιολόγησης που ίσχυαν για την προηγούμενη 
ελληνική κυβέρνηση και πως το χρονοδιάγραμμα θα εφαρμοστεί ανεξάρτητα από την πορεία των φορολογικών εσόδων και των 
άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών του ελληνικού Δημοσίου. 
 

Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε προειδοποίησε ότι δεν θα δοθούν χρήματα προκαταβολικά στο 
Ελληνικό πρόγραμμα, τονίζοντας ότι προϋπόθεση για την καταβολή των προβλεπόμενων κεφαλαίων αποτελεί η υλοποίηση όλων των 
όρων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Βαρουφάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν έχει άμεσο πρόβλημα 
ρευστότητας, αλλά αντιμετωπίζει προβλήματα στην καταβολή πληρωμών χρέους προς το ΔΝΤ και την ΕΚΤ την άνοιξη και το 
καλοκαίρι. 
 

Ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε τον Ιανουάριο πλεόνασμα ύψους 367 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 619 εκατ. ευρώ 
πέρυσι και στόχου για πλεόνασμα 1.286 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 443 εκατ. ευρώ, 
έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 835 εκατ. ευρώ πέρυσι και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.366 δισ. ευρώ. Το ύψος των 
καθαρών εσόδων ανήλθε σε 3.682 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 935 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ οι δαπάνες 
ανήλθαν στα 3.315 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 16 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 
 

Η Fitch αναφέρει ότι η συμφωνία για παράταση του Ελληνικού προγράμματος είναι θετική για την Ελλάδα, αλλά τονίζει πως η 
χρηματοδότηση συνεχίζει να είναι ανεπαρκής και πως παραμένουν τα ρίσκα για την χώρα αλλά και την χρηματοδότηση. Ο οίκος 
θεωρεί εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές πριν το καλοκαίρι.  

Εταιρικά Νέα 
 

Εταιρίες προς Αποκρατικοποίηση: Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτης 
Λαφαζάνης δήλωσε ότι στον τομέα της ενέργειας δε θα προχωρήσει καμία ιδιωτικοποίηση, ενώ το ίδιο ισχύει και για το Ελληνικό. Την 
ίδια στιγμή, ο βουλευτής των ΑΝΕΛ κ. Κώστας Δαμαβολίτης εξέφρασε την πρόθεσή του να μην ψηφίσει το σχέδιο της κυβέρνησης για 
τις ιδιωτικοποιήσεις. 
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ΧΑ Κλείσιμο %Δ Ευρώπη Κλείσιμο %Δ Συνάλλαγμα Κλείσιμο %Δ 

Γεν. Δείκτης 923.03 -1.59 DJ Stoxx 600 386.76 -0.13 EUR/USD 1.1361 0.07 

FTSE-25 273.01 -2.97 DJ Stoxx 50 3541.78 -0.15 USD/JPY 118.86 -0.06 

FTSE-40 968.71 1.03 DAX 11210.27 0.04 GBP/USD 1.5528 0.05 

FTSE-140 661.06 -2.78 CAC-40 4882.22 -0.09 Ομόλογα 

Αξία Συν/γών (σε € εκ.) 164.58   FTSE 100 6935.38 -0.21 Ελληνικό-10ετές 8.862 1.74 

Ασία FTSEMIB 21937.24 -0.96 Γερμανικό-10ετές 0.325 -0.62 

Nikkei 225 18785.79 1.08 Ibex-35 11049.5 -0.14 Η.Π.Α-10ετές 1.9688 -0.53 

Hang Seng 24901.57 0.47 Αμερική Ισπανίας-10ετές 1.387 -2.55 

Εμπορεύματα DJ Industrial 18224.57 0.08 Αναδυόμενες Αγορές 

Πετρέλαιο 50.99 -0.25 S&P 500 2113.86 -0.08 MSCI Emerging Mrks Index 992.8 0.50 

Χρυσός 1205.05 0.51 NSDQ 100 4440.591 -0.23 FTSE Bric50 Index 1288.63 0.51 

Ώρα Ζώνη Οικονομικά Νέα Εκτίμηση Προηγούμενο 

10:55 Γερμανία Μεταβολή Αριθμού Ανέργων -10χιλ. -9χιλ. 

11:00 Ευρωζώνη Προσφορά Χρήματος (Μ3) 3.7% 3.6% 

11:30 Αγγλία ΑΕΠ 4ου Τριμήνου 0.5% 0.5% 

12:00 Ευρωζώνη Καταναλωτική Εμπιστοσύνη -6.7 -6.7 

15:30 Αμερική Δείκτης Τιμών Καταναλωτή -0.6% -0.4% 

15:30 Αμερική Παραγγελίες Διαρκών Αγαθών 1.7% -3.3% 

15:30 Αμερική Εβδομαδιαίες Αιτήσεις Ανεργίας 293χιλ. 283χιλ. 

16:00 Αμερική Δείκτης Τιμών Κατοικιών (FHFA) 0.4% 0.8% 
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Τεχνική Ανάλυση 

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο) 

FTSE 25 - ΣΜΕ (intraday) 

Ελληνικές Τράπεζες: Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Μάριο Ντράγκι ανέφερε 
ότι η ΕΚΤ θα επαναφέρει την εξαίρεση (waiver) για την χρήση των Ελληνικών ομολόγων ως 
ενέχυρων για την παροχή ρευστότητας όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει πως έχουν 
αποκατασταθεί οι συνθήκες για επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε άλλα νέα, ο Υπουργός 
Οικονομικών κ. Γιάννης Βαρουφάκης υποστήριξε πως περίπου 700 εκατ. ευρώ καταθέσεων 
επέστρεψαν στις Ελληνικές τράπεζες την Τρίτη μετά την επίτευξη συμφωνίας. 

Τράπεζας Κύπρου: Οι ζημιές μετά από φόρους για το 2014 ανήλθαν στα 256 εκατ. ευρώ. Ο 
δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 142% από 148% προηγουμένως, ενώ τα δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά 
3% σε 12.653 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 53% του συνόλου των δανείων. Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 
1 ανήλθε στο 14%, κυρίως λόγω της αύξησης των προβλέψεων για το τέταρτο τρίμηνο 248 εκατ. ευρώ από 115 εκατ. ευρώ το τρίτο 
τρίμηνο.  

Ο ΓΔ κινήθηκε πτωτικά (-1.59%), καθώς οι 
επενδυτές προέβησαν σε κινήσεις 
κατοχύρωσης σημαντικών βραχυ-
πρόθεσμων κερδών. Παράλληλα 
παρατηρήθηκε οριακή αύξηση των 
αποδόσεων στους Ελληνικούς Κρατικούς 
τίτλους: 10ετες (8.63%), 5ετες (10.93%) και 
3ετες (11.88%). Τεχνικά, οποιαδήποτε 
διόρθωση έως τις 891 μονάδες (ΚΜΟ 90 
ημερών) δεν είναι ανησυχητική, καθώς δεν 
μεταβάλλει τη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση. 
Οι αντιστάσεις εντοπίζονται στις 950 και 990 
μονάδες. Η αγορά αναμένεται να εστιάσει 
στις σημερινές ανακοινώσεις των 
αποτελεσμάτων του ΟΤΕ, της Jumbo και 
των Ελληνικών Πετρελαίων, ενώ οι 
αναδιαρθρώσεις δεικτών όπως του Stoxx 
600 (23/3) αλλά και του MSCI Greece (27/2) 
αναμένεται να αυξήσουν την μεταβλητότητα. 

Γενικός Δείκτης 
1ο Επίπεδο Στήριξης 910 

2ο Επίπεδο Στήριξης 891 

3ο Επίπεδο Στήριξης 870 

1ο Επίπεδο Αντίστασης 950 

2ο Επίπεδο Αντίστασης 990 

3ο Επίπεδο Αντίστασης 1,035 

 FTSE 25 (ΣΜΕ) 
1ο Επίπεδο Στήριξης 265 

2ο Επίπεδο Στήριξης 
260 

3ο Επίπεδο Στήριξης 254 

1ο Επίπεδο Αντίστασης 282 

2ο Επίπεδο Αντίστασης 290 

3ο Επίπεδο Αντίστασης 296 

 

Σημερινή Ανακοίνωση 
Αποτελεσμάτων  2014 

 

ΟΤΕ (πριν το άνοιγμα) 
ΕΛΠΕ 

Jumbo (Α’ εξαμήνου) 



3 

 

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.   
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