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Μακροοικονομικά Νέα 
 

Ο Ισπανός Υπουργός Οικονομικών κ. Λουις ντε Γκουίντος δήλωσε ότι η Ευρώπη θα χρησιμοποιήσει τους επόμενους τέσσερις 
μήνες την παράτασης της Ελληνικής διάσωσης, ώστε να αξιοποιήσει την κατάσταση της Ελλάδας και τα επόμενα βήματά της, τα 
οποία θα είναι ένα τρίτο πακέτο διάσωσης. Όπως εκτίμησε, το προκαταρκτικό εύρος μιας νέας διάσωσης της Ελλάδας είναι στα 30-50 
δισ. ευρώ, ενώ το τελικό ποσό δεν έχει ακόμα καθοριστεί.  
 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών κ. Μάρτιν Γέγκερ, στην ατζέντα του Eurogroup της 
Δευτέρας δεν βρίσκεται τέτοιο θέμα, ενώ τόσο η Γερμανίδα Καγκελάριος κ. A. Merkel όσο και ο Πρόεδρος της Κομισιόν κ. J. C. 
Juncker διέψευσαν κατηγορηματικά τα σενάρια περί ανάγκης ενός νέου τρίτου πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα. Από την πλευρά 
της, η Επικεφαλής του ΔΝΤ κα. Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η επιτυχία του Ελληνικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου θα βασιστεί στο 
πλαίσιο που θα συγκροτηθεί και στο πως θα εφαρμοστεί.  
 

Η Ελλάδα άντλησε από τη χθεσινή δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων το ποσό των 1.138 δισ. ευρώ. Η απόδοση 
διαμορφώθηκε στο 2.97% από 2.75% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία, ενώ ο δείκτης κάλυψης παρέμεινε αμετάβλητος στο 
1.3. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η έκδοση των εντόκων γραμματίων καλύφθηκε με την αξιοποίηση των κεφαλαίων που βρίσκονται στο 
κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος. 
 

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Βαρουφάκης δήλωσε ότι υπάρχουν εναλλακτικές περιπτώσεις σε περίπτωση που η Ελλάδα 
δεν πάρει τις δόσεις, ενώ σε ερώτημα για τις αποκρατικοποιήσεις είπε ότι θα συνεχίσουμε όσες έχουν μπει σε νομική διαδικασία. 
Τέλος, ανέφερε ότι από την Δευτέρα στο Eurogroup θα υπάρξει ενεργοποίηση της διαδικασίας διαβουλεύσεων για το μεταρρυθμιστικό 
πρόγραμμα σύμφωνα με την συμφωνία της 10ης Φεβρουαρίου και παράλληλα δρομολογείται η διαδικασία που θα μας οδηγήσει στο 
τέλος του 4μηνου σε μία νέα συμφωνία με τους εταίρους με 2 πράγματα: τον υπερκερασμό του προβλήματος ροής κεφαλαίων που 
ήταν δεδομένο ότι θα έχουμε με τον γενικότερο προσανατολισμό για πλήρη απεξάρτηση της χώρας από διακρατικά δάνεια.  
 

Εταιρικά Νέα 
 

Ελληνικές Τράπεζες: Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων τον Ιανουάριο παρουσίασε μείωση κατά 3 
μονάδες βάσης στο 1.12%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 3 μονάδες βάσης στο 5.06% 
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ΧΑ Κλείσιμο %Δ Ευρώπη Κλείσιμο %Δ Συνάλλαγμα Κλείσιμο %Δ 

Γεν. Δείκτης 849.16 -1.40 DJ Stoxx 600 390.61 0.76 EUR/USD 1.1078 -0.38 

FTSE-25 249.33 -1.38 DJ Stoxx 50 3583.44 0.97 USD/JPY 119.68 -0.13 

FTSE-40 912.01 -1.77 DAX 11390.38 0.98 GBP/USD 1.5265 -0.24 

FTSE-140 604.96 -1.38 CAC-40 4917.35 0.99 Ομόλογα 

Αξία Συν/γών (σε € εκ.) 71.17   FTSE 100 6919.24 0.44 Ελληνικό-10ετές 9.639 0.29 

Ασία FTSEMIB 22131.08 0.65 Γερμανικό-10ετές 0.383 0.78 

Nikkei 225 18751.84 0.26 Ibex-35 11051.3 0.33 Η.Π.Α-10ετές 2.1172 0.04 

Hang Seng 24150.36 -1.30 Αμερική Ισπανίας-10ετές 1.36 1.79 

Εμπορεύματα DJ Industrial 18096.9 -0.58 Αναδυόμενες Αγορές 

Πετρέλαιο 51.53 0.58 S&P 500 2098.53 -0.44 MSCI Emerging Mrks Index 976.27 -1.01 

Χρυσός 1200.31 0.17 NSDQ 100 4445.36 -0.30 FTSE Bric50 Index 1261.61 -0.54 

Ώρα Ζώνη Οικονομικά Νέα Εκτίμηση Προηγούμενο 

9:00 Γερμανία Παραγγελίες Εργοστασίων -1.0% 4.2% 

14:00 Αγγλία Ανακοίνωση Επιτοκίου Κεντρικής Τράπεζας 0.50% 0.50% 

14:45 Ευρωζώνη Ανακοίνωση Επιτοκίου ΕΚΤ 0.05% 0.05% 

15:30 Ευρωζώνη Ομιλία Προέδρου ΕΚΤ κ. Mario Draghi -- -- 

15:30 Αμερική Παραγωγικότητα εκτός Αγροτικού Τομέα -2.3% -1.8% 

15:30 Αμερική Κόστος Εργατικού Δυναμικού 3.4% 2.7% 

15:30 Αμερική Εβδομαδιαίες Αιτήσεις Ανεργίας 295χιλ. 313χιλ. 

17:00 Αμερική Παραγγελίες Εργοστασίων 0.2% -3.4% 
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Τεχνική Ανάλυση 

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο) 

FTSE 25 - ΣΜΕ (intraday) 

 

ΔΕΗ: Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αρ. Ζερβός θα επισκεφτεί σήμερα τον κ. Παναγιώτης Λαφαζάνη, 
προκειμένου να υποβάλει και επίσημα την παραίτησή του. Να σημειωθεί ότι ο κ. Ζερβός παραπέμπεται με 
βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για υπόθεση 
απιστίας σε βάρος της επιχείρησης, αδίκημα που σχετίζεται παράνομες, όπως χαρακτηρίζονται αυξήσεις 
που ενέκρινε σε στελέχη της την περίοδο 2010-2012. 

Ο ΓΔ μετά την τεχνική αντίδραση της Τρίτης 
κινήθηκε πτωτικά (-1.4%), κλείνοντας λίγο 
χαμηλότερα των 850 μονάδων. Τεχνικά, 
κλεισίματα χαμηλότερα των 850 μονάδων 
(γραμμή βραχυπρόθεσμης τάσης) θα θέσει 
ως στόχο τις 824 μονάδες (ΚΜΟ 50 ημερών) 
και 810 μονάδες. Για να μην συμβεί αυτό, ο 
δείκτης θα πρέπει να διασπάσει ανοδικά τις 
865 μονάδες με στόχο τις 889 μονάδες 
(ΚΜΟ 90 ημερών). Τα βλέμματα πλέον 
στρέφονται τόσο στη σημερινή συνεδρίαση 
της ΕΚΤ, αναμένοντας τις λεπτομέρειες του 
προγράμματος αγοράς ομολόγων (QE) και 
ποια θα είναι τα πιθανά "μηνύματα" για την 
Ελλάδα όσο και στο Eurogroup της 
Δευτέρας, όπου αναμένεται να συζητηθούν 
οι έξι μεταρρυθμίσεις που προωθεί αρχικά η 
Κυβέρνηση από την "λίστα Βαρουφάκη" η 
οποία συνόδευε το αίτημα 4μηνης 
παράτασης. 

Γενικός Δείκτης 
1ο Επίπεδο Στήριξης 840 

2ο Επίπεδο Στήριξης 824 

3ο Επίπεδο Στήριξης 810 

1ο Επίπεδο Αντίστασης 865 

2ο Επίπεδο Αντίστασης 889 

3ο Επίπεδο Αντίστασης 910 

 FTSE 25 (ΣΜΕ) 
1ο Επίπεδο Στήριξης 245 

2ο Επίπεδο Στήριξης 
238 

3ο Επίπεδο Στήριξης 230 

1ο Επίπεδο Αντίστασης 256 

2ο Επίπεδο Αντίστασης 262 

3ο Επίπεδο Αντίστασης 270 

Σημερινές Ανακοινώσεις 
Αποτελεσμάτων 2014 

Τιτάνας 
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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.   
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