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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,33% (567,90 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 56 κινήθηκαν ανοδικά, 37 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 138 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.513,58 μονάδες (+0,41%), με τις μετοχές των ΕΥΡΩΒ (+3,19%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
(+3,17%) και ΕΛΠΕ (+2,37%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΤΙΤΚ (-1,35%), ΜΠΕΛΑ (-1,64%) και ΜΟΗ (-1,74%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη 
πτώση. Οι Αμερικάνικοι δείκτες και οι Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά.  

 
Οικονομία 
 

 Υπουργοί και κυβερνητικοί επιτελείς καλούνται να μοντάρουν τους δύο βασικούς 
άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στα εγκαίνια της 
ΔΕΘ, στις 10 Σεπτεμβρίου: το δίπτυχο ανάπτυξη-επενδύσεις και τις παρεμβάσεις στο 
κοινωνικο-οικονομικό πεδίο. Παρότι κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι (εξακολουθούν να) 
αναζητούνται πόροι για τη μέγιστη δυνατή βοήθεια στους οικονομικά αδύναμους, το Μαξίμου 
ξεκόβει κάθε περιθώριο για «παροχές σε χρήμα» και επικεντρώνει στην έμμεση ανακούφιση 
μέσω θεσμικών παρεμβάσεων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας ζήτησε να υπάρξει 
υπουργικός συντονισμός για τα επενδυτικά πλάνα, ώστε στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση 
να οριστικοποιηθούν χρονοδιαγράμματα, προτεραιότητες, προγράμματα και νομικό πλαίσιο 
«όπου χρειάζεται». Σε ό,τι αφορά στο νομοθετικό έργο, «πάει πίσω» το νομοσχέδιο για το 
«πλαστικό χρήμα» καθώς συνεχίζεται η (πολύμηνη) σχετική συζήτηση με τους δανειστές. 
Ενώ στις καλένδες φαίνεται να καταλήγει η έτερη διαφημισμένη νομοθετική ρύθμιση για την 
«εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων» καθώς προσέκρουσε στην άρνηση των 
δανειστών. Όσο για την αυριανή Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στο Παρίσι, η 
κυβέρνηση τη θεωρεί «πολύ σημαντική» καθώς το ζητούμενο είναι να εμφανισθούν οι 
Σοσιαλιστές ηγέτες με κοινή γραμμή στη Σύνοδο Κορυφής στην Μπρατισλάβα (16 
Σεπτεμβρίου), που θα έχει θέμα «την ΕΕ μετά το Brexit». 
 

 H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ίσως οδηγηθεί σε περαιτέρω χαλάρωση της 
πολιτικής της, εάν οι διαρθρωτικές αλλαγές στην ευρωζώνη δεν υλοποιηθούν, τόνισε 
σήμερα το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ. «Εάν τίποτα δεν 
υλοποιηθεί (σ.σ. μεταρρυθμίσεις), η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να κάνει περισσότερα, είπε 
ο Κερέ σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη. «Εάν δεν γίνουν αρκετά όσον αφορά στο μέτωπο 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αρκετά στο μέτωπο των δημοσιονομικών 
μεταρρυθμίσεων, τότε η ΕΚΤ θα πρέπει να κάνει περισσότερα», είπε. Ο Κερέ πρόσθεσε ότι 
η οικονομία της ευρωζώνης ανακάμπτει και θα συνεχίσει να επιταχύνεται η ανάπτυξη, αλλά 
η ανάκαμψη δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα ήθελε η κεντρική τράπεζα. 

 

 Στην έγκριση του 10ετούς προγράμματος ανάπτυξης που κατέθεσε ο ΑΔΜΗΕ για το 
ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Στο πρόγραμμα 
αυτό γίνεται ειδική αναφορά σε μεγάλα έργα που σχεδιάζει ο διαχειριστής και μεταξύ αυτών 
περίοπτη θέση κατέχει το project της διασύνδεσης της Κρήτης. Συγκεκριμένα η ΡΑΕ κάνει 
αναφορά τόσο στην περίφημη διασύνδεση εξοικονόμησης, δηλαδή τη μικρή 
διασύνδεση που έχει προταθεί να γίνει με διαδικασίες fast track από την 
Πελοπόννησο όσο και στη μεγάλη διασύνδεση που θα γίνει από την Αττική. 

 
Αγορά 
 

 Ο Stoxx υπενθύμισε χθες το βράδυ ότι με βάση τις αλλαγές που ανακοίνωσε στις 10 Μαΐου 
η εγχώρια αγορά μεταφέρεται στις αναδυόμενες αγορές, κίνηση που έχει ως αποτέλεσμα τη 
διαγραφή των Alpha Bank, OTE και Eurobank από τον δείκτη Stoxx Europe 600. Η αλλαγή 
θα ισχύσει με το άνοιγμα των αγορών στις 19 Σεπτεμβρίου. 

 
(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”) 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 567.90 +0.33% -10.0% 
FTSE-Large Cap 1,513.58 +0.41% -17.4% 
FTSE-Mid Cap 712.19 -0.29% -12.8% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 40,540 +0.39% -13.2% 
Όγκος (€ εκατ.) 17.94 - 67.74 

  

 
ΕΥΡΩΒ 3.19% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3.17% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΛΠΕ 2.37% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΒΙΟ 2.34% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΓΡΙΒ 1.99% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΥΔΑΠ -0.17% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΤΕΝΕΡΓ -0.75% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΤΙΤΚ -1.35% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΜΠΕΛΑ -1.64% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΟΗ -1.74% -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 -0.30% +0.1 -17 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 7.86% +1.1 -45 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 8.05% -0.2 -23 

Spread 10ετούς Ομ. 813 +4.5 +48 

USD / Euro 1.13 0.11% 3.6% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 50.81 1.01% 39.1% 

ΑΕΠ (%) -1.4% A΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός -0,7% Ιουν. '16 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

24/08/2016:             - 
 
 

25/08/2016: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 2016 
29/08/2016: ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ 2

ου
 Τριμ. 2016  

29/08/2016: EuroWorking Group (ανεπίσημο) 
29/08/2016: MOH – Αποτελέσματα 2ου Τριμ. 2016 
30/08/2016: ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα 2

ου
 Τριμ. 2016 

30/08/2016: ΑΛΦΑ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 2016 
30/08/2016: ΟΠΑΠ – Αποτελέσματα 2

ου
 Τριμ. 2016 

30/08/2016: ΦΡΛΚ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 2016 
31/08/2016: ΕΤΕ – Αποτελέσματα 2

ου
 Τριμ. 2016 

31/08/2016: ΕΥΡΩΒ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 2016 
02/09/2016: Fitch – Αξιολόγηση 
06/09/2016: ΑΤΤ – Έκτακτη ΓΣ 
09/09/2016: Eurogroup  
15/09/2016: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα 2

ου
 Τριμ. 

19/09/2016: ΑΡΑΙΓ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 2016 
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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.   

 

Τμήμα Ανάλυσης     Τμήμα Πωλήσεων     Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 

Βαγγέλης Καρανίκας +30-210-6879322 vkaranikas@euroxx.gr Γιώργος Πολίτης +30-210 6879 520 gpolites@euroxx.gr Παλαιολόγου 7  

Γιάννης Σινάπης +30-210-6879353 sinapis@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879486 epilios@euroxx.gr Χριστίνα Παπακαστρισίου +30-210 6879 480 papakastrisiou@euroxx.gr Ελλάδα 

       

 
 

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


