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Γενικός ∆είκτης 

 
 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα Αγοράς 

Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός ∆είκτης έκλεισε στις 

578,83 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 2,15%. Η αξία 

των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα € 113,87 εκατ. εκ 

των οποίων € 30,92 εκατ. αποτελούσαν πακέτα. Από 

τις µετοχές που διακινήθηκαν, 84 έκλεισαν µε κέρδη, 

23 σηµείωσαν απώλειες, ενώ 22 παρέµειναν 

αµετάβλητες. 
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Επιχειρηµατικά Νέα

 

ΟΠΑΠ: Στα 210 εκατ. τα καθαρά κέρδη του 2015 
Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξηµένα κατά 1,6% στα €1.399,7 εκ. (FY 2014: €1.377,7εκ.) 

εµφανίζοντας θετικές επιδόσεις σε ετήσια βάση και παραµένοντας πιο ανθεκτικά σε σχέση µε τις µικτές 

εισπράξεις από παιχνίδια. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών στο δ' τρίµηνο του 2015 µειώθηκαν κατά 

3,4% στα €401,7 εκ. Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχυµένα κατά 8,8% στα 

€377,1εκ. (FY 2014: €346,5εκ.), καθώς οι προσπάθειες της διοίκησης για εξορθολογισµό του κόστους 

οδήγησαν σε βελτιωµένες επιδόσεις σε σχέση µε τη µείωση των καθαρών εσόδων προ εισφορών. Τα 

EBITDA δ' τριµήνου 2015 έφτασαν τα €103,6εκ. σηµειώνοντας πτώση 3,5% σε ετήσια βάση. Καθαρά 

κέρδη €210,7εκ. (FY 2014: €195,0εκ.). Τα καθαρά κέρδη δ' τριµήνου µειώθηκαν κατά 32,1% στα 

€51,7εκ. (Q4 2014: €76,1εκ.), λόγω επιπλέον αποµείωσης ύψους €15εκ. της άδειας των Ελληνικών 

Λαχείων. Η αξία της άδειας µειώθηκε λόγω της υποαπόδοσης έναντι των αρχικών προσδοκιών κατά την 

ηµεροµηνία απόκτησής της. Σε προσαρµοσµένη βάση, τα καθαρά κέρδη δ' τριµήνου 2015 µειώθηκαν 

κατά 22,7% στα €58,8εκ. 

 

Ελλάκτωρ: Στα €106,1 εκατ. διευρύνθηκαν οι ζηµιές το 2015 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για τη χρήση 2015 ήταν 1.533,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.544,5 εκατ. 

ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σηµειώνοντας µείωση 0,7%. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε 154,5 

εκατ. ευρώ, έναντι των 162,6 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2014, µειωµένα κατά 4,9%. Τα ενοποιηµένα 

αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 106,1 εκατ. 

ευρώ (εκτός από τις προαναφερόµενες αποµειώσεις συνολικού ποσού 58,3 εκατ. ευρώ περιλαµβάνουν 

και ποσό επιβάρυνσης 5,5 εκατ. ευρώ, από επίδραση της µεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 

26% στο 29% στην αναβαλλόµενη φορολογία) έναντι ζηµιών 51,6 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

 

ΕΥ∆ΑΠ: Αύξησε τα κέρδη της κατά 4,1% το 2015 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρέµεινε ουσιαστικά σταθερός, καθώς διαµορφώθηκε στα 324,2 

εκατ. ευρώ έναντι 326,4 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας οριακή µείωση κατά 0,7%. Τα κέρδη προ 

φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας 

µειώθηκαν κατά 4,4% και διαµορφώθηκαν στα 83,8 εκατ. ευρώ έναντι 87,6 εκατ. ευρώ το 2014. Τα 

κέρδη µετά φόρων για την Εταιρεία σηµείωσαν αύξηση κατά 4,1% και διαµορφώθηκαν στα 43,7 εκατ. 

€ από 42,0 εκατ. € το 2014 λόγω της θετικής επίδρασης του αναβαλλόµενου φόρου ως συνέπεια της 

αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%.  

 

ΕΥΑΘ: Κέρδη 13,5 εκατ. το 2015 
Ο τζίρος του οµίλου ανήλθε στο ποσό των 73 εκατ. ευρώ έναντι 73,7 εκατ. της προηγούµενης 

οικονοµικής χρήσης, σηµειώνοντας µείωση 0,87%, λόγω πτώσης των τιµολογούµενων ποσοτήτων 

νερού κατά 1,1 εκατ. κ.µ. και αντίστοιχα των τελών αποχέτευσης. Τα µετά από φόρους κέρδη 

διαµορφώθηκαν στο ποσό των 13,5 εκατ. ευρώ έναντι 13,4 εκατ., σηµειώνοντας µείωση 0,76% 

(αυξήθηκε ο φορολογικός συντελεστής). Τέλος, ο δείκτης ΕΒΙΤDA διαµορφώθηκε στο ποσό των 25,3 

εκατ. ευρώ έναντι 24,2 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%. 

 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με 17,63% η York λόγω οµολογιακού  

Μετά την εξόφληση του υπολειπόµενου ποσού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ του οµολογιακού δανείου των 

68,3 εκατ. που εκδόθηκε στις 9/12/2013, το ποσοστό της York Global στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ανέλθει στο 

17,6294% και στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο 9,3965%.  

 

MLS: Αύξηση 20% στα κέρδη µετά από φόρους το 2015  

Κέρδη µετά από φόρους 2,02 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 20%, και κύκλο εργασιών 21,4 εκατ. ευρώ, 

ενισχυµένο κατά 49%, εµφάνισε το 2015 η MLS. Τη διανοµή µερίσµατος για το 2016 προανήγγειλε ο Ι. 

Καµατάκης. 
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Pasal: Στα 24,5 εκατ. οι ζηµιές το 2015  

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του 2015 ανήλθαν σε 

ζηµιές 24,5 εκ. ευρώ έναντι ζηµιών 6,2 εκ. ευρώ το 2014. Η αύξηση οφείλεται στις µεγαλύτερες ζηµιές 

κατά 15,2 εκ. ευρώ από αναπροσαρµογές της εµπορικής αξίας των ακινήτων.  

 

Κορρές: Αύξηση 8% στις ενοποιηµένες πωλήσεις το 2015  
Τα καθαρά αποτελέσµατα της Κορρές µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν στα -

1,4εκατ. ευρώ το 2015 από -1,9εκατ. ευρώ το 2014.  

 

Ιασώ: Στα €12,85 εκατ. τα µικτά κέρδη το 2015  

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου του Ιασώ µετά από την επιβολή των µηχανισµών rebate και claw-back 

παρουσίασε µείωση 6,23% και ανήλθε στα 109,27 εκατ. € από 116,53 εκατ. €.  

 

Intralot: Ανανεώθηκε για έξι χρόνια η σύµβαση για τη λοταρία στη Βραζιλία  
Το νέο συµβόλαιο υπεγράφη µετά την επιτυχηµένη ολοκλήρωση του πρώτου εξαετούς συµβολαίου, 

κατά το οποίο συγκεντρώθηκαν σηµαντικοί πόροι για την ενίσχυση πρωτοβουλιών κοινωνικής 

πολιτικής και στήριξης της εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: www.euro2day.gr 
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Μετοχές υπό Παρακολούθηση (Watchlist)
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Ηµερολόγιο Μετόχου

Εθνική Πανγαία: Μέρισµα € 0,2035, Ηµερ. Αποκοπής 15.04.2016, Ηµερ. Πληρωµής 22.04.2016 

Σαράντης: Μέρισµα € 0,16, Ηµερ. Αποκοπής 20.04.2016, Ηµερ. Πληρωµής 27.04.2016 

Aegean: Μέρισµα € 0,70, Ηµερ. Αποκοπής 12.05.2016, Ηµερ. Πληρωµής 18.05.2016 

ΜΕΤΚΑ: Μέρισµα € 0,12, Ηµερ. Αποκοπής 13.05.2016, Ηµερ. Πληρωµής 20.05.2016 

Πλαίσιο: Μέρισµα € 0,08, Ηµερ. Αποκοπής 17.05.2016, Ηµερ. Πληρωµής 24.05.2016 

Paperpack: Μέρισµα € 0,11, Ηµερ. Αποκοπής 26.05.2016, Ηµερ. Πληρωµής 02.06.2016 

Τέρνα Ενεργειακή: Μέρισµα € 0,09, Ηµερ. Αποκοπής 30.05.2016, Ηµερ. Πληρωµής 06.06.2016 

ΕΧΑΕ: Μέρισµα € 0,10, Ηµερ. Αποκοπής 31.05.2016, Ηµερ. Πληρωµής 06.06.2016 

Ευρωπαϊκή Πίστη: Μέρισµα € 0,06, Ηµερ. Αποκοπής 08.06.2016, Ηµερ. Πληρωµής 14.06.2016 

ΟΛΠ: Μέρισµα € 0,1114, Ηµερ. Αποκοπής 21.06.2016, Ηµερ. Πληρωµής 28.06.2016 

ΕΥΑΘ: Μέρισµα € 0,125, Ηµερ. Αποκοπής 23.06.2016, Ηµερ. Πληρωµής 29.06.2016 

Τιτάν: Μέρισµα € 0,30, Ηµερ. Αποκοπής 27.06.2016, Ηµερ. Πληρωµής 04.07.2016 

Μύλοι Κεπενού: Μέρισµα € 0,023, Ηµερ. Αποκοπής 27.06.2016, Ηµερ. Πληρωµής 04.07.2016 

Motor Oil: Μέρισµα € 0,50, Ηµερ. Αποκοπής 27.06.2016, Ηµερ. Πληρωµής 04.07.2016 

OTE: Μέρισµα € 0,10, Ηµερ. Αποκοπής 29.06.2016, Ηµερ. Πληρωµής 06.07.2016 

Γενική Εµπορίου: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,03, Ηµερ. Αποκοπής 11.07.2016, Ηµερ. Πληρωµής 18.07.2016 

Autohellas: Μέρισµα € 0,85 

Coca Cola HBC: Μέρισµα € 0,40 

Πετρόπουλος: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,10 

ΕΧΑΕ: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,22 

ΕΥ∆ΑΠ: Μέρισµα € 0,21 

ΟΠΑΠ: Μέρισµα € 0,23 
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Οικονοµικό Ηµερολόγιο Ξένων Αγορών 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: www.dailyfx.com  
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Γνωστοποιήσεις 

 
Το παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα συνιστά διαφηµιστική ανακοίνωση ενηµερωτικού περιεχοµένου και δεν 

αποτελεί σε καµία περίπτωση επενδυτική συµβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συµµετοχή σε οποιαδήποτε 

συναλλαγή. Καµία πληροφορία που εµπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καµία περίπτωση, ως 

προτεινόµενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε µέσο επίτευξης των συγκεκριµένων επενδυτικών 

στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συµβατικών 

κειµένων που αφορούν τις περιγραφόµενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα 

πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και 

δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συµβουλή. 

Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την 

Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας 

στον τοµέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που 

διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή 

πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιµήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της 

εγχώριας και των διεθνών χρηµατοοικονοµικών αγορών κατά την αναγραφόµενη ηµεροµηνία και υπόκεινται σε 

αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συµπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τοµέα των 

επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά 

τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόµενο αυτών. Η 

Εταιρεία παρέχει µεγάλο εύρος επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η 

εταιρεία ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων σε σχέση µε τις παρεχόµενες στο παρόν 

πληροφορίες. Σχετικά επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία µεταξύ άλλων:  

o ∆εν υπόκειται σε καµία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό ή στο 

πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος, ή την απόκτηση 

µετοχών από δηµόσια εγγραφή 

o Ενδέχεται να παρέχει η ίδια ή συγγενείς εταιρείες έναντι αµοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για 

τους οποίους παρέχονται µε το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες συµβουλών (corporate) 

o Ενδέχεται να συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηµατοοικονοµικά 

συµφέροντα από αυτούς,  

o Η Εταιρεία ενδέχεται να έχει εκδώσει σηµειώµατα διαφορετικά ή µη συµβατά µε τις πληροφορίες 

που εκτίθενται στον παρόν σηµείωµα.  

 

Ρητά επισηµαίνεται ότι:  

o τα αριθµητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούµενες επιδόσεις δεν 

αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων.  

o τα αριθµητικά στοιχεία αφορούν προσοµοίωση προηγούµενων επιδόσεων και ότι οι προηγούµενες 

αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων 

o οι προβλέψεις σχετικά µε τις µελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών 

επιδόσεων 

o η φορολογική µεταχείριση των αναφερόντων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται 

και από τα ατοµικά δεδοµένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να µεταβληθεί στο µέλλον Ως εκ 

τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συµβουλές ως προς τη φορολογική 

νοµοθεσία που τον διέπει 

o Η εταιρεία δεν υποχρεούται να ενηµερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εµπεριέχονται 

στο παρόν 

 

 


