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Μακροοικονοµικά Νέα
Οι διαπραγµατεύσεις της κυβέρνησης µε τους θεσµούς σε ότι αφορά τον αυτόµατο µηχανισµό διόρθωσης (κόφτη) βρίσκονται στην
τελική ευθεία µε στόχο την ολοκλήρωση της συµφωνίας στο Eurogroup της 24ης Μάϊου.
Πάντως, το υπερνοµοσχέδιο µε τα προαπαιτούµενα θα συζητηθεί στις επιτροπές της Βουλής το διήµερο Πέµπτη - Παρασκευή, µε
στόχο να περάσει στην Ολοµέλεια το Σαββατοκύριακο, µε την ψηφοφορία να αναµένεται τα µεσάνυχτα της Κυριακής, ενόψει του
προγραµµατισµένου EWG την επόµενη ∆ευτέρα. Το υπερνοµοσχέδιο θα περιλαµβάνει µέτρα ύψους 1.8 δισ. ευρώ, την διαχείριση των
κόκκινων δανείων, το νέο υπερταµείο ιδιωτικοποιήσεων των 50 δισ. ευρώ, αλλά και τις παρεµβάσεις / περικοπές σε ειδικά µισθολόγια
περιλαµβανοµένων αυτών των ένστολων.

Εταιρικά Νέα
Ελληνικές Τράπεζες: Ο Υπουργός Οικονοµίας κ. Γιώργος Σταθάκης δήλωσε ότι η συµφωνία µε τους δανειστές για τα κόκκινα δάνεια
προστατεύει το 93% των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηµατικών δανείων που είναι συνδεδεµένα µε τη πρώτη κατοικία
αντικειµενικής αξίας ως και 140 χιλ. ευρώ.
Eurobank: Η τράπεζα θα ανακοινώσει σήµερα (µετά τη λήξη της συνεδρίασης) τα οικονοµικά αποτελέσµατα του α΄ τριµήνου 2016,
ενώ στις 18:00 θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενηµέρωση των αναλυτών. Οι εκτιµήσεις κάνουν λόγο για ζηµιές ύψους 6.4 εκατ. ευρώ
από ζηµιές 68.5 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Intralot: Η εισηγµένη θα ανακοινώσει σήµερα (µετά τη λήξη της συνεδρίασης) τα οικονοµικά αποτελέσµατα του α΄ τριµήνου 2016, ενώ
αύριο θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενηµέρωση των αναλυτών. Οι εκτιµήσεις κάνουν λόγο για έσοδα ύψους 484 εκατ. ευρώ (+7.69%),
µε τις ζηµιές να συρρικνώνονται σε 6.6 εκατ. ευρώ από 8.0 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Ελληνικά Πετρέλαια: Ο όµιλος ανακοίνωσε ότι η HELLNIC PETROLEUM FINANCE plc προχώρησε στην αποπληρωµή του διετούς
δολαριακού Ευρω-οµόλογου ύψους $400 εκατ. µε επιτόκιο 4.625%. Σηµειώνεται ότι ο όµιλος εξετάζει τις επιλογές του αναφορικά µε
αναχρηµατοδότηση µελλοντικών λήξεων οµολόγων και αναλόγως συνθηκών αγοράς στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, προγραµµατίζει την
επιστροφή του στην αγορά οµολόγων εντός του 2016.

1

Ημερήσια Ενημέρωση

17 Μαΐου 2016

Ελλάκτωρ: Η ΑΚΤΩΡ υπέγραψε σύµβαση ύψους 17.2 εκατ. ευρώ µε την κρατική εταιρεία διαχείρισης αυτοκινητοδρόµων της Σερβίας
(Coridori Srbije) για την ολοκλήρωση του οδικού τµήµατος 5.8 χιλιοµέτρων, το οποίο περιλαµβάνει την κατασκευή επτά γεφυρών.
Σαράντης: Η σηµερινή έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά µε την απόκτηση ιδίων µετοχών της
εταιρίας, καθώς και για την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
AUTOHELLAS: Σήµερα εισάγονται προς διαπραγµάτευση στο ΧΑ οι 56.250 νέες κοινές ονοµαστικές µε ψήφο µετοχές της εταιρείας
ονοµαστικής αξίας 0.32 ευρώ η κάθε µία, που προέκυψαν από ΑΜΚ, λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση από την εταιρεία των
εταιρειών µε ΒΕΛΜΑΡ και ΤΕΧΝΟΚΑΡ.

Τεχνική Ανάλυση
Γενικός Δείκτης (ημερήσιο)

Γενικός Δείκτης
1ο Επίπεδο Στήριξης

610

2ο Επίπεδο Στήριξης
3ο Επίπεδο Στήριξης

585

1ο Επίπεδο Αντίστασης

629

2ο Επίπεδο Αντίστασης

650

3ο Επίπεδο Αντίστασης

670

573

Ο Γ∆ κατέγραψε απώλειες 0.39%, µε το τζίρο
συναλλαγών να κινείται σε χαµηλά επίπεδα
(ο χαµηλότερος τζίρος των τελευταίων 15
συνεδριάσεων), καθώς αρκετές Ευρωπαϊκές
αγορές παρέµειναν κλειστές (Γερµανία,
∆ανία, Αυστρία, Νορβηγία και Ελβετία), λόγω
της αργίας του Αγίου Πνεύµατος των
Καθολικών. Η αγορά αναµένεται να
παρουσιάσει έντονη µεταβλητότητα, λόγω
της ψήφισης του επόµενου πακέτου µέτρων
την Κυριακή ενόψει του Eurogroup της 24ης
Μαΐου, αλλά και λόγω της επερχόµενης λήξη
Παράγωγων προϊόντων για τον µήνα Μάιο
την Παρασκευή. Τεχνικά, οι επόµενες
στηρίξεις βρίσκονται στις 610 – 585 (ΚΜΟ 30
ηµερών) και 573 µονάδες (ΚΜΟ 50 ηµερών),
ενώ για να κινηθεί ο δείκτης προς τις 650 –
670 µονάδες, θα πρέπει να σηµειωθούν
διαδοχικά κλεισίµατα υψηλότερα των 629
µονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 200 ηµερών).

FTSE 25 - ΣΜΕ (intraday)

FTSE 25 (ΣΜΕ)
1ο Επίπεδο Στήριξης
2ο Επίπεδο Στήριξης

170
166

3ο Επίπεδο Στήριξης

160

1ο Επίπεδο Αντίστασης

178

2ο Επίπεδο Αντίστασης

182

3ο Επίπεδο Αντίστασης

187
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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
∆ιευθύνων 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 ∆)
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)
∆άφνη Χρυσοσπάθη+ 30 210 72 63 566 daphne.chrisospathi@eurocorp.gr ( Πιστοποίηση ∆)
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%
∆ιακράτηση = 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
∆εδοµένου 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. ∆εν 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 2016.__

3

