Ημερήσια Ενημέρωση
ΧΑ

2 Ιουνίου 2017
Κλείσιµο

%∆

Ευρώπη

Κλείσιµο

%∆

Συνάλλαγµα

Κλείσιµο

%∆

Γεν. ∆είκτης

781,85

0,85

DJ Stoxx 600

391,66

0,43

EUR/USD

1,1213

0,04

FTSE-25

2077,72

0,78

DJ Stoxx 50

3567,02

0,35

USD/JPY

111,37

-0,22

FTSE-40

1002

1,34

DAX

12664,92

0,40

GBP/USD

1,2882

-0,05

0,80

CAC-40

5318,67

0,66

Οµόλογα

FTSE 100

7543,77

0,32

Ελληνικό-10ετές

6,098

0,10

FTSEMIB

20936,07

0,99

Γερµανικό-10ετές

0,305

0,33

10881

0,01

Η.Π.Α-10ετές

2,2114

0,24

Ισπανίας-10ετές

1,563

2,58

FTSE-140

511,11

Αξία Συν/γών (σε € εκ.)

77,78

Ασία
Nikkei 225
Hang Seng

20224,15
25913,23

1,83
0,43

Εµπορεύµατα
Πετρέλαιο
Χρυσός

Ibex-35
Αµερική
DJ Industrial

21144,18

0,65

Αναδυόµενες Αγορές

48,36

-0,79

S&P 500

2430,06

0,76

MSCI Emerging Mrks In-

1008,47

0,31

1265,95

-0,41

NSDQ 100

5816,512

0,48

FTSE Bric50 Index

1394,5

0,27

Ώρα

Ζώνη

Οικονομικά Νέα

Εκτίµηση

Προηγούµενο

12:00

Ευρωζώνη

∆είκτης Τιµών Παραγωγού (ΜοΜ)

0,3%

-0,3%

15:30

Αµερική

Νέες Θέσεις Εργασίας Εκτός Αγροτικού Τοµέα (NFP)

176χιλ.

211χιλ.

15:30

Αµερική

Εµπορικό Ισοζύγιο ($ δισ.)

-44.0

-43,7

15:30

Αµερική

∆είκτης Ανεργίας

4,4%

4,4%

Μακροοικονοµικά Νέα
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Βάλντις Ντοµπρόβσκις δήλωσε ότι η Ελλάδα υλοποιεί τις δεσµεύσεις της µε
βάση το πρόγραµµά της και είναι ώρα για την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης και την εκταµίευση της επόµενης δόσης προς τη Χώρα.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδοµών κ. Χρ. Σπίρτζης εξέφρασε την αισιοδοξία του πως στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου θα
δοθεί λύση στην Ελλάδα, όσον αφορά το θέµα του χρέους, αποδίδοντας τη θετική αυτή εξέλιξη στις ισορροπίες και στους
συσχετισµούς στην Ευρώπη.
Ωστόσο, σύµφωνα µε το Πρακτορείο Bloomberg, η Ελλάδα ενδέχεται να µην λάβει ένα σηµαντικά βελτιωµένο πακέτο ελάφρυνσης
χρέους στο επικείµενο Eurogroup, καθώς οι Ευρωπαίοι πιστωτές δεν είναι πιθανό να δεσµευθούν σε επιπρόσθετες λεπτοµέρειες για
µέτρα, πέραν της παράτασης των λήξεων των δανείων διάσωσης που συζήτησαν την προηγούµενη εβδοµάδα. Σύµφωνα µε το
Πρακτορείο, µια τέτοια συµφωνία, ενδέχεται από µόνη της να µην είναι αρκετή, ώστε η ΕΚΤ να αρχίσει να αγοράζει Ελληνικά οµόλογα
στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE).
Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε Ευρωπαίο αξιωµατούχο είναι απίθανο, αν και νοµικά εφικτό το ενδεχόµενο να ενταχθεί η Ελλάδα στο
QE, χωρίς να έχει προηγουµένως εισέλθει στο Ελληνικό πρόγραµµα το ∆ΝΤ και συµπλήρωσε ότι η τεχνική αξιολόγηση έχει κλείσει και
είναι ελάχιστα αυτά που έµειναν και θα τελειώσουν έως τις 15 Ιουνίου. Τέλος, διευκρίνισε ότι η δόση δεν θα είναι 10 δισ. ευρώ, αλλά
κοντά στα 7 δισ. ευρώ.
Σε άλλα νέα, η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει σήµερα το ΑΕΠ για το α’ τρίµηνο του 2017. Υπενθυµίζεται ότι η αρχική εκτίµηση έκανε λόγο
για µείωση του ΑΕΠ κατά 0.1% σε επίπεδο τριµήνου και µείωση κατά 0.5% σε σχέση µε το α’ τρίµηνο του 2016.

Εταιρικά Νέα
Μυτιληναίος: Ο Πρόεδρος του Οµίλου κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά τη διάρκεια της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης, ανέφερε ότι ο
όµιλος σκοπεύει στην κατασκευή ενός νέου εργοστασίου αλουµίνας, προϋπολογισµού 400 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα αυξήσει την
παραγωγή στο 1 εκατ. τόνους, ενώ παράλληλα προωθείται η αναβάθµιση της µονάδας παραγωγής αλουµινίου προϋπολογισµού 100
εκατ. ευρώ, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της ετήσιας δυναµικότητας από τις 190 χιλ. στις 270 χιλ. τόνους. Αναφορικά µε το
οµολογιακό δάνειο, υποστήριξε ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Ιουνίου, µε την συµµετοχή της EBRD µε 50 εκατ.
ευρώ, ενώ ο σκοπός του οµολογιακού είναι η µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους και η συµµετοχή του οµίλου στις
ιδιωτικοποιήσεις στον ενεργειακό τοµέα.
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Εθνική Τράπεζα: Σήµερα θα συνεδριάσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της τράπεζας µε σκοπό να εξετάσει τις βελτιωµένες προσφορές
για την πώληση του 75% της Εθνικής ασφαλιστικής. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η προσφορά της κοινοπραξίας J. Calamos – Exin
Group υπερβαίνει σηµαντικά αυτήν της Fosun.
Eurobank: Οι θυγατρικές του οµίλου Fairfax προέβησαν τις προηγούµενες µέρες σε αγορές µετοχών της Eurobank ύψους 13 εκατ.
µετοχών περίπου σε ένα εύρος τιµών µεταξύ 0.884 και 0.852 ευρώ ανά µετοχή.
Lamda Development: Η εταιρία ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι συµβατικές προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως στις
εγκρίσεις των τραπεζικών ιδρυµάτων για την επίτευξη της οριστικής συµφωνίας της µε τη Värde Partners, η οποία κατέβαλε το ποσό
των 61.3 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 31.7% της LAMDA MALLS.
Quest: Οι πωλήσεις στο α' τρίµηνο του 2017 αυξήθηκαν κατά 11.1% στα 96.7 εκατ. ευρώ. Τα ΕΒΙΤDA διαµορφώθηκαν στα 7.03 εκατ.
ευρώ (+29.7%), ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 2.50 εκατ. ευρώ από 1.24 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Κανάκης: Η εταιρεία θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου την επιστροφή κεφαλαίου προς τους µετόχους ύψους 0.08
ευρώ ανά µετοχή.

Τεχνική Ανάλυση
Γενικός Δείκτης (ημερήσιο)

Γενικός Δείκτης
1ο Επίπεδο Στήριξης

770

2ο Επίπεδο Στήριξης
3ο Επίπεδο Στήριξης

752

1ο Επίπεδο Αντίστασης

788

2ο Επίπεδο Αντίστασης

800

3ο Επίπεδο Αντίστασης

830

730

Ο Γ∆ έκλεισε µε κέρδη 0.85%, µε επίκεντρο
τις τράπεζες (+3.73%) και τις µετοχές των
ΓΕΚ Τέρνα (+3.39%), Βιοχάλκο (+4.5%),
Grivalia (+3.86) και Ελλάκτωρ (+5.63).
Τεχνικά, ο δείκτης σηµείωσε κλείσιµο
υψηλότερα
780
µονάδων,
ενώ
επιβεβαιωµένα κλεισίµατα υψηλότερα του
επιπέδου αυτού θα θέσει ως στόχο τα
πρόσφατα υψηλά των 800 µονάδων. Από
την άλλη, η απώλεια των 770 µονάδων θα
ανοίξει το δρόµο για κίνηση του δείκτη
προς τις 752 µονάδες (απλός ΚΜΟ 30
ηµερών). Το βλέµµα των επενδυτών
στρέφεται σήµερα στην ανακοίνωση των
στοιχείων του ΑΕΠ για το α’ τρίµηνο του
2017.

FTSE 25 - ΣΜΕ (intraday)

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

2,040
2,010

3ο Επίπεδο Στήριξης

1,990

1ο Επίπεδο Αντίστασης

2,105

2ο Επίπεδο Αντίστασης

2,130

3ο Επίπεδο Αντίστασης

2,150
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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)
Eλένη Χατζηδρόσου τηλ +30 210 72 63 665, email eleni.chatzidrosou@eurocorp.gr ( Πιστοποίηση B1)
Σωτήριος Θεοδωρόπουλος τηλ.+ 30 210 72 63 583, email sotiris.theodoropoulos@eurocorp.gr ( Πιστοποίηση A1)

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.
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