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Μακροοικονοµικά Νέα
Οι Υπουργοί Οικονοµικών της Ευρωζώνης θα συνεδριάσουν σήµερα, µε το Ελληνικό ζήτηµα να είναι το πέµπτο θέµα στην ατζέντα
του Eurogroup, όπου θα συζητηθούν τα επόµενα βήµατα για την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης του προγράµµατος προσαρµογής,
καθώς και η βιωσιµότητα του χρέους, στη βάση της συµφωνίας που επετεύχθη στις 26 Μαΐου.
Ο Εκπρόσωπος του Γερµανικού Υπουργείου Οικονοµικών κ. Juerg Weissgerber δήλωσε ότι αναµένει συµβιβασµό ανάµεσα
στην Ελλάδα και στους εταίρους της για την εκταµίευση της δόσης, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Ελλάδα
θα λάβει ελάφρυνση χρέους. Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆ΝΤ κ. Ντέιβιντ Λίπτον εξέφρασε
την ελπίδα ότι µπορεί να υπάρξει πρόοδος στο θέµα του Ελληνικού χρέους στο σηµερινό Eurogroup, σηµειώνοντας ότι µια διέξοδος
που εξετάζεται είναι η κατ' αρχήν έγκριση του προγράµµατος και µετά η εντατική εξέτασή του, αφού διευθετηθεί αποφασιστικά το θέµα
του χρέους. Πάντως, σύµφωνα µε Έλληνα Αξιωµατούχο, δεν διαφαίνεται λύση στο σηµερινό Eurogroup και αν δεν αλλάξει κάτι
άµεσα, τότε το Ελληνικό ζήτηµα θα παραπεµφτεί για τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. στις 22 Ιουνίου.
Ο κρατικός προϋπολογισµός στο πρώτο πεντάµηνο παρουσίασε πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 1.842 δισ. ευρώ (στόχος: 1.050
δισ. ευρώ) έναντι πρωτογενούς πλεονάσµατος 1.456 δισ. ευρώ πέρυσι. Το ύψος των καθαρών εσόδων ανήλθε σε 18.684 δισ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ οι δαπάνες ανήλθαν στα 19.924 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται
µειωµένες κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του στόχο).
Σε άλλα νέα, το Ελληνικό ∆ηµόσιο άντλησε από τη χθεσινή δηµοπρασία τρίµηνων εντόκων γραµµατίων το ποσό των 1.3 δισ.
ευρώ. Το επιτόκιο παρέµεινε αµετάβλητο σε σχέση µε την προηγούµενη δηµοπρασία στο 2.70%, ενώ ο δείκτης κάλυψης
διαµορφώθηκε στις 1.30 φορές. Ο ∆είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία τον Απρίλιο σηµείωσε αύξηση κατά 7.2% έναντι
µείωσης κατά 7.9% σε σύγκριση µε πέρυσι.

1

Ημερήσια Ενημέρωση

15 Ιουνίου 2017

Εταιρικά Νέα
∆ΕΗ: Η µετοχή της Επιχείρησης δεν θα διαπραγµατεύεται σήµερα, προκειµένου να γίνει η αποκοπή του δικαιώµατος µε µείωση του
µετοχικού κεφαλαίου και εισφορά σε είδος (µετοχές Α∆ΜΗΕ) στους µετόχους µε αναλογία µία µετοχή του Α∆ΜΗΕ για µία µετοχή της
∆ΕΗ. Σηµειώνεται ότι η µετοχή της ∆ΕΗ θα διαπραγµατεύεται ξανά από τη ∆ευτέρα 19 Ιουνίου, χωρίς να γίνει αναπροσαρµογή στην
τιµή και µε τα όρια διαπραγµάτευσης να είναι ελεύθερα κατά την πρώτη ηµέρα. Την ίδια ηµέρα θα ξεκινήσει η διαπραγµάτευση του
Α∆ΜΗΕ µε αρχική τιµή ίση µε την ονοµαστική αξία δηλαδή 2.12 ευρώ και ελεύθερο όριο διακύµανσης για τρεις συνεδριάσεις.
MIG: Ο όµιλος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου των µετοχών που κατείχε στην εταιρία Sunce Koncern
(49,99% περίπου) έναντι τιµήµατος 43 εκατ. ευρώ εξ ολοκλήρου τοις µετρητοίς. Το τίµηµα θα χρησιµοποιηθεί για την αποπληρωµή
των υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας.
Ελληνικά Πετρέλαια: Η Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουλίου καλείται να εγκρίνει το µνηµόνιο συµφωνίας µεταξύ του ∆ηµοσίου και του
ΤΑΙΠΕ∆ για την από κοινού πώληση της συµµετοχής στον ∆ΕΣΦΑ.
Autohellas: Η µετοχή θα διαπραγµατεύεται σήµερα χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στο µέρισµα ύψους 0.85 ευρώ ανά µετοχή
(µερισµατική απόδοση: 5.03%).
Lamda Development: Η σηµερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων καλείται να εγκρίνει µεταξύ άλλων την αγορά ιδίων
µετοχών.

Τεχνική Ανάλυση
Γενικός Δείκτης (ημερήσιο)

Γενικός Δείκτης
1ο Επίπεδο Στήριξης

784

2ο Επίπεδο Στήριξης
3ο Επίπεδο Στήριξης

776

1ο Επίπεδο Αντίστασης

815

2ο Επίπεδο Αντίστασης

830

3ο Επίπεδο Αντίστασης

850

750

Ο Γ∆ κατέγραψε την πέµπτη ανοδική συνεδρίαση
(+0.48%), µε επίκεντρο τις µετοχές των ΕΛΠΕ
(+4.34%), ∆ΕΗ (+2.96%), Fourlis (+2.55%) και
ΕΕΕ (+2.08%). Τεχνικά, η καταγραφή κλεισιµάτων
υψηλότερα των 800 µονάδων αναµένεται να
ανοίξει το δρόµο για κίνηση του δείκτη προς τις
815 – 830 µονάδες, µε τις επόµενες στηρίξεις να
εντοπίζονται στις 784 (απλός ΚΜΟ 10 ηµερών)
και 776 (απλός ΚΜΟ 30 ηµερών) µονάδες.
Ωστόσο, η πορεία της αγοράς θα καθορισθεί από
τα αποτελέσµατα του σηµερινού Eurogroup, ενώ η
αυριανή λήξη παραγώγων αναµένεται να αυξήσει
τη µεταβλητότητα στην αγορά.

FTSE 25 - ΣΜΕ (intraday)

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

2,100
2,075

3ο Επίπεδο Στήριξης

2,050

1ο Επίπεδο Αντίστασης

2,150

2ο Επίπεδο Αντίστασης

2,180

3ο Επίπεδο Αντίστασης

2,200
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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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