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Μακροοικονοµικά Νέα
Ο Επίτροπος Οικονοµικών και Νοµισµατικών Υποθέσεων κ. Πιερ Μοσκοβισί εµφανίσθηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα
ολοκληρώσει εγκαίρως και επιτυχώς το τρέχον πρόγραµµα µέχρι τον Αύγουστο του 2018. Επίσης, ανέφερε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να
είναι ικανή να επιστρέψει επιτυχώς στις αγορές, µε χαµηλά επιτόκια και να γίνει ξανά µία ελκυστική χώρα για να επιστρέψουν οι
επενδυτές δηµιουργώντας ανάπτυξη και θέσεις εργασίας µέσω των µεταρρυθµίσεων. Ωστόσο, δεν θέλησε να µιλήσει για µία
αποχώρηση του ∆ΝΤ από το Ελληνικό πρόγραµµα, καθώς εκτίµησε ότι είναι ένας πολύ σηµαντικός εταίρος.
Σε άλλα νέα, το Χρηµατιστήριο Αθηνών διοργανώνει το 12ο Ετήσιο Ελληνικό Roadshow στο Λονδίνο σήµερα και αύριο µε την
παρουσία 33 εισηγµένων εταιρειών και 100 διαχειριστών κεφαλαίου. Οι 33 εισηγµένες εταιρείες που συµµετέχουν στο roadshow είναι
οι εξής: Α∆ΜΗΕ, Aegean Airlines, Alpha Bank, Attica Bank, Autohelllas, Eurobank, Cenergy, Folli Follie, Fourlis, Grivalia Properties,
Lamda Development, MIG, MLS, Motor Oil, Viohalco, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ∆ΕΗ, Εθνική, Ελλάκτωρ, ΕΛ.ΤΕΧ 'Ανεµος, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ, Ιντραλότ,
ΚΡΙ-ΚΡΙ, Μυτιληναίος, Πανγαία, Πειραιώς, Πλαστικά Θράκης, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Σαράντης, Τέρνα Ενεργειακή και Τιτάν.
Εν τω µεταξύ, δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης η συµφωνία για την 20ετή επέκταση της σύµβασης παραχώρησης της
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών, ώστε να διαχειρίζεται το αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» µέχρι το 2046. Η έγκριση της 20ετούς
παράτασης ήταν προϋπόθεση ώστε το ΤΑΙΠΕ∆ να προχωρήσει στην πώληση του 30% που ελέγχει. Το επόµενο βήµα είναι η
κατάθεση και ψήφιση από τη Βουλή, όχι νωρίτερα από τα τέλη του χρόνου, ώστε να εισπραχθεί και το τίµηµα των 600 εκατ. ευρώ.
Ο Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούλιο παρουσίασε αύξηση
κατά 8.6% έναντι µείωσης κατά 7.0% σε σύγκριση µε πέρυσι.
υ

Εταιρικά Νέα
Folli Follie: Ο όµιλος επέκτεινε το δίκτυό της στη Νότια Αφρική, εγκαινιάζοντας δύο νέα Folli Follie New Concept Stores στην
Πρετόρια και το Κέιπ Τάουν, µέσα στα εµπορικά κέντρα Menlyn Park και Canal Walk αντίστοιχα.
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Τράπεζα Πειραιώς: Η τράπεζα, µε αφορµή δηµοσιεύµατα που αφορούν έρευνες για υποθέσεις προηγούµενων ετών, ανέφερε ότι δεν
επιτρέπεται να σχολιάσει οποιαδήποτε ζητήµατα ελέγχονται ή βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρχές, υποστηρίζοντας ότι πολιτική
και πρακτική της είναι η απρόσκοπτη και πλήρης συνεργασία µε όλες τις αρµόδιες αρχές που διεξάγουν ελέγχους.
Frigoglass: Η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, µεταξύ άλλων θεµάτων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας µέχρι του ποσού των 136.4 εκατ. ευρώ µε την έκδοση 378.9 εκατ. νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών
ονοµαστικής αξίας 0.36 εκάστης, δια καταβολής µετρητών και µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της Εταιρείας, σε
αναλογία 22.47 νέες µετοχές για κάθε 1 παλαιά, µε τιµή διάθεσης 0.363 ευρώ ανά µετοχή. Ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος
συµµετοχής ορίζεται η 21/09/2017, ενώ η περίοδος άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης ορίζεται από την 26/09/2017 έως και την
18/10/2017.
Γαλαξίδι: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτηµα της Αναµοκάµπτι για άσκηση του δικαιώµατος
εξαγοράς των υπολοίπων κοινών, ονοµαστικών, µετοχών της εταιρείας (squeeze out) έναντι 0.70 ευρώ ανά µετοχή, µε την
ηµεροµηνία παύση της διαπραγµάτευσης να είναι η 3η Οκτωβρίου.

Τεχνική Ανάλυση
Γενικός Δείκτης (ημερήσιο)

Γενικός Δείκτης
1ο Επίπεδο Στήριξης

745

2ο Επίπεδο Στήριξης
3ο Επίπεδο Στήριξης

728

1ο Επίπεδο Αντίστασης

780

2ο Επίπεδο Αντίστασης

792

3ο Επίπεδο Αντίστασης

810

710

Ο Γ∆ κινήθηκε ανοδικά (+0.27%), µετά από
τέσσερεις
συνεχόµενες
πτωτικές
συνεδριάσεις, αντιδρώντας από το επίπεδο
των 755 µονάδων. Τεχνικά, διαδοχικά
κλεισίµατα υψηλότερα των 760 µονάδων
θα θέσουν ως στόχους τις 780 και 792
µονάδες
(εκθετικός
ΚΜΟ
100
συνεδριάσεων), µε τις στηρίξεις να
βρίσκονται στις 745 (εκθετικός ΚΜΟ 200
συνεδριάσεων) και 727 µονάδες (απλός
ΚΜΟ 200 συνεδριάσεων). Αν και
η
σηµερινή συνεδρίαση της Fed αναµένεται
να επηρεάσει την πορεία των ∆ιεθνών
Αγορών, το σηµερινό Road Show της
ΕΧΑΕ στο Λονδίνο θα καθορίσει τη τάση
στο ΧΑ το επόµενο διάστηµα, καθώς µένει
να φανεί αν το επενδυτικό ενδιαφέρον των
ξένων funds θα µετατραπεί σε εντολές
αγοράς.

FTSE 25 - ΣΜΕ (intraday)

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

1,990
1,970

3ο Επίπεδο Στήριξης

1,950

1ο Επίπεδο Αντίστασης

2,030

2ο Επίπεδο Αντίστασης

2,055

3ο Επίπεδο Αντίστασης

2,080
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E–mail: eurocorp.research@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 A2)

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 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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