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Μακροοικονοµικά Νέα 
 
 
 

Η Γερµανική οικονοµική εφηµερίδα Handelsblatt έκανε λόγο ότι το 2017 θα είναι χρονιά ρεκόρ για τον Ελληνικό τουρισµό, 
σηµειώνοντας ότι κατά τους 10 πρώτους µήνες του έτους ταξίδεψαν στην Ελλάδα 25.9 εκατ. τουρίστες. 

 

Σε άλλα νέα, ο Όγκος του Λιανικού Εµπορίου τον Οκτώβριο παρουσίασε µείωση κατά 1.1% σε ετήσια βάση, ενώ σε µηνιαία βάση 
αυξήθηκε κατά 0.1%. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών σε µηνιαία βάση σηµείωσε αύξηση κατά 0.2%, ενώ σε ετήσια βάση παρουσίασε 
µείωση κατά 0.8%, λόγω της πτώσης κατά 9.3% που κατέγραψε ο κλάδος καπνού-τροφίµων-ποτών και 6.8% στα πολυκαταστήµατα. 

 

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Νοέµβριο παρουσίασε 
αύξηση κατά 5.5% έναντι αύξησης κατά 1.4% σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα.  

 

ΐου  

Εταιρικά Νέα 
 
 

Ελληνικές Τράπεζες: Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τοµέα το Νοέµβριο σηµείωσαν άνοδο κατά 273 εκατ. ευρώ στα 123.87 δισ. ευρώ 
έναντι αύξησης κατά 1.037 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής διαµορφώθηκε στο 4.8% από 4.6% τον 
προηγούµενο µήνα.  

 

Εθνική Τράπεζα: Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι µετά το διακανονισµό των εντολών άσκησης Warrants περιλαµβανοµένων και των 
κλασµατικών µετοχών, ασκήθηκαν συνολικά 2.538 Warrants επί µετοχών έκδοσης της Τράπεζας και κατοχής του Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, τα οποία αντιστοιχούν σε 1.391 κοινές µετοχές (0.00002% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου). 
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ΧΑ Κλείσιµο %∆ Ευρώπη Κλείσιµο %∆ Συνάλλαγµα Κλείσιµο %∆ 

Γεν. ∆είκτης 802,37 0,42 DJ Stoxx 600 389,18 -0,09 EUR/USD 1,2012 0,12 

FTSE-25 2083,22 0,40 DJ Stoxx 50 3503,96 -0,58 USD/JPY 112,63 -0,04 

FTSE-40 1198,22 -1,03 DAX 12917,64 -0,48 GBP/USD 1,3503 0,14 

FTSE-140 514,92 0,34 CAC-40 5312,56 -0,50 Οµόλογα 

Αξία Συν/γών (σε € εκ.) 49,7   FTSE 100 7687,77 0,85 Ελληνικό-10ετές 4,115 0,00 

Ασία FTSEMIB 21853,34 -1,21 Γερµανικό-10ετές 0,427 0,00 

Nikkei 225 22764,94 -0,08 Ibex-35 10043,9 -0,49 Η.Π.Α-10ετές 2,4054 0,45 

Hang Seng 30463,57 1,82 Αµερική Ισπανίας-10ετές 1,567 0,00 

Εµπορεύµατα DJ Industrial 24719,22 -0,48 Αναδυόµενες Αγορές 

Πετρέλαιο 60,42 0,41 S&P 500 2673,61 -0,52 
MSCI Emerging Mrks In-
dex 1157,545 -0,08 

Χρυσός 1302,55 0,58 NSDQ 100 6396,422 -0,70 FTSE Bric50 Index 1703,78 1,88 

Ώρα Ζώνη Οικονομικά Νέα Εκτίµηση Προηγούµενο 

10:50 Γαλλία ∆είκτης PMI Κατασκευαστικός 59,3 59,3 

10:55 Γερµανία ∆είκτης PMI Κατασκευαστικός 63,3 63,3 

11:00 Ευρωζώνη ∆είκτης PMI Κατασκευαστικός 60,6 60,6 

11:30 Αγγλία ∆είκτης PMI Κατασκευαστικός 58,0 58,2 

16:45 Αµερική ∆είκτης PMI Κατασκευαστικός -- 55,0 
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Τεχνική Ανάλυση 

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο) 

FTSE 25 - ΣΜΕ (intraday) 

 

ΟΛΘ: Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιανουαρίου καλείται να συζητήσει την αλλαγή του διοικητικού συµβουλίου µε τα 
δηµοσιεύµατα να κάνουν λόγο για αντικατάσταση του προέδρου, του διευθύνοντος συµβούλου και του αντιπροέδρου του ΟΛΘ. 
Επίσης, θα εξεταστεί και η µείωση των µελών του ∆.Σ. από 11 σε εννέα, ενώ στα θέµατα της συνέλευσης περιλαµβάνεται και η 
παροχή εξουσιοδότησης στη νέα διοίκηση για να προχωρήσει σε τροποποιήσεις της σύµβασης παραχώρησης µεταξύ του 
Οργανισµού και του Ελληνικού δηµοσίου. 

Ο Γ∆ κατέγραψε κέρδη 0.42%, κινούµενος 
µεταξύ 792.79 (-0.78%) και 805.22 
µονάδων (+0.77%). Σε επίπεδο βδοµάδας, 
ο δείκτης διέκοψε το ανοδικό σερί των 
προηγούµενων δύο εβδοµάδων 
αφαιρώντας 0.21%. Σε επίπεδο µήνα, ο 
δείκτης εµφάνισε κέρδη 8.4% µε επίκεντρο 
τις τράπεζες (+18.48%), ενώ για το 2017 ο 
δείκτης έκλεισε µε κέρδη 24.66% και ο 
τραπεζικός δείκτης µε κέρδη 4.56%. 
Τεχνικά, η καθοδική διάσπαση των 790 
µονάδων (απλός ΚΜΟ 10 συνεδριάσεων) 
θα ανοίξει το δρόµο για κίνηση του δείκτη 
προς τις 768 (απλός ΚΜΟ 100 και 200 
συνεδριάσεων) και 760 µονάδες και µε την 
πρώτη σηµαντική αντίσταση να βρίσκεται 
στις 810 µονάδες. Η πορεία της γ’ 
αξιολόγησης ενόψει του Eurogroup της 22ης 
Ιανουαρίου, η επικείµενη αξιολόγηση του 
outlook από την S&P’s στις 19 Ιανουαρίου 
και η προωθούµενη έκδοση του νέου 
οµολόγου θα καθορίσουν την πορεία του 
ΧΑ το επόµενο διάστηµα. 

Γενικός Δείκτης 

1ο Επίπεδο Στήριξης 790 

2ο Επίπεδο Στήριξης 768 

3ο Επίπεδο Στήριξης 760 

1ο Επίπεδο Αντίστασης 810 

2ο Επίπεδο Αντίστασης 822 

3ο Επίπεδο Αντίστασης 830 

FTSE 25 (ΣΜΕ) 

1ο Επίπεδο Στήριξης 2,060 

2ο Επίπεδο Στήριξης 2,038 

3ο Επίπεδο Στήριξης 2,020 

1ο Επίπεδο Αντίστασης 2,099 

2ο Επίπεδο Αντίστασης 2,115 

3ο Επίπεδο Αντίστασης 2,130 
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Το συγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο δεν αποτελεί προϊόν ανάλυσης.   

Eurocorp Investment Services  

Πλ. Φιλικής Εταιρίας 14, Αθήνα 106 73, Τηλ: +30–210–72.63.600, Fax: +30 210-7263 666 

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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