ΧΑ

Κλείσιμο

%Δ

Ευρώπη

Κλείσιμο

%Δ

905,16

0,79

DAX

15.806,29

0,75

FTSE-25

2.187,87

0,77

FTSE 100

7.288,62

0,71

FTSE-40

1.469,28

0,55

CAC 40

6.893,29

0,92

55,47

FTSE MIB

27.206,00

1,23

IBEX - 35

9.182,60

1,38

Γεν. Δείκτης

Αξία Συν/γών (σε € εκ.)
Ασία
Nikkei 225

29.520

-0,43

Euro Stoxx 50

4.280,47

0,70

Hang Seng

25.051

-0,41

SMI

12.216,33

0,89

China A50

15.546

-1,41

Αμερική
DJ Industrial

35.913,84

0,26

Εμπορεύματα
Πετρέλαιο
Χρυσός

84,95

0,28

S&P 500

4.613,67

0,18

1.796,05

0,01

Nasdaq

15.595,90

0,63

Εταιρικά Νέα
ΔΕΗ: Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο της Εισηγμένης αναφορικά με την αύξηση
του μετοχικού της κεφαλαίου. Συνεπώς, ανοίγει από σήμερα το Βιβλίο Προσφορών και λήγει την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου με
την έναρξη των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση να είναι προγραμματισμένη για τις 16 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι
η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα διαμορφωθεί από 8,5 ευρώ έως 9 ευρώ, θα εκδοθούν από 130 εκατ. μετοχές έως 150
εκατ. μετοχές που συνεπάγεται ότι το εύρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν θα είναι από 1,105 δις ευρώ το ελάχιστο
έως 1,350 δις ευρώ το μέγιστο. Ο μηχανισμός της κατά προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους
μετόχους που θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ ισχύει για Εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της ΔΕΗ σύμφωνα με το
μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης στις 2.11.2021 (record
date). Τα καθαρά έσοδα που θα προκύψουν θα χρηματοδοτήσουν μέρος των δαπανών των έργων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, για τη συμβατική παραγωγή ενέργειας και για λοιπούς εταιρικούς και επενδυτικούς σκοπούς.
ΠΑΠ: Η Εταιρία Παπουτσάνης ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου του 2021 βάσει των οποίων ο
κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 24% σε ετήσια σύγκριση για να διαμορφωθεί στα 38,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα
22,5 εκατ. ευρώ, ήτοι το 59% αφορούν εξαγωγές. Τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 15% και ανήλθαν στα 4 εκατ.
ευρώ. Μία από τις παραμέτρους βελτίωσης των οικονομικών στοιχείων ήταν η καλύτερη εικόνα στον Τουρισμό και οι
επιδόσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων της Εταιρίας.
ΑΔΜΗΕ: Ξεκίνησε η πόντιση οπτικών ινών στο πλαίσιο του μεγάλου έργου διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής. Ειδικότερα,
η επιχείρηση αφορά στην πόντιση δύο καλωδίων με συνολικό μήκος 756 χιλιομέτρων με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
να εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες.
Σχόλιο Χ.Α.
Με θετικό βηματισμό ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας καθώς το αγοραστικό ενδιαφέρον για συγκεκριμένους
τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως Coca Cola HBC (+2,22%), ΕΥΡΩΒ (+2,94%), ΒΙΟ (+1,71%), ΟΤΕ (+1,37%)
αλλά και ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,38%) έδωσαν παλμό και τάση στην αγορά με αποτέλεσμα ο Γ.Δ. να επανακτήσει το επίπεδο των
900 μονάδων. Ο καθαρός όγκος των συναλλαγών υποχώρησε στα 44,5 εκατ. ευρώ με την τελική εικόνα των 71 ανοδικών
τίτλων έναντι 51 καθοδικών να ικανοποιεί, δίχως ωστόσο να ενθουσιάζει, καθώς η κατάσταση ήταν καλύτερη
ενδοσυνεδριακά. Στα αρνητικά παραμένουν ο προβληματισμός για την ενεργειακή κρίση και οι ανατιμήσεις σε πληθώρα
αγαθών, ενώ και ο εφιάλτης με την υγειονομική λαίλαπα έχει επανέλθει δυναμικά στη Χώρα μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την εύρυθμη λειτουργία της Οικονομίας και φυσικά της καθημερινότητας. Τέλος, το κλίμα στις διεθνείς βασικές
κεφαλαιαγορές είναι εξαιρετικό με την Wall Street να βρίσκεται σε νέα ιστορικά υψηλά.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
Μετοχή

Μέρισμα
(Τακτικό ή
Έκτακτο)

Επιστροφή
Κεφαλαίου

Ημερομηνία
Αποκοπής

Ημερομηνία
Καταβολής

ΑΔΜΗΕ

0,0179089036
+0,085442478

06/09/2021

13/09/2021

ΕΕΕ

0,64

08/07/2021

03/08/2021

ΕΛΛ

0,672

08/04/2021

15/04/2021

ΕΛΠΕ

0,1

05/07/2021

12/07/2021

ΕΛΧΑ

0,015 + 0,01

14/04/2021

20/04/2021

ΕΥΑΠΣ

0,223

28/06/2021

05/07/2021

ΕΥΔΑΠ

0,24

0,23 προτ.

13/09/2021

17/09/2021

ΕΧΑΕ

0,07

0,07

04/06/2021

11/06/2021

ΚΕΠΕΝ

0,179

21/07/2021

27/07/2021

ΚΡΙ

0,20

12/08/2021

18/08/2021

ΚΟΥΕΣ

0,30

23/06/2021

28/06/2021

ΛΟΥΛΗ

0,06

03/06/2021

10/06/2021

ΜΠΕΛΑ

0,47

ΜΠΡΙΚ

0,06

23/04/2021

28/04/2021

ΜΥΤΙΛ

0,377987651

24/06/2021

01/07/2021

ΟΛΘ

1,42

30/06/2021

07/07/2021

ΟΛΠ

0,40

26/07/2021

30/07/2021

ΟΠΑΠ

0,55

20/10/2021

10/11/2021

ΟΤΕ

0,68

25/06/2021

02/07/2021

ΟΤΟΕΛ

0,23

07/04/2021

13/04/2021

ΠΕΤΡΟ

0,10

25/06/2021

02/07/2021

ΠΛΑΘ

0,16

26/05/2021

02/06/2021

29/07/2021

05/08/2021

ΠΛΑΚΡ

0,1275100992

μετ. CENER

0,15πρ.

0,10 πρ.

0,45

22/11/2021

ΣΑΡ

0,2146614

25/05/2021

31/05/2021

ΤΕΝΕΡΓ

0,17

05/07/2021

12/07/2021

Ανακοίνωση
Αποτελεσμάτων

Σχόλια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ημερομηνία

Χώρα

Οικονομικό
Γεγονός

Ώρα

2/11/2021

Γερμανία

10:55

Βιομηχανικός Δείκτης
Διαχειριστή
Προμηθειών
(Οκτώβριος)

2/11/2021

Γαλλία

16:00

Δημοπρασία 6μηνιαίου BTF

Τιμή

Προηγούμενη
Πρόβλεψη
Τιμή
58,2

58,2

-0,685%

ΑΓΟΡΕΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΣΥΝΟΛΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΓΟΡΑ 5.000 Χ 9,32

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ /
ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Χ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
08/10/2021

963.770

3,5041%

22/02/2021 / 2.949 Χ 5,005

ΙΑΣΩ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΑΓΟΡΑ 329 Χ 1,3939

18/02/2021

ΜΟΗ

375.389

0,34%

21/09/2021 / 7.939 Χ 13,2016

ΜΠΡΙΚ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΑΓΟΡΑ 3.000 Χ 1,995

17/03/2021

ΜΥΤΙΛ

7.536.733

5,2745%

01/11/2021 / 10.000 Χ 15,761

ΟΤΕ

8.068.999

1,318%

21/10/2021 / 105.150 Χ 15,3871

ΟΤΟΕΛ

681.583

1,395%

09/07/2021 / 2.383 Χ 6,786

ΠΕΤΡΟ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΑΓΟΡΑ 1.541 Χ 5,7

10/03/2021

ΠΛΑΘ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΑΓΟΡΑ 8.000 Χ 3,245

01/12/2020

ΠΛΑΚΡ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΑΓΟΡΑ 829 Χ 14,8

29/10/2020

ΠΡΟΦ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΑΓΟΡΑ 700 Χ 5,66

22/10/2021

2.888.424

4,13%

13/04/2021 / 1.000 Χ 8,77

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΑΓΟΡΑ 8.000 Χ 11,9033

10/05/2021

909.724

1,7464%

27/10/2021 / 30.000 Χ 3,9885

ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΕΥΠΙΚ

ΣΑΡ
ΤΕΝΕΡΓ
ΦΡΛΚ
•

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Όπου δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία για το συνολικό αριθμό κατοχής ιδίων μετοχών στη διπλανή στήλη
αναφέρεται η τελευταία αγορά μετοχών με τη μέση τιμή κτήσης.

Αποποίηση Ευθύνης
Το συγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο δεν αποτελεί προϊόν ανάλυσης και δεν συνιστά πρόταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού
μέσου.
Eurocorp Investment Services: Πλ. Φιλικής Εταιρίας 14, Αθήνα 106 73, Τηλ: +30–210–72 63 600, Fax: +30 210-72 63 666
E–mail: eurocorp.research@eurocorp.gr
Dealing Room
Eλένη Χατζηδρόσου τηλ +30 210 72 63 665, email eleni.chatzidrosou@eurocorp.gr ( Πιστοποίηση B1 )
Χρίστος Σαμοθράκης τηλ +30 210 72 63 560, email chris.samothrakis@eurocorp.gr ( Πιστοποίηση Δ )
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%
Διακράτηση = 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. Δεδομένου 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. Δεν 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 διαφέρουν των απόψεων τρίτων ενδοεταιρικών στελεχών λόγω διαφορετικών κριτηρίων. Οι αναφερόμενες τιμές όπως και η διαθεσιμότητα των
χρηματοοικονομικών 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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