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ΟΠΑΠ: Η Εισηγμένη ανακοίνωσε αποτελέσματα εννεαμήνου βάσει των οποίων τα καθαρά έσοδα προ εισφορών
ανήλθαν στα 1.173,2 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 6% που μετά την επιστροφή κερδών στους νικητές διαμορφώθηκαν τα
καθαρά έσοδα στα 790,7 εκατ. ευρώ από 743 εκατ. ευρώ και με τα EBITDA να εμφανίζονται βελτιωμένα κατά 22,8% και
στα 300 εκατ. ευρώ, λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των εσόδων και της περαιτέρω αποτελεσματικής διαχείρισης των
εξόδων. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 140,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση 33,6% και με το καθαρό
περιθώριο να βελτιώνεται κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και να φθάνει στο 12%. Τέλος, θα διανεμηθεί έκτακτο μέρισμα
εντός του πρώτου τριμήνου του 2020 το οποίο θα ανέρχεται κατ΄ ελάχιστο στα καθαρά κέρδη της τρέχουσας χρήσης,
προκειμένου οι δικαιούχοι να επωφεληθούν από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή μερισμάτων στο 5% που θα
ισχύσει από 01.01.2020.

ΕΤΕ: Ανακοίνωσε τις υπογραφές συμβάσεων πώλησης απαιτήσεων σχετικά με χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών
δανείων συνολικού ύψους 262 εκατ. ευρώ με το τίμημα της συναλλαγής να ανέρχεται στο 50% του λογιστικού
υπολοίπου. Επιπρόσθετα, βάσει του αναθεωρημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης ο όμιλος δεσμεύεται να μειώσει
έως το τέλος της τρέχουσας χρήσης τον αριθμό εργαζομένων στην Ελλάδα σε 8.600 άτομα (δίχως τους
εργαζομένους στην Εθνική Ασφαλιστική) και έως στο τέλος του 2020 σε 8.000 άτομα.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σύμφωνα με δημοσίευμα η Εισηγμένη βρίσκεται πιο κοντά στην πλήρη απεμπλοκή της από όλες
τις υποθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης που την απασχολούσαν διευθετώντας θέματα με την Παγκόσμια
Τράπεζα.
Σχόλιο Χ.Α.
Σε υποτονικούς ρυθμούς κινήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση που για πολλοστή ημέρα δεν κατόρθωσε να διασπάσει το επίπεδο
των 900 μονάδων, που αποδεικνύεται δύσκολο τεχνικό και ψυχολογικό επίπεδο, μολονότι είναι σαν σημείο ιδιαίτερα
κοντινό. Οι μεμονωμένες ανοδικές κινήσεις σε ΟΠΑΠ (+2,26%), Coca Cola HBC (+1,68%) δεν ήταν αρκετές να δώσουν
τάση στην αγορά που έκλεισε ελαφρά ανοδικά 0,36% με 64 ανοδικούς τίτλους έναντι 41 καθοδικούς. Μικρές ήταν οι
διακυμάνσεις για τις περισσότερες εταιρίες με βασικό χαρακτηριστικό τη στάση αναμονής εκ μέρους των επενδυτών που
το ενδιαφέρον τους επικεντρώθηκε στη χρηματιστηριακή συμπεριφορά της ΛΑΜΔΑ με την αποκοπή του δικαιώματος και
την αναπροσαρμοσμένη τιμή των 7,06 ευρώ. Ειδικά για τη σημερινή συνεδρίαση δεν αναμένεται τίποτα λιγότερο από την
προσπάθεια κατάκτησης των 900 μονάδων, ωστόσο και οποιαδήποτε διολίσθηση κι αν συμβεί δεν καθιστά παράμετρο
αδυναμίας ή ανησυχίας.

•
•

Σημεία στήριξης για το Γ.Δ: 871 – 852 - 824 μονάδες και σημεία αντίστασης 902 - 944.
Σημεία στήριξης για το FTASE 25: 2188 - 2123 - 2050 μονάδες και σημεία αντίστασης 2270 2310.

TΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ημερήσιο Γράφημα Γ.Δ και FTASE 25
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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 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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