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Εταιρικά Νέα
ΛΑΜΔΑ: Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εισηγμένης η επένδυση στο Ελληνικό την πρώτη πενταετία θα
ανέλθει στα δύο δις ευρώ με τα κεφάλαια να έχουν εξασφαλιστεί ως εξής: 850 εκατ. ευρώ από τραπεζικό δανεισμό, 600
εκατ. ευρώ από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, 400 εκατ. ευρώ από τα έσοδα που θα προκύψουν (όπως ενοίκιο από
το ολοκληρωμένο συγκρότημα με το καζίνο), και άλλα 150 εκατ. ευρώ από έκδοση ομολογιακού δανείου. Στις επενδύσεις
της πρώτης πενταετίας περιλαμβάνονται τα 500 εκατ. ευρώ από 900 εκατ. ευρώ που πρέπει να καταβάλλει η Εισηγμένη
στο ΤΑΙΠΕΔ. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός πως ο βασικός μέτοχος που είναι ο όμιλος Λάτση στηρίζει την αύξηση
και θα την καλύψει εξ’ ολοκλήρου εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές. Οι εκτιμήσεις φέρνουν την τιμή της αύξησης στα
6,5 ευρώ, δεδομένου ότι η σημερινή πραγματική αξία της Εταιρίας δίχως το έργο, είναι στα 6,1 ευρώ. Το Ενημερωτικό
Δελτίο θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα με την εκτίμηση ότι θα εγκριθεί εντός του προσεχούς μήνα.
ΤΕΝΕΡΓ: Η Εισηγμένη υλοποιώντας το επενδυτικό της πλάνο προχωρά σε νέες επενδύσεις στην παραγωγή αιολικής
ενέργειας συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ που θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2022. Συνολικά η Εισηγμένη
λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.512MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε Αμερική και Ευρώπη.
ΟΛΠ: Εγκρίθηκαν οι επενδύσεις ύψους 611,8 εκατ. ευρώ από την ΕΣΑΛ που θα καταστήσουν το Λιμάνι του Πειραιά ως
το σημαντικότερο της Μεσογείου.

Σχόλιο Χ.Α.
Με αιχμή του δόρατος τον τραπεζικό κλάδο ο Γ.Δ. προσέγγισε το επίπεδο των 840 μονάδων καταγράφοντας κέρδη 0,90%
και με τελικό απολογισμό 55 ανοδικών έναντι 46 καθοδικών. Ειδικότερα, το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον που
εκδηλώθηκε σχεδόν από την αρχή της συνεδρίασης για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες έδωσε τάση στην αγορά με
ΑΛΦΑ(+5,45%), ΠΕΙΡ (+4,51%), ΕΤΕ (+4,08%), ΕΥΡΩΒ (+2,44%) να διακρίνονται. Μικρότερες οι αποδόσεις στις
υπόλοιπες εταιρίες της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ ο καθαρός όγκος των συναλλαγών ελαφρά αυξημένος στα 50 εκατ.
ευρώ. Από τεχνικής άποψης τα κλεισίματα των τελευταίων συνεδριάσεων δημιουργούν προσδοκίες για επαναπροσέγγιση
της περιοχής των 850 μονάδων.

•
•

Σημεία στήριξης για το Γ.Δ: 814 – 788 - 748 μονάδες και σημεία αντίστασης 851 - 877.
Σημεία στήριξης για το FTASE 25: 2017 – 1992 – 1951 μονάδες και σημεία αντίστασης 2089 –
2126 – 2173.

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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