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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του 1,17% (778,71 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη  
χθεσινή συνεδρίαση . Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 80 κινήθηκαν ανοδικά, 
41 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 24 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.053,22 μονάδες (+1,27%), με τις 
μετοχές των ETE (+5,65%), ΑΛΦΑ (+4,45%) και ΠΕΙΡ (+3,00%) να καταγράφουν την 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΑΡΑΙΓ (-1,02%), ΜΠΕΛΑ (-
1,15%) και ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,37%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές και οι Αμερικάνικες αγορές κινήθηκαν ανοδικά 

 
Οικονομία 
 

 To συμβούλιο των διευθυντών του ESM που συνεδρίασε χθές με 
τηλεδιάσκεψη έδωσε το πράσινο φως για την εκταμίευση του 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ που απέμεινε από την τρίτη αξιολόγηση. Οπως 

σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η έγκριση δόθηκε μετά από την θετική 
εκτίμηση των Θεσμών αναφορικά με την εκκαθάριση των καθαρών 
ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ελληνική κυβέρνηση και την 
αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, όπως ορίστηκαν από το 
Τεχνικό Μνημόνιο στις 22 Μαρτίου του 2018.«Με ικανοποίηση σημειώνω ότι η 
ελληνική κυβέρνηση πραγματοποίησε όλη την απαιτούμενη πρόοδο στην 
εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ιδιωτικό τομέα» δήλωσε ο 
γενικός διευθυντής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ. «Aν η Ελλάδα παραμείνει 
προσηλωμένη στην διατήρηση της μεταρρυθμιστικής δυναμικής και στην 
εφαρμογή των εναπομεινασών μεταρρυθμίσεων, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε 
να ολοκληρώσουμε την υπό εξέλιξη τέταρτη αξιολόγηση του προγράμματος του 
ESM και η Ελλάδα να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη έξοδο τον Αύγουστο, 
όπως έχει προγραμματιστεί». Μετά την εκταμίευση που εγκρίθηκε χθές, η 
χρηματοδοτική στήριξη του ESM προς την Ελλάδα θα αγγίξει τα €46,9 δισ., από 
τα €86 δισ. που ήταν συνολικά διαθέσιμα. Ο ESM και ο EFSF έχουν εκταμιεύσει 
από κοινού κοντά στα €189 δισ. προς την Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης και της 
ποσότητας που εγκρίθηκε χθές), κάτι που καθιστά τα δύο ταμεία διάσωσης τους 
μεγαλύτερους πιστωτές της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι το τρέχον πρόγραμμα 
διάσωσης του ESM προβλέπεται να λήξει στις 20 Αυγούστου του 2018.Το 
Συμβούλιο των Διοικητών του ESM αποτελείται από κορυφαίους αξιωματούχους 
των υπουργείων Οικονομικών των 19 κρατών μελών. 

 

 Με 154 ψήφους υπέρ και 144 κατά, ψηφίστηκε από τη Βουλή το 
πολυνομοσχέδιο με το οποίο ολοκληρώνονται τα προαπαιτούμενα για το 
κλείσιμο της 4ης και τελευταίας αξιολόγησης του προγράμματος. Συνολικά 

ψήφισαν 298 βουλευτές ενώ δύο ήταν απόντες, μεταδίδει το ΑΠΕ. Nωρίτερα 
δημιουργήθηκε «μπάχαλο» με την ηλεκτρονική ψηφοφορία του πολυνομοσχεδίου. 
Έτσι, περισσότεροι από 20 βουλευτές δεν ψήφισαν τέσσερα άρθρα, με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να εγκριθούν. Οι υπηρεσίες της βουλής 
αναζητούσαν τους συγκεκριμένους βουλευτές για να επαναληφθεί η διαδικασία 
της ψηφοφορίας. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Τάσος Κουράκης ενημερώνοντας 
τους βουλευτές δεν έκανε πάντως λόγο για τεχνικό λάθος, αλλά για "δυσκολία" 
στο σύστημα". 

 

 Στο 21,2% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα το α' τρίμηνο του 2018, 
όσο ήταν και το δ' τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 

3.723.760 άτομα και των ανέργων σε 1.001.191 άτομα. Η απασχόληση μειώθηκε 
κατά 0,3%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 1,8%, σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ ο αριθμός των 
ανέργων μειώθηκε κατά 0,6%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε 
κατά 10,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας 
παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15 - 19 ετών, στη Δυτική 
Μακεδονία και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις Δημοτικού. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα 
ηλικίας 30 - 44 ετών, στο Νότιο Αιγαίο, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει 
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης υπηκοότητας. 

 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 778.71 +1.17% -2.9% 

FTSE-Large Cap 2,053.22 +1.27% -1.4% 
FTSE-Mid Cap 1,289.52 +4.60% +7.6% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 54,238 +1.06% +0.3% 
Όγκος (€ εκατ.) 48.80 +0.13% 68.48 

  

 
ΕΤΕ 5.65% 5.88% 1.44% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΑΛΦΑ 4.45% 4.04% 0.20% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΠΕΙΡ 3.00% 2.80% -0.34% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΥΡΩΒ 2.41% 2.10% -0.52% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΣΑΡ 2.13% 1.81% -0.61% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΟΤΕ -0.57% -0.97% -8.33% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΤΕΝΕΡΓ -0.79% -1.08% -11.87% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  

ΑΡΑΙΓ -1.02% -1.11% -13.24% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΜΠΕΛΑ -1.15% -1.27% -15.48% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1.37% -1.33% -15.79% -2.29% -4.97% -30.00% 0,00% -3,88% -3,88% -4,19% -3.88% -6,25% -6,25% -1.93% -5.98%  

Μακροοικονομικά Στοιχεία 

 Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

3μηνιαίο Euribor -0.32% +0.0 +1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 5.18% +2.2 +58 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.60% +1.8 +49 

Spread 10ετούς Ομ. 418 +7.3 +49 

USD / Euro 1.16 -1.52% -2.8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 66.91 0.41% 10.7% 

ΑΕΠ (%) 2.3% Q1'18 - 

Πληθωρισμός 0.0% Apr '18 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

15/06/2018:  ΦΟΥΡΛΗΣ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
15/06/2018:  ΜΥΤΙΛ- Πλμ. μερίσματος 2017 
 
18/06/2018:  ΕΥΔΑΠ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
21/06/2018:  ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα 1

ου
 Τριμ. 

21/06/2018:  Eurogroup  - Συνάντηση 
22/06/2018:  ΕΥΔΑΠ - Ημ/νια Αποκ. Μερ. 2017 
25/06/2018:  ΤΙΤΚ - Ημ/νια Αποκ. Μερ. 2017 
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 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για 
την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 799 
εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2.163 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του 
Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1.242 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 
του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.539 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές 

πλεόνασμα 180 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.840 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.Το ύψος των καθαρών 
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18.436 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 848 εκατ. ευρώ ή 4,8% έναντι 
του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την 
έκδοση του οριστικού δελτίου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17.316 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 388 
εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.909 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 561 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.348 
εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.120 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 460 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, τον Μάιο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε 
στα 2.968 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 309 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 2.941 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 253 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του ΠΔΕ 
ανήλθαν σε 28 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 56 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων του Μαΐου 2018 (εξαιρουμένων 
των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 606 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 
κατά 351 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (255 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο 
Ιανουαρίου - Μαΐου 2018 ανήλθαν στα 19.235 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου 
(19.751 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 18.441 εκατ. ευρώ και είναι εντός του 
στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 72 εκατ. ευρώ. Οι 
δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 689 εκατ. 
ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 190 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 65 εκατ. ευρώ για επιδόματα 
πολυτέκνων. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 794 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 516 εκατ. 
ευρώ. Ειδικά για τον μήνα Μάιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.913 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται 
αυξημένες κατά 235 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.623 εκατ. 
ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 195 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 290 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 40 εκατ. ευρώ. 

 
Επιχειρήσεις 
 
 Νέα μείωση στο όριο χρήσης του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας ELA για τις ελληνικές τράπεζες κατά 1,3 δισ. ευρώ, 

ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΤτΕ, «στις 14 Ιουνίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις 
ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 10,9 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,3 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, 
λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές». 

 

 Κατά το α΄ τρίμηνο 2018, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 348 εκατ. ευρώ, έναντι 262,4 
εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2017, αυξημένες κατά 32,6%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η λειτουργική κερδοφορία προ 

αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε σε 75,6 εκατ. ευρώ, έναντι 68,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο, αυξημένη κατά 9,8%, συνεπεία κυρίως της ενοποίησης των δυο έργων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων (Ιόνια Οδός και 
Κεντρικής Ελλάδας), με την μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης, καθώς ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πλέον αποκτήσει τον έλεγχο των 
συγκεκριμένων εταιρειών Παραχώρησης. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 20 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 
37,2 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο 2017, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, 
διαμορφώθηκαν σε κέρδη 7,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 17,8 εκατ. ευρώ το περσινό τρίμηνο, μειωμένα κατά 60%.Ο συνολικός 
καθαρός τραπεζικός δανεισμός1 διαμορφώθηκε στα 1,14 δισ. ευρώ έναντι 1,084 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017. Συγκεκριμένα, τα 
χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2018 ανέρχονταν σε 573 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 1,713 δισ. 
ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 804,7 εκατ. ευρώ. Στις επιμέρους δραστηριότητες: στον τομέα των 
κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου ανέρχεται σε περίπου 1,55 δισ. ευρώ.Ο κατασκευαστικός τζίρος 
για τρίτους διαμορφώθηκε σε 247,2 εκατ. ευρώ έναντι 210,1 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2017. Στον τομέα του real estate, οι 
πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε κέρδος 1,1 εκατ. ευρώ σε επίπεδο κερδών προ φόρων και τόκων 
(λειτουργικό αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών - ΕΒΙΤ). Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης πλέον της ενσωμάτωσης 
του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους1 
διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ. Συνολικά, ο Όμιλος έχει πλέον επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 230 εκατ. ευρώ στα 
τρία οδικά έργα παραχώρησης που συμμετέχει (Ιόνια Οδός, Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, Ολυμπία Οδός). Στον τομέα 
της ενέργειας από θερμικές και ανανεώσιμες πηγές, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους1 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 
κέρδη 9,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 9,1 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2017, αναφέρεται στην ανακοίνωση 

 
 Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου Τέρνα Ενεργειακή ΤΕΝΕΡΓ ανέρχεται σήμερα σε 986 MW καθώς ο Όμιλος 

έχει εγκαταστήσει 561 MW στην Ελλάδα, 293 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α Ευρώπη, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα α' τρίμηνου 2018 του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής: Οι ενοποιημένες πωλήσεις 

για το α' τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε 71,7 εκατ. ευρώ, έναντι 55,5 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2017, αυξημένες κατά 29,0%. 
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Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 55,7 εκατ. ευρώ έναντι 46,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, 
αυξημένα κατά 20,9%.Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2,7 εκατ. ευρώ, 
στο α' τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της Εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 4,7 
εκατ. ευρώ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2017.Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 
0,3 εκατ. ευρώ, στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ανήλθε σε 45,6 εκατ. ευρώ, έναντι 35,3 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2017, αυξημένη κατά 29,2%. 
Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 ανήλθαν σε 33,9 εκατ. ευρώ έναντι 23,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 
46,7%.Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 18,7 εκατ. ευρώ έναντι 12,6 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2017, αυξημένα κατά 47,7%. Τα 
καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 11,5 εκατ. ευρώ, έναντι 9,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,6%, 
λόγω και της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος σε διεθνές επίπεδο.Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον 
ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του τριμήνου 2018 διαμορφώθηκε στα 518,5 εκατ. ευρώ έναντι 563,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ 
τριμήνου του 2017.Ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 178 MW στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Συνολικά, η Εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.166 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην 
Ευρώπη και την Αμερική. Απώτερος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε 
όλες τις χώρες δραστηριότητάς της. 
 
 (Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.gr”, “www.insider.gr”, “www.naftemporiki.gr”, “www.imerisia.gr”, “www.capital.gr” “www.tovima.gr” “www.kathimerini.gr,” 
“www.sigmalive.com”, “www.newmoney.gr”, “www.bankingnews.gr”, “www.real.gr, “www.protothema.gr”, “cnn.gr”, “skai.gr”, “news.gr”, “newsit.gr”, “news247.gr”, 
“amna.gr”,“reporter.gr”) 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.insider.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.imerisia.gr/
http://www.capital.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.gr/
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AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Το παρόν εκδίδεται από την EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ. και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευση του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
εταιρίας. Οι αναλύσεις και εκτιμήσεις που περιέχει έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόταση ή επενδυτική συμβουλή για αγορά ή πώληση 
μετοχών ή άλλες επενδυτικές κινήσεις, οι δε πληροφορίες και τα στοιχεία αντλούνται από αξιόπιστες πηγές χωρίς καμία επαλήθευση από την εταιρία και χωρίς να παρέχεται 
καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους. 
 
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έχει συνταχθεί από το Τμήμα Ανάλυσης και Αναδοχών της  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ. Το έγγραφο αυτό συνετάχθη για αποκλειστική 
χρήση του παραλήπτη του και δεν επιτρέπεται να επανατυπωθεί, αντιγραφεί ή διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της  EUROXX 
A.X.E.Π.Ε.Υ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δεν συνιστούν πρόταση για αγορά ή για πώληση κάποιου συγκεκριμένου χρεογράφου ούτε επενδυτικές συμβουλές. Η 
EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ, οι συγγενείς της εταιρίες καθώς και πρόσωπα ή πελάτες συνδεδεμένα με αυτήν μπορούν οποτεδήποτε να αναλάβουν κάποια θέση ή να συμμετάσχουν 
σε συναλλαγές που αφορούν χρεόγραφα τα οποία αναφέρονται στο παρόν. Ενδέχεται επίσης να συνεργάζονται κατά καιρούς με τις αντίστοιχες εκδότριες εταιρίες. 
 
Σημαντικές δηλώσεις, αναφορές και διασαφηνίσεις  
 
Διαχωρισμός Γεγονότων από εκτιμήσεις 
 
Στην ανάλυση αυτή διαχωρίζονται τα γεγονότα από (α) τις βάσιμες εκτιμήσεις και (β) της ανεπιβεβαίωτες δημοσιεύσεις- εκτιμήσεις. Οι βάσιμες εκτιμήσεις συμβολίζονται με 
αστερίσκο (*) ενώ οι ανεπιβεβαίωτες συστάσεις-εκτιμήσεις συμβολίζονται με δύο αστερίσκους(**) 
 
Η ανάλυση αυτή στην παρούσα (πλήρη και τελική) μορφή δεν έχει περιέλθει σε γνώση κανενός προ της δημοσίευση της. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή στόχος δεν έχει γίνει 
γνωστό σε πελάτες, μέλη ΔΣ στελέχη ή υπαλλήλους της EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ ή σε στελέχη της αναλυόμενης εταιρίας. 
 
Μαθηματική Βασιμότητα των εκτιμήσεων 
Ο αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία που αποδεικνύουν την μαθηματική  βασιμότητα των εκτιμήσεων του για την τιμή στόχο της εταιρίας, προς αποκλειστική & και 
πιθανή μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές. 
 
Διαβαθμίσεις  

Οι διαβαθμίσεις αφορούν την σχέση της τιμής της μετοχής με την θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. 

 

 
 
Ενδεικτική Αναφορά σε Κινδύνους 
Επενδύσεις στην εξεταζόμενη εταιρία ενέχουν κινδύνους που  σχετίζονται, α. Με την αγορά & διαπραγμάτευση μετοχών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε μικρή εμπορευσιμότητα 
της μετοχής, συστηματικούς κινδύνους ( η εταιρία έχει equity BETA>1) και μη συστηματικούς κινδύνους, β. Με άλλους κινδύνους όπως επιχειρηματικούς κινδύνους (εξάρτηση 
πωλήσεων από μεγάλους πελάτες & διαγωνισμούς, εξάρτηση από εγχώρια αγορά, εξάρτηση από συμβάσεις συνεργασίας), συναλλαγματικούς κινδύνους κλπ. που επηρεάζουν 
τα μεγέθη της εταιρίας και συνακόλουθα την τιμή της μετοχής. 
 
Σε κάθε περίπτωση η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ προορίζει την παρούσα μελέτη για επαγγελματίες Επενδυτικούς Συμβούλους ή διαχειριστές, οι οποίοι την αξιοποιούν εξετάζοντας 
το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή και επενδυτικό ορίζοντα ( ο οποίος μόνο κατά σύμπτωση μπορεί να ταυτίζεται με εκείνος της εκάστοτε 
ανάλυσης) ή/και τοποθετήσεις αυτού σε  άλλες αξίες, μετοχικές ή μη, πάντα στα πλαίσια των αρχών βέλτιστης κινδύνων. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ μπορεί να μεταβάλλει τις 
εκτιμήσεις της, βάσει νέων δεδομένων, χωρίς προειδοποίηση. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε απόδοση σε οποιονδήποτε τίτλο σε οποιοδήποτε 
χρονικό ορίζοντα και για οποιονδήποτε που κάνει χρήση πληροφοριών ή και εκτιμήσεων που περιέχονται στην παρούσα μελέτη.  
 
Επενδυτικές συμβουλές 
 
Δηλώσεις που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων 
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα (αναλυτές & επενδυτικοί σύμβουλοι) δεν κατέχουν μετοχές της αναλυόμενης εταιρίας ή θέση σε παράγωγα προϊόντα (derivatives) στα οποία 
συνυπολογίζεται/συμμετέχει η εν λόγω μετοχή. Οι αναλυτές έχουν ασχοληθεί κατά το τελευταίο 12μηνο, στα πλαίσια της απασχόλησης τους στην EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ και 
μόνο, για εργασίες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη εταιρία, χωρίς ο μισθός τους να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες εργασίες. Τα παραπάνω 
φυσικά πρόσωπα δεν είχαν έμμισθη σχέση με την αναλυόμενη εταιρία. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ έχει παράσχει κατά το 12μηνο συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την 
αναλυόμενη εταιρία υπαμοιβή . Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν κατέχει αριθμό μετοχών της αναλυόμενης που να θεωρείται, βάσει της υπάρχουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, 
ως σημαντικός.   

 

Τμήμα Ανάλυσης     Τμήμα Πωλήσεων     Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 

Βαγγέλης Καρανίκας +30-210-6879322 vkaranikas@euroxx.gr Γιώργος Πολίτης +30-210 6879 520 gpolites@euroxx.gr Παλαιολόγου 7  

Γιάννης Σινάπης +30-210-6879353 sinapis@euroxx.gr Ηλίας Δημητρός +30-210 6879 485 dimitros@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Ανδρέας Σουβλερός, CFA +30-210-6879486 asouvleros@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

 

Διαβάθμιση Αναλύσειων της 

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Αγορά

Διακράτηση

Πώληση

Υπο Αναθεώρηση

Αναμενόμενη συνολική απόδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση μεταξύ -10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση < -10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής 

Σύσταση και τιμή στόχος υπόκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης


