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Ενημερωτικό Δελτίο
Σχόλιο Αγοράς
Με άνοδο της τάξεως του 0,80% (806,12 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την συνεδρίαση
της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 94 κινήθηκαν ανοδικά, 27
κατέγραψαν απώλειες, ενώ 23 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
(FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.138,36 μονάδες (+0,77%), με τις μετοχές των ΒΙΟ (+5,86%),
ΛΑΜΔΑ (+5,45%) και ΕΧΑΕ (+2,65%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον
αντίποδα οι μετοχές των ΕΥΡΩΒ (-1,03%), ΑΡΑΙΓ (-2,24%) και ΜΠΕΛΑ (-4,06%) κατέγραψαν την
μεγαλύτερη πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά, ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες
σημείωσαν μεικτά πρόσημα.

Οικονομία


Στοιχεία Χ.Α
Γενικός Δείκτης
FTSE-Large Cap
FTSE-Mid Cap
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις)
Όγκος (€ εκατ.)

Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη Από 01/01
806.12
+0.80%
+25.2%
2,138.36
+0.77%
+22.8%
1,060.96
+1.95%
+40.8%
53,633
+0.97%
+18.9%
243.63
57.56
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Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters σε τηλεγράφημά του, η ΕΚΤ χρειάζεται
περισσότερη σαφήνεια στο είδος της ελάφρυνσης του χρέους που θα πάρει η Ελλάδα
από τους πιστωτές της, προκειμένου να αποφασίσει την ένταξη των ελληνικών
ομολόγων στο QE.
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«Η Ελλάδα θα μπορούσε να επιστρέψει σύντομα στις αγορές», είπε ο επικεφαλής του
EuroWorkingGroup (EWG) Τόμας Βίζερ, στο αυστριακό κρατικό ραδιόφωνο. Εκτιμά δε
ότι «το φθινόπωρο του 2017 ή την άνοιξη του 2018 οι επενδυτές θα δανείσουν χρήματα στην
Ελλάδα». Ο αυστριακός πολιτικός πρόσθεσε ότι «υπό την προϋπόθεση του σωστού
χειρισμού και μια καλής οικονομικής πολιτικής θα μπορέσει κάτι τέτοιο να καταστεί
τουλάχιστον δυνατό». Σημείωσε πως αρχικά η Ελλάδα θα πληρώσει στην αγορά κεφαλαίων
«σίγουρα ορισμένα ασφάλιστρα κινδύνου και θα πρέπει να αποδεχτεί συντομότερους
χρόνους αποπληρωμής», αλλά τόνισε πως είναι «πολύ αισιόδοξος». Ο κ. Βίζερ είπε επίσης
ότι αναμένει την έναρξη των συζητήσεων γύρω από την ελάφρυνση του χρέους στα μέσα
του 2018. «Υπάρχει η πολιτική βούληση να δούμε το πλαίσιο των ελαφρύνσεων στο τέλος
του προγράμματος και εάν είναι αναγκαίο να προβούμε στις συμφωνηθείσες ελαφρύνσεις»,
είπε.
Το ερώτημα εάν οι αποφάσεις συνιστούν ουσιαστική
προγράμματος καλείται να απαντήσει τώρα η επιτροπή
Bundestag. Εάν κρίνει ότι υπάρχει θεμελιώδης αλλαγή
προγράμματος, τότε το θέμα θα παραπεμφθεί στην Ολομέλεια,
αποφασίσει εκ νέου για τη βοήθεια προς την Ελλάδα.

αλλαγή ή όχι του
Προϋπολογισμού της
του συμπεφωνημένου
η οποία θα πρέπει να

Διαδοχικά ραντεβού με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πλην του
Νίκου Μιχαλολιάκου της Χρυσής Αυγής, έχει σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός,
Αλέξης Τσίπρας, που θα συναντήσει επίσης και τον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση.
Στην επίσημη ατζέντα των συναντήσεων είναι το Κυπριακό και η συμφωνία του Eurogroup
την περασμένη Πέμπτη, προφανώς και τι συνεπάγεται για την χώρα το επόμενο διάστημα.

Επιχειρήσεις


Ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 751,6 εκατ. ευρώ, από τώρα έως
και το 2022, ετοιμάζει ο όμιλος «Μυτιληναίος», σηματοδοτώντας την είσοδό του στη νέα
εποχή ολοκληρώνοντας τον μετασχηματισμό. Ο πρώτος σταθμός στην καινούρια σελίδα του
ομίλου γίνεται με την έκδοση του «μεγαλύτερου στη χώρα», όπως το έχει χαρακτηρίσει ο
πρόεδρος Ευάγγελος Mυτιληναίος, ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Αν στεφθεί
με επιτυχία, θα δώσει μεγάλη ώθηση στην επενδυτική πρόθεση της εταιρίας. Ο επενδυτικός
προγραμματισμός του ομίλου αποκαλύπτεται από το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του
ομολογιακού δανείου και δεσπόζει το νέο εργοστάσιο της αλουμίνας, ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, οι σημαντικότερες επενδύσεις για τις οποίες ο όμιλος, μέσω των εταιρειών του,
έχει αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις και αφορούν την περίοδο από την 1η Ιουνίου του 2017
μέχρι και το 2022, είναι:
-Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα αφορούν σε δαπάνες για την
κατασκευή αιολικών πάρκων. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα 73,9 εκατ. ευρώ και
θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια, επιχορηγήσεις και τραπεζικό δανεισμό.
-Στον τομέα της ναυτιλίας και θα αφορούν σε αγορές πλοίων. Το ύψος τους αναμένεται να
ανέλθει στα 64,7 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια.
-Στον τομέα της μεταλλουργίας και μεταλλείων και θα αφορούν σε ανακατασκευή λεκανών,
έργα διατήρησης, ασφάλειας και βελτιώσεων και δαπάνες προσπέλασης. Το ύψος τους
αναμένεται να ανέλθει στα 97 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια και
τραπεζικό δανεισμό.
-Στον τομέα της ενέργειας και θα αφορούν σε μεγάλες συντηρήσεις μηχανολογικού
εξοπλισμού των θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ύψος τους
αναμένεται να ανέλθει στα 116 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια και
τραπεζικό δανεισμό.
-Στον τομέα της μεταλλουργίας και μεταλλείων, σημειώνεται ότι η Αλουμίνιον της Ελλάδος
εκπονεί μελέτη σκοπιμότητας για την επέκταση της μονάδας παραγωγής αλουμίνας, με
σκοπό την επαύξηση της παραγωγής στον 1,8 εκατ. τόνους (από 830.000 τόνους
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Οικονομικό Ημερολόγιο
19/06/2017: ΔΕΗ – Επανέναρξη διαπραγμάτευσης
19/06/2017: Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών της
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
19/06/2017: ΤΕΝΕΡΓ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος
19/06/2017: FTSE ATHEX – Αλλαγές Δείκτη
20/06/2017: ΟΤΕ – Ετήσια ΓΣ
20/06/2017: ΕΕΕ – Ετήσια ΓΣ
23/06/2017: Moody's – Αξιολόγηση
23/06/2017: ΕΛΠΕ – Επαναληπτική ΓΣ
23/06/2017: ΑΝΕΜΟΣ – Ετήσια ΓΣ
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παραγωγικής ικανότητας σήμερα). Το ύψος της σχετικής επένδυσης εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ, περίπου. Ωστόσο, επισημαίνεται,
σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο, ότι για την πραγματοποίηση της εν λόγω επένδυσης, η εταιρία δεν έχει αναλάβει ουδεμία
σχετική δέσμευση.
Όπως γίνεται γνωστό από το ενημερωτικό δελτίο του ομίλου Μυτιληναίου, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (μετά την αφαίρεση των
δαπανών έκδοσης) θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους, εντός του 2017, ως εξής:
-Περίπου 236 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας ή και των
θυγατρικών της.
-Περίπου 29,5 εκατ. ευρώ για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης και άλλα 29,5 εκατ. ευρώ για την
αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας ή και των θυγατρικών της.
Όπως είπε επίσης στη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ο πρόεδρος του ομίλου Ευάγγελος Mυτιληναίος, με το
ομολογιακό θα ανοίξουν για τον όμιλο γραμμές πίστωσης 1,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για μία «γραμμή πυρός», την οποία θα
αξιοποιήσει για εξαγορά στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης.


Άλλη μια πώληση θυγατρικής αναμένεται να κλείσει, εντός των επόμενων ημερών, η Εθνική Τράπεζα καθώς ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός
πώλησης της Banca Romaneasca και της εταιρείας χρηματοδοτικών μισθώσεων NBG Leasing IFN. Για τη ρουμανική θυγατρική της Εθνική
εκδηλώθηκε ικανοποιητικό ενδιαφέρον, τόσο από στρατηγικούς αγοραστές (σ.σ τράπεζες), όσο και από άλλα σχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
σύμβουλος πώλησης, Credit Suisse, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών και έχει εισηγηθεί τον προτιμητέο επενδυτή, ο
οποίος είναι ευρωπαϊκή τράπεζα. Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η συμφωνία πώλησης αναμένεται να υπογραφεί στα τέλη του μήνα,
μετά την έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής, το οποίο συνεδριάζει στις 27 Ιουνίου.



Στην πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων στη Ρουμανία προχωρά ο όμιλος Alpha Bank, προκειμένου να υλοποιήσει στο ακέραιο
τη δέσμευση που έχει αναλάβει με το πλάνο αναδιάρθρωσης, για περιορισμό των διεθνών του δραστηριοτήτων. Η Alpha έχει αναλάβει τη δέσμευση
έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) να περιορίσει το ενεργητικό των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό κάτω από τα 8
δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις θυγατρικών σε Ουκρανία, Βουλγαρία και Σερβία συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου και απομένει μια μικρή
προσαρμογή, που πρέπει να συντελεστεί. Στο παραπάνω πλαίσιο, ο όμιλος κίνησε ήδη τη διαδικασία πώλησης δύο χαρτοφυλακίων με δάνεια που
δόθηκαν στη Ρουμανία, συνολικής ονομαστικής αξίας 434 εκατ. ευρώ. Το πρώτο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει κυρίως μη εξυπηρετούμενα ή επισφαλή
εταιρικά δάνεια, ονομαστικής αξίας 384 εκατ. ευρώ. Το δεύτερο, μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 49,9
εκατ. ευρώ.



Περίπου το 3,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Jumbo διέθεσε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ο βασικός μέτοχος και ισχυρός άνδρας κ. Απ. Βακάκης.
Το βιβλίο προσφορών έτρεξε χθες η Citigroup και η προσφορά καλύφθηκε από ξένους πελάτες της. Η τιμή της διάθεσης διαμορφώθηκε στα 14,95
ευρώ.



Επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2016 αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Fourlis.



Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τη δημόσια προσφορά έκδοσης του εταιρικού ομολόγου αξίας 50 εκατ. ευρώ από τη Sunlight –
θυγατρική του ομίλου Π. Γερμανού. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές.

(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”, “amna.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.
Διαβάθμιση Αναλύσειων της
EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης

Αγορά

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

Διακράτηση

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

Πώληση

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

Υπο Αναθεώρηση

Σύσταση και τιμή στόχος υπ όκεινται σε αναθεώρηση

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

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
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Γιάννης Σινάπης

+30-210-6879353 sinapis@euroxx.gr

Ηλίας Δημητρός

+30-210 6879 485 dimitros@euroxx.gr

15232, Αθήνα

Βαγγέλης Πήλιος

+30-210 6879486 epilios@euroxx.gr

Γιώργος Λυμπερόπουλος

+30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα

Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες

