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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του -0,66% (636,84 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 44 κινήθηκαν ανοδικά, 
44 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 22 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.540,01 μονάδες (-0,60%), με τις 
μετοχές των ΦΡΛΚ (+4,33%), ΟΠΑΠ (+1,77%) και ΑΔΜΗΕ (+1,74%) να καταγράφουν 
τη μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΕΤΕ (-2,75%), ΟΤΕ (-2,88%) 
και ΠΕΙΡ (-4,85%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Αμερικάνικες και οι 
Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν απώλειες. 
 

Οικονομία 
 

 Πέτσας στο CNN Greece: Αν χρειαστεί θα πάρουμε νέα μέτρα 
στήριξης για τον κορωνοϊό. Νέα μέτρα στήριξης για τους κλάδους που 

συνεχίζουν να πλήττονται από τον κορωνοϊό είναι έτοιμη να λάβει η κυβέρνηση 
όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας. Ο κ. Πέτσας 
επεσήμανε πως η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις της πανδημίας 
και εάν χρειαστεί θα προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης. 
 

 Fitch Solutions: Ύφεση 10,4% στην Ελλάδα φέτος και χρέος-ρεκόρ. Βαθιά 

ύφεση το 2020 και εκτόξευση του χρέους, αλλά και ισχυρή ανάκαμψη το 2021 
βλέπει η Fitch Solutions για την Ελλάδα, ενώ εκτιμά πως η συμφωνία για το 
Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε θα αργήσει και δεν αναμένεται πριν τα τέλη του έτους. 
Σε webinar των στελεχών της Fitch Solutions, παρουσιάστηκαν οι εκτιμήσεις για 
την πορεία ευρωπαϊκής οικονομίας το 2020 αλλά και στην μετά Covid-19 εποχή, 
καθώς και για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Σημειώνεται πως η 
Fitch Solution αν και ανήκει στον όμιλο της Fitch, δεν μοιράζεται δεδομένα και 
εκτιμήσεις με τον οίκο αξιολόγησης Fitch Ratings και αποτελεί ανεξάρτητη εταιρεία 
αναλύσεων. Για την Ελλάδα αναμένει βαθιά ύφεση φέτος της τάξης του 10,4% την 
μεγαλύτερη μετά από αυτήν της Ιταλίας η οποία θα κινηθεί στο 13,7%, με την 
ανάκαμψη του ελληνικού ΑΕΠ το 2021 να τοποθετείται στο 5,9%. 

 

 Ύφεση 7,8% για την Ελλάδα βλέπει η Scope Ratings για το 2020. Επί τα 

χείρω αναθεώρησε την εκτίμησή του για την ύφεση στην ελληνική οικονομία ο 
οίκος Scope Ratings. Εντονότεροι τριγμοί αναμένονται στις μεγαλύτερες 
οικονομίες της Ευρωζώνης. Μεγαλύτερη ύφεση για την ελληνική οικονομία 
αναμένει ο Γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope, σύμφωνα με τη νέα τριμηνιαία 
του έκθεση. Η Scope αξιολογεί με «BB» την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας 
με θετικό outlook. O οίκος εκτιμά πως η ύφεση θα φτάσει το 7,8% το 2020 
αναθεωρημένη κατά 0,8% προς τα πάνω από το 7% που ήταν η πρόβλεψη του 
οίκου τον Απρίλιο. Όπως επισημαίνει η Scope η ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα 
εκετεθειμένη στο σοκ του κορονοϊού, εξαιτίας της μεγάλης εξάρτησης της 
οικονομίας από τον τομέα του τουρισμού και από το υψηλό ποσοστό 
αυτοαπασχόλησης. Παράλληλα η αδύναμη κερδοφορία των τραπεζών, αλλά και 
το υψηλό βάρος των NPLs (μη εξυπηρετούμενα δάνεια) που διαχειρίζονται 
περιορίζουν τις ικανότητές τους να στηρίξουν την παραγματική οικονομία. 

 

 Ύφεση έως 10,5% προβλέπει για την Ελλάδα το 2020 το ΙΟΒΕ. Ύφεση μεταξύ 

7,5% και 10,5% προβλέπει εφέτος για την Ελλάδα το Ίδρυμα Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το οποίο αναθεώρησε επί τα χείρω τις αρχικές του 
εκτιμήσεις για ύφεση μεταξύ 5% - 10%. Παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση του 
ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος 
Βέττας, ανέφερε πως με βάση το αισιόδοξο σενάριο που προβλέπει ύφεση 7,5% ο 
αποπληθωρισμός θα κινηθεί στο 1,5-2% σε ετήσια βάση, ήτοι η ονομαστική ύφεση 
θα είναι της τάξης 9-9,5%. Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, το οποίο 
συμπεριλαμβάνει και το ενδεχόμενο να υπάρξει δεύτερο κύμα της υγειονομικής 
κρίσης, η ύφεση θα αγγίξει το 10,5% με την ονομαστική να κινείται στα επίπεδα 
του 13-14%. Σχετικά με το επόμενο έτος ο κ. Βέττας είπε πως δεν υπάρχει καμία 
βεβαιότητα πως θα έχουμε ανάπτυξη. «Δεν έχουμε πει ότι αυτό που θα χάσεις το 
2020 θα το κερδίσεις το 2021. Ελπίζεις ότι θα το κερδίσεις», είπε χαρακτηριστικά. 

 
 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 636.84 -0.66% -30.53% 
FTSE-Large Cap 1,540.01 -0.63% -32.99% 
FTSE-Mid Cap 840.77 -0.66% -29.65% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 44,035 -0.75% -28.07% 
Όγκος (€ εκατ.) 54.50 -2.74% 72.71 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

Fourlis Holdings 4.33% 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%  

OPAP 1.77% 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%  
IPTO Holding 1.74% 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%  
Titan Cement 1.73% 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%  
Cenergy 1.57% 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%  

Alpha Bank -1.99% -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%  
Jumbo -2.41% -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%  
National Bank -2.75% -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%  
OTE -2.88% -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%  

Piraeus Bank -4.85% -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 -0.43% +0.3 -5.0 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 1.28% -1.1 -95.9 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1.10% -0.6 -36.9 

Spread 10ετούς Ομ. +156.1 +1.6 +28 

EUR / USD 1.13 -0.10% 0.8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 40.19 -1.74% -34.2% 

ΑΕΠ (%) -0.9% A’ Τριμ.'20 - 

Πληθωρισμός -1.6% Απρίλιος'20 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

10/07/2020:          - 

15/07/2020:  ΟΤΕ – Πληρωμή μερίσματος 
15/07/2020:  ΟΤΟΕΛ – Ετήσια Γεν. Συνέλευση 
16/07/2020:  ΑΔΜΗΕ – Ετήσια Γεν. Συνέλευση 
17/07/2020:  ΟΛΠ – Ετήσια Γεν. Συνέλευση 
17/07/2020:  Ειδική Διάσκεψη Ευρωκοινοβουλίου 
21/07/2020:  ΟΠΑΠ – Αποκοπή Μερίσματος 
21/07/2020:  ΑΡΑΙΓ – Ετήσια Γεν. Συνέλευση 
22/07/2020:  ΟΤΟΕΛ – Αποκοπή Μερίσματος 
23/07/2020:  Έναρξη περιόδου αποδοχής                                       
.                    επανεπένδυσης μερίσματος 
24/07/2020:  Fitch – Αξιολόγηση Ελληνικού Χρέους 
27/07/2020:  ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Β΄Τριμήνου’20 
28/07/2020:  ΕΥΡΩΒ – Ετήσια Γεν. Συνέλευση 
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 ΕΛΣΤΑΤ: Στο 15,5% η ανεργία τον Απρίλιο, λόγω lockdown. Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το 

μήνα Απρίλιο, σε εφαρμογή των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, 
επηρεάστηκε η αγορά εργασίας λόγω της αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων σε πολλούς τομείς της οικονομίας, κυρίως 
στον κλάδο των υπηρεσιών, καθώς επίσης και των περιορισμών στις μετακινήσεις του πληθυσμού. Τα μέτρα αυτά επηρέασαν, σε 
μεγάλο βαθμό, πέρα από την κανονική λειτουργία της αγοράς και τον τρόπο συλλογής των στοιχείων της έρευνας. Σημειώνεται ότι 
λόγω των μη τυπικών συνθηκών υπό τις οποίες διενεργήθηκε η συλλογή τμήματος των πρωτογενών δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκαν για το παρόν δελτίο τύπου και της ενδεχόμενης μεταβολής του ποσοστού απόκρισης των ερευνώμενων και του 
βαθμού στον οποίο αυτή οφείλεται σε αυτές τις μη τυπικές συνθήκες, η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενεργεί μεθοδολογικούς ελέγχους 
διερεύνησης συμβατότητας των εναλλακτικών πρακτικών συλλογής στοιχείων τα αποτελέσματα των οποίων ενδέχεται να 
δημοσιεύσει εκτάκτως, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2020 ανήλθε σε 
15,5% έναντι 17,5% τον Απρίλιο του 2019 και του διορθωμένου προς τα άνω 14,5% τον Μάρτιο του 2020. Το σύνολο των 
απασχολουμένων, κατά τον Απρίλιο του 2020, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.858.588 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 708.655 άτομα ενώ ο 
οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.331.748 άτομα. 
 

 ΕΕ: O Πασκάλ Ντόναχιου εξελέγη νέος Πρόεδρος του EurogroupΗ O Ιρλανδός Υπουργός Οικονομικών Πασκάλ Ντόναχιου 

εξελέγη πριν από λίγο νέος Πρόεδρος του Eurogroup. Ο Πασκάλ Ντόναχιου θα αντικαταστήσει τον Μάριο Σεντένο, ο οποίος είχε 
ανακοινώσει ότι δεν επιθυμούσε να διεκδικήσει δεύτερη θητεία. «Η οικονομία της Ιρλανδίας είχε πολλές επιτυχίες, αλλά βρέθηκε 
αντιμέτωπη και με πολλές προκλήσεις. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό, αλλά και την εμπειρία μου έτσι ώστε να διαβεβαιώσω ότι το 
Eurogroup θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης ανάκαμψης» είχε δηλώσει ο Ντόναχιου πριν από 
το Eurogroup. Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 18.00 ώρα Βρυξελλών. Ωστόσο, ο πρώτος γύρος για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του 
Eurogroup ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα αφού κανείς από τους τρεις υποψηφίους δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τις 
απαιτούμενες δέκα ψήφους. Aπό το δεύτερο γύρο αποσύρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου, Πιερ Γκραμένγκα 
που συγκέντρωσε τις λιγότερες ψήφους και αναμετρήθηκαν η Ισπανίδα Νάντια Καλβίνιο με τον Πασκάλ Ντόναχιου. 
 

Επιχειρήσεις 
 

 Τη μείωση 40% στα ενοίκια των καφέ - εστιατορίων για τρεις ακόμη μήνες εξετάζει το ΥΠΟΙΚ. Με τη δέσμευση, ότι 

το μέτρο της μείωσης, κατά 40%, των επαγγελματικών μισθών για τις επιχειρήσεις καφέ και εστιατορίων, θα παραταθεί για ένα ακόμη 
τρίμηνο, "έφυγαν” από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, που είχαν με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, οι εκπρόσωποι των 
εταιρειών της οργανωμένης εστίασης, αναφέρουν στο capital.gr πηγές με γνώση. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, σχετικές 
ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες ημέρες. Μένει ωστόσο να αποσαφηνιστούν ποιοι ακριβώς ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί 
Δραστηριότητας) θα ενταχθούν στο μέτρο, καθώς αρκετοί φούρνοι και ζαχαροπλαστεία έχουν ως συμπληρωματικό ΚΑΔ 
δραστηριότητα καφέ. Το συγκεκριμένο μέτρο, θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου - η προηγούμενη ρύθμιση ίσχυε μέχρι το 
τέλος Ιουνίου - και θα αφορά στο δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου, αν και δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί και ο Σεπτέμβριος. Το 
συγκεκριμένο μέτρο βρίσκει αντίθετους τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι προκρίνουν τη λύση της απευθείας διαπραγμάτευσης με 
τους ενοικιαστές τους χωρίς κρατική παρέμβαση. Για την Κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο από την άλλη, το συγκεκριμένο 
μέτρο, είναι το λιγότερο κοστοβόρο, αφού δεν εκταμιεύονται κεφάλαια για να καλύψει τη διαφορά, την οποία επωμίζονται οι 
ιδιοκτήτες, και δίνει τη δυνατότητα στους ενοικιαστές επαγγελματικών μισθώσεων να μειώσουν σημαντικά το λειτουργικό τους 
κόστους. 

 

 Aξιολόγηση ΒΒ δίνει ο S&P στη doValue – Σταθερό outlook. Αξιολόγηση ΒΒ δίδει στη doValue ο οίκος αξιολόγησης S&P, με 

σταθερό outlook. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο οίκος, σε έκθεσή του, ημερομηνίας 9 Ιουλίου, η κλίμακα ΒΒ αφορά στη 
μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της εταιρείας και αντανακλά την ηγετική της θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η doValue, συνεχίζει ο 
οίκος, ξεχωρίζει στην Ευρώπη, τόσο για τα συμβόλαια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα που συνάπτει, αλλά και για τη στέρεη βάση 
πάνω στην οποία κινούνται τα κέρδη της. Σύμφωνα με τους αναλυτές του S&P, η απόκτηση της FPS αποτελεί κίνηση στρατηγικής 
σημασίας για τη doValue, καθώς βελτιώνει τη γεωγραφική της δυναμική και ενισχύει τις προοπτικές για την προσέλκυση πελατών και 
τη σύναψη συμβολαίων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.  

 

 ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στα €61,3 εκατ. η λειτουργική κερδοφορία, αύξηση κατά 13,7%. Αύξηση του κύκλου εργασιών και της 

συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) σημείωσε ο 
Όμιλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. 
Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2020 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως εξής: Οι ενοποιημένες 
πωλήσεις ανήλθαν σε 89 εκατ. ευρώ, έναντι 82,8 εκατ. ευρώ το περσινό α’ τρίμηνο, αυξημένες κατά 7,5%. Αναλυτικά, τα έσοδα από 
τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 76,2 εκατ. ευρώ έναντι 65,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 17%. Τα 
έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 8,9 εκατ. ευρώ, έναντι 10,5 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο 
έτος. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ 
το α’ τρίμηνο 2020. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ,  στην  
προηγούμενη χρονιά. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων 
(EBITDA) ανήλθε σε 61,3 εκατ. ευρώ, έναντι 53,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, αυξημένη κατά 13,7%. Τα συνολικά 
λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 44,2 εκατ. ευρώ έναντι 42 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένα κατά 5,3%. Τα 
κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 25,4 εκατ. ευρώ έναντι 30 εκατ. ευρώ το 2019, μειωμένα κατά 15,5%. Τα καθαρά κέρδη μετά 
από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 19,6  εκατ. ευρώ, έναντι 24,1 εκατ. ευρώ το 2019, μειωμένα κατά 18,5%. Η 
καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του α΄ τριμήνου διαμορφώθηκε στα 747,3 εκατ. 
ευρώ έναντι 716,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019, αυξημένη κατά 31 εκατ. ευρώ, λόγω των αυξημένων επενδυτικών δαπανών.  Η 
συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται στις 31/3/2020 σε 1.390 MW. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος 
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έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 651 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη. Ο Όμιλος διαθέτει, επίσης, υπό 
κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 550 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.938 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την 
Αμερική. Στόχος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας να προσεγγίσει τα 2.800 MW μέσα 
στη επόμενη πενταετία. 

 

 «Δάνεια στη στιγμή» μοιράζει η ΙΚΕΑ. Το νέο πρόγραμμα δόσεων χωρίς κάρτα «Δάνειο στη στιγμή» παρουσίασε η ΙΚΕΑ. Με τη 

νέα υπηρεσία πληρωμών, οι πελάτες της ΙΚΕΑ έχουν τώρα τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν άμεσα και με ευκολία, αγορές αξίας 
250€ έως 15.000€, καλύπτοντας κάθε ανάγκη του σπιτιού. Με προνομιακό, σταθερό επιτόκιο 9,9% και δυνατότητα εξόφλησης 
δανείου από 6 έως 48 μήνες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επισκεφθεί κανείς τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που βρίσκεται σε 
οποιοδήποτε κατάστημα ΙΚΕΑ, να συμπληρώσει την αντίστοιχη αίτηση και η συνεργαζόμενη τράπεζα θα ενημερώσει εάν εγκρίνει το 
αίτημα χρηματοδότησης σε ελάχιστο χρόνο -από 3 έως 20 λεπτά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μέσα σε λίγα μόνο λεπτά από 
την έγκριση του δανείου, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει την ίδια κιόλας ημέρα τα αγαπημένα του έπιπλα και είδη 
οικιακού εξοπλισμού, έχοντας μαζί του μόνο το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και ένα πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα*. Ο 
Θοδωρής Φελέκης, Sales, Range & Logistic Manager της ΙΚΕΑ, δήλωσε σχετικά: «Η σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα 
διαμορφώνει νέα δεδομένα τόσο για τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις. Ως εταιρεία, στόχος μας είναι να βρισκόμαστε δίπλα 
στον καταναλωτή, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης για το σύνολο των πελατών μας και καινοτόμες λύσεις, 
που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Για αυτό τον λόγο, εισάγουμε σήμερα έναν επιπλέον τρόπο πληρωμής, το "Δάνειο στη 
στιγμή", δίνοντας σε πελάτες τη δυνατότητα να αγοράσουν εύκολα τα αγαπημένα τους προϊόντα ΙΚΕΑ». Η υπηρεσία είναι ήδη 
διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ. *Για δάνεια άνω των 2.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ και θα 
πρέπει στην αγορά που θα πραγματοποιηθεί να περιλαμβάνονται έπιπλα. 
 

 Νέο συμβόλαιο της Hellenic Cables για θαλάσσιο αιολικό έργο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Hellenic Cables, ένας από τους 

κορυφαίους προμηθευτές υποβρύχιων καλωδιακών συστημάτων, εξασφάλισε σύμβαση από τη Seaway 7, την επιχειρηματική 
μονάδα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Subsea 7, για τηn προμήθεια καλωδίων inter-array 66 kV και των συναφών 
εξαρτημάτων στο θαλάσσιο αιολικό πάρκο Seagreen. Το θαλάσσιο αιολικό πάρκο Seagreen είναι ένα έργο ισχύος 1.075 MW, που 
βρίσκεται 27 χλμ. από την ακτή Angus στο Firth of Forth στα ανοικτά της Σκωτίας. Θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει από την 
Seagreen Wind Energy Limited και όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του, θα είναι το μεγαλύτερο αιολικό έργο στην Σκωτία και 
εκτιμάται ότι θα παρέχει καθαρή ενέργεια σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά 
 

 
(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/


 
 
 Ιούλιος 10, 2020  
      

 
 
       

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

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. 
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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


