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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του +0,22% (624,75 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη   
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 50 κινήθηκαν ανοδικά, 
42 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 24 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.493,22 μονάδες (+0,37%), με τις 
μετοχές των Cenergy (+5,17%), ΕΥΡΩΒ (+3,12%) και ΟΛΠ (+2,08%) να καταγράφουν 
τη μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΟΤΕ (-1,76%), ΕΤΕ (-2,57%) 
και ΑΡΑΙΓ (-4,17%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Αμερικανικές αγορές 
κινήθηκαν ανοδικά ενώ οι Ευρωπαϊκές κινήθηκαν ανοδικά. 
 

Οικονομία 
 

 Έκθεση Κομισιόν: Έλλειμμα… οικονομικού κλίματος σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Παρά την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού σχεδόν σε όλες τις χώρες, ο 
δείκτης του οικονομικού κλίματος κατέγραψε σημαντική βελτίωση στην ευρωζώνη 
τον Σεπτέμβριο. Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν ακολούθησαν την τάση αυτή. Τα 
παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία της μηνιαίας έκθεσης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Κομισιόν, η οποία 
εξετάζει την εξέλιξη του κλίματος εμπιστοσύνης και τις προσδοκίες των 
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στα κράτη- μέλη. Ειδικότερα, ο δείκτης 
οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στις 89,5 μονάδες 
από 90,7 τον Αύγουστο. Από το ιστορικό υψηλό του Φεβρουαρίου ο δείκτης έχει 
χάσει περίπου 23 μονάδες, ενώ κινείται και ελαφρώς κάτω από τον μέσο όρο της 
ευρωζώνης. 
 

 «Καυτή» Δευτέρα η ερχόμενη με προσχέδιο προϋπολογισμού και 
Eurogroup. Η Δευτέρα 5 Οκτωβρίου αποτελεί μια ημέρα με διπλή σημασία για την 

Ελλάδα και αυτό διότι θα πρέπει να κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού 
για το 2021, ενώ την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και το Eurogroup. Όλα τα 
κράτη-μέλη της Ε.Ε. που θα καταθέσουν τον προϋπολογισμό  πονοκεφαλιάζουν 
για το τι είδους προβλέψεις μπορούν να κάνουν εν μέσω τέτοιας αβεβαιότητας, 
ωστόσο την επόμενη Δευτέρα θα πρέπει να κάνει τα πρώτα αποκαλυπτήρια για 
τον προϋπολογισμό. Πώς η Μοσάντ κατακτά την τηλεόραση - Γέμισε 
κατασκόπους η μικρή οθόνη Το ελληνικό προσχέδιο του προϋπολογισμού θα 
προβλέπει προσωρινές μειώσεις με αιχμή την κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων αλλά και την 
παράτασης εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην εστίαση, τις 
μεταφορές, του κινηματογράφους κτλ. 

 

 Η Τουρκική προκλητικότητα ενώπιον της Συνόδου Κορυφής. Στις Βρυξέλλες 

βρίσκεται από την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, 
συνοδευόμενος από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κυριάκο Κούσιο όπου θα 
συμμετάσχει στην Ειδική Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα 
πραγματοποιηθεί  σήμερα 1η και αύριο 2 Οκτωβρίου. Ανάμεσα στα θέματα που 
θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι οι εξωτερικές σχέσεις, ιδιαίτερα με 
την Τουρκία, και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, οι σχέσεις με την Κίνα, η 
κατάσταση στη Λευκορωσία, η ενιαία αγορά, η βιομηχανική πολιτική και η ψηφιακή 
διάσταση. 

 

 Στο -0,1% το επιτόκιο για τα εξάμηνα έντοκα. Το ποσό των 487,5 εκατ. ευρώ 
άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 
εξάμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο -0,1% από 0,00% που ήταν 
στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,5 φορές, 
έναντι 1,57 στην προηγούμενη έκδοση. Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, 
σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, 
ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο -0,10%. 
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,312 εκατομμυρίων Ευρώ, που 
υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 3,50 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές 
μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ύψους 112,5 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν 
επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου 
ποσού, έως την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, στις 12μ.μ. 

 
 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 624,75 0,22% -31,85% 
FTSE-Large Cap 1.493,22 0,37% -35,02% 
FTSE-Mid Cap 856,97 0,14% -28,30% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 43.258 0,00% -29,34% 
Όγκος (€ εκατ.) 43,43 22,23% 62,52 

 
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
Cenergy 5,17% 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%  

Eurobank 3,12% 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%  
Piraeus Port Authority 2,08% 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%  
Terna Energy 1,79% 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%  
Ellaktor 1,75% 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%  

Hellenic Petroleum -0,86% -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%  
Fourlis Holdings -1,69% -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%  

OTE -1,76% -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%  
National Bank -2,57% -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%  
Aegean Airlines -4,17% -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 -0,49% -0,1 -11,1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 1,28% -1,4 -95,6 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1,02% +0,2 -44,8 

Spread 10ετούς Ομ. +154,4 -1,9 +26 

EUR / USD 1,17 0,12% 4,5% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 39,48 0,48% -35,3% 

ΑΕΠ (%) -0.9% A’ Τριμ.'20 - 

Πληθωρισμός -1.6% Ιούνιος'20 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

01/09/2020:      – 
 
05/10/2020:  Eurogroup  
15/10/2020:  ATHEX – 15th Συνέδριο Μικρής Κεφαλ. 
23/10/2020:  S&P – Ανακοίνωση πιστοληπτικής ικαν. 
23/10/2020:  DBRS - Ανακοίνωση πιστοληπτικής 
                     Ικανότητας Ελλάδας 
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 ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε 3% ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον Ιούλιο. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

ανακοινώνει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον 
Ιούλιο 2020, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών 
τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής: Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούλιο 2020, σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2019, παρουσίασε μείωση 3,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2020, 
μείωση 0,3%. Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιούλιο 2020, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2019, παρουσίασε μείωση 3,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2020 αύξηση 
3,3%. 
 

Επιχειρήσεις 
 

 Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»: Παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Μηναία παράταση στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το 

πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ έδωσε η κυβέρνηση. Αναφερόμενος στην απόφαση αυτή ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας 
δήλωσε τα εξής: «Η Κυβέρνηση παρατείνει, για 1 μήνα, έως και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020, την προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ, το οποίο παρέχει στήριξη σε δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του 
κορωνοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη στην Α' κατοικία». 

 

 Τράπεζα Πειραιώς: Στις 45 μονάδες βάσης η κεφαλαιακή επίπτωση από το «Phoenix». Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια ανακοινώσεων της Τράπεζας Πειραιώς την 10η Αυγούστου («Η Τράπεζα Πειραιώς 
υπέβαλε αίτηση υπαγωγής της τιτλοποίησης Phoenix στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων Ηρακλής») και την 1η Σεπτεμβρίου 
2020 («Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Intrum AB υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης αναφορικά με τη συναλλαγή Phoenix») 
αναφορικά με την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων μεικτής λογιστικής αξίας 1,95 δισ. ευρώ με την ονομασία 
«Phoenix», η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: Κατόπιν της επιστολής δέσμευσης της Intrum AB 
αναφορικά με την απόκτηση ποσοστού 30% των ομολόγων ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής εξοφλητικής 
προτεραιότητας (junior notes) της τιτλοποίησης, η Τράπεζα έχει εκκινήσει τις απαραίτητες διεργασίες για την εξειδίκευση και 
οριστικοποίηση των όρων της συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος που θα καταβληθεί από την Ιntrum AB) και της 
διαδικασίας αποαναγνώρισης των τιτλοποιημένων απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου Phoenix. Στο πλαίσιο των εν εξελίξει 
διαδικασιών αυτών και βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων εκτιμάται ότι τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής 
προτεραιότητας της τιτλοποίησης (senior tranche) θα ανέλθουν σε περίπου 0,96 δισ. ευρώ, ενώ η αναμενόμενη κεφαλαιακή 
επίπτωση για την Τράπεζα Πειραιώς από τη συναλλαγή εκτιμάται στο επίπεδο των 45 μονάδων βάσης. Η συναλλαγή τελεί υπό την 
αίρεση των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, καθώς και της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας. 

 

 Ισχυρή η ζήτηση για το πρώτο "πράσινο" ομόλογο από την Εθνική Τράπεζα. Εκπτώσεις “στο μέτρο που αυτή αντέχει”, 

όπως λένε στο Energypress αρμόδιες πηγές, σκοπεύει να δώσει η ΔΕΗ στην βιομηχανία, προσθέτοντας ίσως το πιο σημαντικό 
κομμάτι στο πακέτο των μέτρων που δρομολογεί το αρμόδιο υπουργείο. Εκπτώσεις που για να τις δώσει η επιχείρηση θα 
αναγκαστεί να ελαχιστοποιήσει τα φετινά περιθώρια κέρδους στην Υψηλή Τάση και των οποίων η έκταση συνδέεται ευθέως με τις 
εξελίξεις από το… μέτωπο των Βρυξέλλων. Αν, όπως ευελπιστεί η ΔΕΗ, η Κομισιόν της εγκρίνει το αίτημα για καταβολή 
αποζημίωσης 200 εκατ ευρώ ετησίως κατά την τριετία 2021- 2023 -  δηλαδή για το διάστημα κατά το οποίο η επιχείρηση θα 
συνεχίσει να κρατά σε λειτουργία με ζημιά τις λιγνιτικές της μονάδες-  τότε, ασφαλώς και θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων. 
Δεδομένου ότι εξελίξεις δεν αναμένονται πριν από τα τέλη Νοεμβρίου, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι κάπου εκεί θα “κλειδώσουν” 
και οι αποφάσεις για τα βιομηχανικά τιμολόγια.Σε κάθε περίπτωση και παρά τα προβλήματα που ακόμη αντιμετωπίζει, η ΔΕΗ 
εμφανίζεται πρόθυμη να “βάλει πλάτη” για την μείωση του βιομηχανικού ενεργειακού κόστους. Ζήτημα που πηγαίνει “πακέτο” με τις 
εκρεμμότητες που έχει απέναντι στις Βρυξέλλες. Εφόσον το σίριαλ του λιγνίτη αλλά και οι επαφές που διεξάγονται σε ανώτατο 
κοινοτικό επίπεδο σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για αποζημίωση,, έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, τότε εκτιμάται ότι η 
Κομισιόν θα ανάψει το πράσινο φως για να αποδεσμευθεί αποζημίωση στην επιχείρηση, αντίστοιχη με εκείνη που έχει εγκριθεί για 
Ολλανδούς και Γερμανούς. 
 

 Εκπτώσεις και επί των τιμολογίων της ΔΕΗ στα "δώρα" που παίρνει η βιομηχανία για την μείωση του ενεργειακού 
κόστους. Εκπτώσεις “στο μέτρο που αυτή αντέχει”, όπως λένε στο Energypress αρμόδιες πηγές, σκοπεύει να δώσει η ΔΕΗ στην 

βιομηχανία, προσθέτοντας ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι στο πακέτο των μέτρων που δρομολογεί το αρμόδιο υπουργείο. 
Εκπτώσεις που για να τις δώσει η επιχείρηση θα αναγκαστεί να ελαχιστοποιήσει τα φετινά περιθώρια κέρδους στην Υψηλή Τάση 
και των οποίων η έκταση συνδέεται ευθέως με τις εξελίξεις από το… μέτωπο των Βρυξέλλων. Αν, όπως ευελπιστεί η ΔΕΗ, η 
Κομισιόν της εγκρίνει το αίτημα για καταβολή αποζημίωσης 200 εκατ ευρώ ετησίως κατά την τριετία 2021- 2023 -  δηλαδή για το 
διάστημα κατά το οποίο η επιχείρηση θα συνεχίσει να κρατά σε λειτουργία με ζημιά τις λιγνιτικές της μονάδες-  τότε, ασφαλώς και 
θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων. Δεδομένου ότι εξελίξεις δεν αναμένονται πριν από τα τέλη Νοεμβρίου, πρέπει να θεωρείται 
βέβαιο ότι κάπου εκεί θα “κλειδώσουν” και οι αποφάσεις για τα βιομηχανικά τιμολόγια.Σε κάθε περίπτωση και παρά τα προβλήματα 
που ακόμη αντιμετωπίζει, η ΔΕΗ εμφανίζεται πρόθυμη να “βάλει πλάτη” για την μείωση του βιομηχανικού ενεργειακού κόστους. 
Ζήτημα που πηγαίνει “πακέτο” με τις εκρεμμότητες που έχει απέναντι στις Βρυξέλλες. Εφόσον το σίριαλ του λιγνίτη αλλά και οι 
επαφές που διεξάγονται σε ανώτατο κοινοτικό επίπεδο σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για αποζημίωση,, έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 
τα τέλη Νοεμβρίου, τότε εκτιμάται ότι η Κομισιόν θα ανάψει το πράσινο φως για να αποδεσμευθεί αποζημίωση στην επιχείρηση, 
αντίστοιχη με εκείνη που έχει εγκριθεί για Ολλανδούς και Γερμανούς. 

 

 Cenergy: Ανακοίνωση: Η Ελληνικά Καλώδια υπογράφει τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα σύμβαση στον κόσμο για inter–array 

καλώδια για το έργο DoggerBank στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως η θυγατρική της, Ελληνικά 
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Καλώδια (Hellenic Cables), θα προμηθεύσει το μεγαλύτερο στον κόσμο θαλάσσιο αιολικό πάρκο με υποβρύχια καλώδια inter-array 
και με εξαρτήματα. Η Ελληνικά Καλώδια υπογράφει τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα σύμβαση στον κόσμο για inter-array καλώδια για 
το έργο DoggerBank στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2020. Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, η 

περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής των τομέων Καθαρής Ενέργειας και Παραχωρήσεων και η διατήρηση ενός υψηλού 
κατασκευαστικού ανεκτέλεστου αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Παρά την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών λόγω της πανδημίας COVID – 19, ο Όμιλος 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί την οικονομική του ευρωστία,  έχοντας καταφέρει να διασφαλίσει απολύτως την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων του και την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του. Σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο κι 
απαιτητικό περιβάλλον, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνέχισε και το 2020 να επενδύει στην Ελλάδα σε τομείς αυξημένης εγχώριας 
προστιθέμενης αξίας (καθαρή ενέργεια και υποδομές), όπως κάνει συνεχώς κι αδιαλείπτως τα τελευταία χρόνια, ακόμα και κατά 
την περίοδο της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υλοποιεί 
έργα κι επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 3,5 δις. ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανομένου του επενδυτικού 
προγράμματος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, το συνολικό αποτύπωμα των έργων και των επενδύσεων του Ομίλου φτάνει τα 5 δις. 
ευρώ, καθιστώντας τον βασικό πυλώνα της εθνικής προσπάθειας για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.  Παράλληλα, ο Όμιλος 
συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του και στις διεθνείς αγορές, κυρίως στον τομέα των ΑΠΕ. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι 
κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (παραχωρήσεις, καθαρή ενέργεια, υποδομές) είναι περισσότερο 
αμυντικοί κατά τη διάρκεια των φάσεων του οικονομικού κύκλου. Περαιτέρω, ο Όμιλος έχει ήδη αποδείξει κατά τη διάρκεια της 
ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης, της δυσκολότερης και μακρύτερης χρονικά χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ευρώπη, την 
ικανότητά του να αναπτύσσεται και να ενισχύει τη θέση του στην αγορά. Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων: Κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2020, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 470 εκατ. ευρώ, έναντι  566 εκατ. ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA)[1] του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε στα 
155,5 εκατ. ευρώ, έναντι 147,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 19,3 εκατ. ευρώ 
έναντι 52,2 εκατ. ευρώ την συγκριτική περίοδο του 2019, τα κέρδη μετά από φόρους σε 17,1 εκατ. ευρώ έναντι 46,2 εκατ. ευρώ, 
ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,4 εκατ. 
ευρώ, έναντι κερδών 27,3 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα αρνητικά από τις αποτιμήσεις Δευτερογενών Παραγώγων και από τις 
αυξημένες πληρωμές χρηματοοικονομικού κόστους TAX EQUITY.    
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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. 
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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


