
                

 
 
 
 

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

 
 

                                              Απρίλιος 06, 2020 

 
                Ενημερωτικό Δελτίο   
      

Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του -0,13% (540,74 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 59 κινήθηκαν 
ανοδικά, 35 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 30 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.313,42 μονάδες (-0,15%), με τις 
μετοχές των ΕΛΠΕ (+4,62%), ΑΡΑΙΓ (+3,90%) και ΟΠΑΠ (+3,17%) να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΦΡΛΚ (-2,81%), ΕΥΡΩΒ (-
2,94%) και ΟΤΕ (-3,50%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Αμερικάνικες και οι 
Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανόδικα. 
 

Οικονομία 
 

 Το πακέτο επανεκκίνησης της οικονομίας μετά την πανδημία. Ενα σχέδιο για 

την επανεκκίνηση της οικονομίας, όταν η κρίση του κορωνοϊού θα αρχίσει να 
υποχωρεί, επιχειρεί να διαμορφώσει τώρα η κυβέρνηση, με την ελπίδα να 
επανακτήσει η χώρα όσο γίνεται γρηγορότερα μια δυναμική επιστροφής σε 
αναπτυξιακή κατεύθυνση. Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα πλαίσιο για την τόνωση του 
τουρισμού, φοροελαφρύνσεις και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και 
μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας. Μεταξύ άλλων, στο τραπέζι έχει πέσει η 
ιδέα επιτάχυνσης των αποσβέσεων για επενδύσεις. Πρόκειται για ένα εγχείρημα 
που σκιάζεται από τη μεγάλη αβεβαιότητα για τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και για 
τις ιατρικές εξελίξεις στον τομέα της διάγνωσης και της θεραπείας της νόσου. Δεν 
είναι τυχαίο ότι σε σχετική σύσκεψη σε κυβερνητικό επίπεδο εκλήθη ο 
λοιμωξιολόγος καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, προκειμένου να ενημερώσει για τα 
επιστημονικά δεδομένα, ώστε να διαμορφωθεί αναλόγως ο οικονομικός 
σχεδιασμός. Ο τουρισμός πρωταγωνιστεί ασφαλώς στις ανησυχίες και τα 
ενδιαφέροντα της κυβέρνησης, η οποία επιχειρεί να βρει λύσεις για να διασωθεί 
τουλάχιστον ένα τμήμα της κίνησης. «Η μεγάλη δυσκολία είναι τα σύνορα», 
σχολιάζει παράγων του οικονομικού επιτελείου, σημειώνοντας ότι ακόμη και αν 
στην Ελλάδα σημειωθεί υποχώρηση της κρίσης, άλλες χώρες, από τις οποίες 
δέχεται επισκέπτες, ίσως καθυστερήσουν. Εξετάζεται, στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα 
με τον ίδιο παράγοντα, το ενδεχόμενο να δέχεται τουρίστες από ορισμένες μόνο 
χώρες, όπως της Ανατολικής Ευρώπης, όπου φαίνεται ότι η ένταση είναι 
μικρότερη, ή να ανοίξουν μόνο τα οδικά σύνορα. Επίσης, την κυβέρνηση 
ενδιαφέρει, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αν θα υπάρχει πρακτικά η δυνατότητα να 
ελέγχεται η επικινδυνότητα των επισκεπτών, είτε με γρήγορα τεστ είτε με 
πιστοποιητικά ότι έχουν περάσει τη νόσο και είναι υγιείς. Για τη στήριξη του 
τουρισμού, εξάλλου, στη φάση της επανεκκίνησης, κάποια στιγμή το καλοκαίρι, 
όπως ελπίζουν στην κυβέρνηση, εξετάζεται το ενδεχόμενο να καταργηθεί το τέλος 
διανυκτέρευσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο 
σχεδιάζει να επαναφέρει, ανάλογα και με τις δυνατότητες που θα υπάρχουν, τα 
μέτρα της οικονομικής του πολιτικής, τα οποία έβαλε στην άκρη αυτές τις 
δύσκολες μέρες, και συγκεκριμένα τη μείωση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων. Παράλληλα με τον τουρισμό, σημειώνει η πηγή, το ενδιαφέρον της 
κυβέρνησης επικεντρώνεται στην ενίσχυση της απασχόλησης.. 

 

 Κορωνοϊός: Ποια μέτρα στήριξης εξετάζει το Eurogroup - Τι περιμένουν οι 
αγορές. Σε ένα 48ωρο από τώρα θα γνωρίζουμε το πως θα αξιολογήσουν οι 

αγορές τις αποφάσεις της ευρωζώνης για την αντιμετώπιση των οικονομικών 
επιπτώσεων του κορωνοϊού. Και αυτή η αξιολόγηση θα είναι σημαντική για την 
Ελλάδα, καθώς θα αποτυπωθεί στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων. Το 
Eurogroup προσανατολίζεται στην κινητοποίηση πόρων ύψους 500 δισ. ευρώ από 
διάφορες πηγές, προκειμένου να χρηματοδοτήσει δημοσιονομικές πολιτικές για τη 
στήριξη προϋπολογισμών, επιχειρήσεων και εργαζομένων με παράλληλη πρόνοια 
για τα τραπεζικά συστήματα της ζώνης του ευρώ. Το 50% των χρημάτων αυτών 
θα προέλθει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και τα 
υπόλοιπα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Συγκεκριμένα, το Eurogroup θα εξετάσει την ενεργοποίηση ενός 
εργαλείου δανεισμού από τον ESM ύψους 240 δισ. ευρώ, το οποίο δεν θα 
προσφέρεται με τους όρους που ισχύουν σήμερα, δηλαδή με Μνημόνιο και 
προαπαιτούμενα. Οι όροι πρόσβασης στα χρήματα του  Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας  θα σχετίζονται με το που θα κατευθύνονται οι πιστώσεις αυτές, 
δηλαδή θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένες με δαπάνες που έχουν να κάνουν 
με την καταπολέμηση του κορωνοϊού. 

 
 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 540.74 -0.13% -41.0% 
FTSE-Large Cap 1,313.42 -0.15% -42.8% 
FTSE-Mid Cap 736.81 +1.41% -38.4% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 38,305 +0.11% -37.4% 
Όγκος (€ εκατ.) 39.36 -30.10% 81.96 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

Hellenic Petroleum 4.62% 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%  

Aegean Airlines 3.90% 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%  
OPAP 3.17% 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%  
Motor Oil 1.77% 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%  
PPC 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%  

Mytilineos -2.41% -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%  
Alpha Bank -2.77% -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%  
Fourlis Holdings -2.81% -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%  
Eurobank -2.94% -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%  

OTE -3.50% -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 -0.34% +0.7 +4.7 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 2.05% +11.2 -18.3 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1.97% +16.0 +50.6 

Spread 10ετούς Ομ. +242.7 +18.0 +114 

EUR / USD 1.08 -0.60% -3.8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 26.91 6.28% -55.9% 

ΑΕΠ (%) 1.0% Δ’ Τριμ.'19 - 

Πληθωρισμός 0.2% Φλεβάρης'19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

06/04/2020:           – 

07/04/2020:  Eurogroup 
07/04/2020:  ΛΑΜΔΑ – Αποτελέσματα Δ’Τριμήνου &                
.                    Τηλεδιάσκεψη 
23/04/2020:  ΕΛΣΤΑΤ – 2019 Δημ/κα Στοιχεία 
24/04/2020:  S&P πιστοληπτική Αξιολόγηση 
24/04/2020:  DBRS Πιστοληπτική Αξιολόγηση 
28/04/2020:  ΕΛΧΑ – Ενημέρωση Αναλυτών 
29/04/2020:  ΤΕΝΕΡΓ – Ετήσια Γεν. Συνέλευση 
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Επιχειρήσεις 
 

 Τράπεζες: Τρεις φορές πάνω τον Μάρτιο, σε σχέση με ένα μήνα πριν, τα νέα κόκκινα δάνεια. Τον κίνδυνο η κρίση του 

κορονοϊού να εξελιχθεί σε κρίση τραπεζική και αυτή με τη σειρά της σε κρίση δημοσιονομική, επισημαίνουν οι τραπεζίτες, 
λαμβάνοντας τα πρώτα σήματα από το μέτωπο των πληρωμών δανείων. Όπως αναφέρουν τραπεζίτες στο Capital.gr, μέσα στον 
Μάρτιο, οι νέες εισροές δανείων στα μη εξυπηρετούμενα αυξήθηκαν κατά 3 φορές από τον Φεβρουάριο, αλλάζοντας πλήρως μία 
κατάσταση θετικής πορείας, με αρνητικό σχηματισμό νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, που είχαν κατακτήσει οι τράπεζες από τα 
τέλη του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τους τραπεζίτες, η αύξηση αυτή δεν δικαιολογείται απολύτως από την κρίση του 
κορονοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που πλήττουν την οικονομική δραστηριότητα μετά το lockdown των τελευταίων τριών 
εβδομάδων, αφού οι τράπεζες διαπιστώνουν πως η μεγάλη μάζα των δανειοληπτών που ήταν συνεργάσιμοι προ κρίσης, συνεχίζουν 
να το πράττουν. Αντιθέτως, όσοι παρουσίαζαν συμπεριφορά στρατηγικής αθέτησης πληρωμών κάνουν ένα νέο "πάρτι". Παράλληλα, 
όσοι δεν είχαν ρυθμίσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους, έχουν "κρυφτεί" πίσω από τον κορονοϊό και δεν προχωρούν σε καμία 
συζήτηση για ρύθμιση. 
 

 Εθνική Τράπεζα: Αίτημα για μετάθεση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής στη DG Comp. Την απόφαση αυτή έλαβε 

σύμφωνα με πληροφορίες το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕ, που συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα, αξιολογώντας τις 
προσφορές που ελήφθησαν στο πλαίσιο της τρίτης κατά σειρά διαγωνιστικής διαδικασίας, που έληξε άδοξα. Στο σχετικό διαγωνισμό 
υποβλήθηκε σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες μία μόνο προσφορά από το CVC Capital Partners, η οποία υπολείπονταν κατά πολύ 
του επιδιωκόμενου τιμήματος, καθώς δεν ξεπερνούσε τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι άλλοι ενδιαφερόμενοι, η κινεζική Fosun και και ο 
αμερικανικός όμιλος Värde, δεν προσήλθαν στη διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Το αίτημα προς την DG Comp θα 
αφορά τη μετάθεση της πώλησης όταν οι συνθήκες των αγορών βελτιωθούν, στο βαθμό που οι επιπτώσεις που προκαλεί το COVID 
19, καθιστούν απαγορευτική όχι μόνο την πώληση σε επενδυτή, αλλά και την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. 

 

 ΕΛΑΠΕ: Έλλειμμα 40 εκ. ευρώ η νέα πρόβλεψη του ΔΑΠΕΕΠ για το 2020 - Στα 20 €/tn οι ρύποι, 50€/MWh η ΟΤΣ - 815 MW 
νέα έργα ΑΠΕ. Με σημείο καμπής τον Μάιο του 2020 και μετά ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ ξεκινάει ένα σερί αρνητικών τιμών για να 

καταλήξει στο τέλος του 2020 με έλλειμμα 110,09 εκατομμύρια ευρώ εάν υπολογιστεί η ανάγκη για "μαξιλάρι" 70 εκατ. ευρώ. Εάν δεν 
υπολογιστεί η ανάγκη ειδικού αποθεματικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών 70 εκατ. Ευρώ, το έλλειμμα διαμορφώνεται στα 40,09 
εκατ. Ευρώ. Αυτή είναι η “νέα” εικόνα του ΕΛΑΠΕ για το τρέχον έτος σύμφωνα με τις ανανεωμένες προβλέψεις του ΔΑΠΕΕΠ όπως 
αποτυπώνονται σε νεότερο δελτίο που αφορά τον Ιανουάριο του 2020. Η πρόβλεψη της ΟΤΣ για το έτος 2020 σε αυτό το δελτίο είναι 
50 €/MWh, από 60 €/MWh που ήταν στο προηγούμενο. Αντίστοιχα η πρόβλεψη για τις τιμές των ρύπων είναι 20 ευρώ τον τόνο, από 
24 ευρώ που ήταν στο προηγούμενο δελτίο. Να θυμίσουμε ότι τον Δεκέμβριο του 2019, ο ΕΛΑΠΕ έκλεισε με πλεόνασμα 13,99 
εκατομμυρίων ευρώ μετά από την αφαίρεση του αποθεματικού ασφαλείας, ενώ πλεόνασμα, βάσει προβλέψεων, συνεχίζει να 
καταγράφει μέχρι και τον Απρίλιο του 2020 (12,62 εκατ. Ευρώ σωρευτικό υπόλοιπο), ξεκινώντας αντίστροφη πορεία από τον Μάιο με 
-35,81 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα από το δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ. 
 

 ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση 14,9% στα καθαρά κέρδη του 2019 χάρη στα έργα ΑΠΕ. Η ενίσχυση όλων των βασικών 

οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των οικονομικών αποτελεσμάτων του για το 
2019. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ του Ομίλου στις ΗΠΑ και της 
αποδοτικότερης λειτουργίας των έργων ΑΠΕ σε ΗΠΑ και Κεντροανατολική Ευρώπη. Αναλυτικά, τα ετήσια ενοποιημένα 
αποτελέσματα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για τη χρήση του 2019 διαμορφώνονται ως εξής: Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 
299,1 εκατ. ευρώ, έναντι 292,1 εκατ. ευρώ το περσινό έτος, αυξημένες κατά 2,4%. Αναλυτικότερα: Τα έσοδα από τον τομέα της 
ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 237,3 εκατ. ευρώ έναντι 216,3 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 9,7%. Τα έσοδα από τον τομέα 
της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 37,0 εκατ. ευρώ, έναντι 19,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 88% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 3,4 εκατ. 
ευρώ έναντι 14,4 εκατ. ευρώ το 2018. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 21,5 εκατ. ευρώ έναντι 41,6εκατ. 
ευρώ, στην αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 182,0 εκατ. ευρώ, έναντι 167,9 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένη κατά 8,4%. Η αύξηση της 
λειτουργικής κερδοφορίας οφείλεται στα αυξημένα λειτουργικά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου (ΗΠΑ, 
Κεντροανατολική Ευρώπη). Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 ανήλθαν σε 125,5 εκατ. ευρώ έναντι 120,1 
εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 4,4%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 69,6 εκατ. ευρώ έναντι 62,4 εκατ. ευρώ το 
2018, αυξημένα κατά 11,5%. 
 

 Τέρνα Ενεργειακή: Με 1,5 δισ. πιάνει νωρίτερα τον στόχο των 2.000 MW σε ΑΠΕ. Σε μία περίοδο κατά την οποία η αβεβαιότητα 

κυριαρχεί εξαιτίας της επέλασης της πανδημίας του κορωνοϊού η «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» συνεχίζει προσηλωμένη στην υλοποίηση του 
επενδυτικού της προγράμματος ύψους 1,5 δισ. ευρώ και φέρνει πιο κοντά τον στόχο για τη λειτουργία ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2.000 
MW. Μάλιστα οι θετικές οικονομικές επιδόσεις του 2019 που ανακοίνωσε η εισηγμένη δικαιώνουν τις επιλογές της για επενδύσεις 
στις ΑΠΕ, στην αποθήκευση ενέργειας, αλλά και στις παραχωρήσεις. Επιλογές οι οποίες, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, 
θωρακίζουν σε μεγάλο βαθμό την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή απέναντι στις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού. Άλλωστε όπως είπε 
χαρακτηριστικά και την περασμένη Παρασκευή 3 του μηνός ο πρόεδρος της εισηγμένης Γιώργος Περιστέρης «τα πεδία 
δραστηριότητας του ομίλου μας, η διεθνής μας παρουσία και τα θεμελιώδη μεγέθη μας μας επιτρέπουν μία συγκρατημένη 
αισιοδοξία». Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει εκπονήσει ένα επενδυτικό πλάνο ώστε έως το 2025 να έχει σε λειτουργία στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό αιολικούς σταθμούς και άλλες καθαρές μορφές ενέργειας συνολικής ισχύος 2000 MW. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη 
στιγμή η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ που λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει ο όμιλος στην Ευρώπη 
και τις ΗΠΑ φτάνει τα 1.938 MW. Αυτό σημαίνει ότι η εισηγμένη προσεγγίζει νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε ανακοινωθεί τον στόχο  για 
2.000 MW έργων σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του. Πιο αναλυτικά, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της 
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«ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» ανέρχεται σήμερα σε 1.390 MW, καθώς ο όμιλος έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί 607 MW στην Ελλάδα, 651 
MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Κεντροανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή στην 
Ελλάδα εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 548 MW. Η διοίκηση της εισηγμένης πρόσφατα μετά την εξαγορά του χαρτοφυλακίου 
της «RF Ομαλιές» από την «RF Energy» – το οποίο περιλαμβάνει αιολικά ισχύος 270 MW- ανακοίνωσε την αύξηση του επενδυτικού 
της προγράμματος κατά 550 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέων αιολικών πάρκων άνω των 400 MW. Τα 180 MW προέρχονται από 
το χαρτοφυλάκιο της «RF Ομαλιές» και βρίσκονται στην Εύβοια. Άλλα σημαντικά έργα ΑΠΕ που πρόκειται να τρέξει η εισηγμένη με 
βάση και το ενημερωτικό δελτίο που είχε εκδώσει για την έκδοση του ομολογιακού δανείου των 150 εκ. ευρώ είναι: Η κατασκευή ενός 
αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 30 MW στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Βοιωτία. Το έργο των επτά 
ανεμογεννητριών είχε κερδίσει η εταιρία σε διαγωνισμό της ΡΑΕ με τιμή πώλησης ρεύματος στα 55 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, και με 
βάση τον προγραμματισμό πρόκειται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Ο προϋπολογισμός του έργου 
είναι της τάξης των 30 εκατ. Ευρώ Στην Ευρυτανία, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, προγραμματίζει την κατασκευή τεσσάρων αιολικών 
πάρκων συνολικής ισχύος 66,6 MW και η ολοκλήρωση της κατασκευής του συμπλέγματος των 20 ανεμογεννητριών αναμένεται το 
πρώτο τρίμηνο του 2022. Και αυτό το έργο η εταιρεία το κέρδισε σε διαγωνισμό του περσινού Απριλίου που έκανε η ΡΑΕ, με τιμή 
πώλησης ρεύματος 60 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 75 εκατ. ευρώ. Σε φάση κατασκευής 
βρίσκονται και εννέα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 121 MW της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» σε εννέα τοποθεσίες της Εύβοιας. Η πρώτη 
φάση προβλέπει την κατασκευή τεσσάρων και η δεύτερη πέντε αιολικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατ. 
ευρώ. Η κατασκευή ξεκίνησε το 2019 και σταδιακά αναμένεται να παραδοθούν έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2020. 
Επιπλέον, ο όμιλος ξεκίνησε και τις εργασίες για την κατασκευή του μεγαλύτερου έργου ΣΔΙΤ Απορριμμάτων στην Πελοπόνν ησο 
συνολικού ύψους γύρω στα 150 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό πλάνο του 1,5 δισ. ευρώ συμπληρώνεται επίσης και από τα δύο μεγάλα 
έργα αποθήκευσης ενέργειας συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τον υβριδικό σταθμό στο Αμάρι του Ρεθύμνου και την 
αντλησιοταμίευση στην Αμφιλοχία. 
 

 Στο τιμόνι του Ομίλου ΟΤΕ μέχρι το 2023 παραμένει ο Μιχάλης Τσαμάζ. Επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ μέχρι τον Ιούνιο του 2023 

θα παραμείνει ο Μιχάλης Τσαμάζ, έπειτα από την ανανέωση της διάρκειας της σύμβασης του ως Διευθύνων Σύμβουλος. Όπως 
ανακοίνωσε ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση της 2ας Απριλίου 
2020 την ανανέωση της διάρκειας της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Τσαμάζ μέχρι την 30ή Ιουνίου του 2023, με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

 
 

(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. 
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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


