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Ενημερωτικό Δελτίο
Σχόλιο Αγοράς
Με πτώση της τάξης του 0,05% (625,83 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 45 κινήθηκαν ανοδικά,
47 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 115 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.639,40 μονάδες (-0,29%), με τις
μετοχές των ΜΠΕΛΑ (+7,43%), ΜΟΗ (+4,21%) και ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,94%) να
καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΕΛΠΕ (3,69%), ΕΤΕ (-3,90%) και ΔΕΗ (-4,84%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικάνικες αγορές κινήθηκαν με αρνητικά πρόσημα.
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Σε παρέμβαση για τις τράπεζες προχώρησε χθες ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, αποδίδοντας την πίεση που δέχθηκαν οι
μετοχές τους τις προηγούμενες ημέρες σε «καθαρά εξωγενείς παράγοντες».
Η παρέμβαση Στουρνάρα συνδυάστηκε –και έγινε με αφορμή– με την απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για περαιτέρω
μείωση κατά 200 εκατ. ευρώ του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε
ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες. Το νέο όριο καθορίστηκε στα 5
δισ. ευρώ, έως και την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου, ύστερα από αίτημα της Τράπεζας
της Ελλάδος. Η απόφαση αυτή της Φρανκφούρτης αντανακλά τη βελτίωση της
ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, όπως σημείωσε η Τράπεζα της Ελλάδας
σε ανακοίνωσή της. Έτσι δόθηκε η αφορμή να τοποθετηθεί στο θέμα των
τραπεζών ο κ. Στουρνάρας, ο οποίος είχε δεχθεί σκληρή επίθεση από
κυβερνητικά στελέχη τις προηγούμενες ημέρες περί «αφωνίας» που δήθεν
υπηρετούσε σκοπιμότητες. «Η συνεχιζόμενη βελτίωση της ρευστότητας των
ελληνικών τραπεζών», δήλωσε ο κ. Στουρνάρας, «αντανακλά τη βελτίωση της
κατάστασης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι χρηματιστηριακές
εξελίξεις του τραπεζικού κλάδου τις προηγούμενες μέρες δεν σχετίζονται με την
υγεία των ελληνικών τραπεζών, αλλά με καθαρά εξωγενείς παράγοντες, όπως η
άνοδος των επιτοκίων διεθνώς και ιδιαίτερα σε γειτονικές με την Ελλάδα χώρες».
Στο φόντο της δήλωσης Στουρνάρα, το Χρηματιστήριο χθες αντέδρασε θετικά
στην αρχή, με τις μετοχές των τραπεζών να σημειώνουν άνοδο έως 7,8%, αλλά
στη συνέχεια άλλες δυνάμεις επέδρασαν αρνητικά, με αποτέλεσμα να σημειωθεί
νέα υποχώρηση των τραπεζικών μετοχών κατά 2%.Η στοχοποίηση του κ.
Στουρνάρα τις προηγούμενες ημέρες από την κυβέρνηση είχε επίκεντρο το
Μέγαρο Μαξίμου. Με αφορμή το γεγονός ότι δεν πλαισίωσε την κυβερνητική
ανακοίνωση για τις τράπεζες με ανάλογη δική του δημόσια τοποθέτηση –αν και
δεν είχε προσκληθεί στη σχετική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου– ,εξαπολύθηκε
ακόμη μία επίθεση εναντίον του, με δηλώσεις κυρίως των υπουργών Ψηφιακής
Πολιτικής Νίκου Παππά και Επικρατείας Δημήτρη Τζανακόπουλου. Με αφορμή
αυτές τις επιθέσεις, το περιβάλλον του κ. Στουρνάρα διαμήνυε ότι η κατάσταση
ήταν «σχιζοφρενική», δεδομένου ότι την ίδια ώρα ο κεντρικός τραπεζίτης
διατηρούσε καθημερινή επικοινωνία σε εποικοδομητική βάση με το οικονομικό
επιτελείο και τον υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη. Τελικά, χθες ο κ.
Στουρνάρας θεώρησε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια δήλωση υποστήριξης
των τραπεζών, όχι υπό την πίεση των χρηματιστηριακών εξελίξεων, αλλά με
αφορμή μια θετική είδηση για την περαιτέρω απεξάρτησή τους από τον ΕLA.
Ποσό ύψους 813 εκατ. ευρώ με αμετάβλητο κόστος δανεισμού σε σύγκριση
με την προηγούμενη έκδοση, άντλησε το ελληνικό δημόσιο από τη
δημοπρασία 3μηνων εντόκων, η οποία διενεργήθηκε χθές Τετάρτη.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, αντλήθηκαν 813 εκατ. ευρώ από τα
3μηνα (διάρκειας 13 εβδομάδων) έντοκα με επιτόκιο 0,65%, όπως είχε συμβεί και
κατά τη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου. Στο ποσό περιλαμβάνονται 187,5 εκατ.
ευρώ μη ανταγωνιστικών προσφορών. Ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στο
1,39 από 1,66 στην προηγούμενη έκδοση, ενώ ως ημερομηνία διακανονισμού των
εκδόσεων έχει οριστεί η 12η Οκτωβρίου.
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1.15
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-

Πηγή: Bloomberg

Οικονομικό Ημερολόγιο
11/10/2018:

–

12/10/2018: ΟΠΑΠ –Ημέρα Αποκοπής Μερίσματος
12/10/2018: ΔΝΤ - Ετήσια Συνάντηση με Παγκόσμια
Τράπεζα
15/10/2018: ΜΠΕΛΑ – Αποτελέσματα Ετους 2017/18
18/10/2018: ΤΕΝΕΡΓ – Εκτακτη Γενική Συνέλευση
19/10/2018: ΟΠΑΠ – Ημέρα Πληρωμής Μερίσματος
30/10/2018: ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα Εννιαμήνου 208
30/10/2018: ΦΦΓΚΡΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση
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Επιβράδυνση εμφάνισε ο ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα προσωρινά
στοιχεία της για τον Αύγουστο του 2018. Συγκεκριμένα, ο προσαρμοσμένος γενικός δείκτης ενισχύθηκε, σε ετήσια βάση, κατά
1,4% έναντι αύξησης 5,5% τον Αύγουστο του 2017. Η επιβράδυνση προέκυψε από τις εξής μεταβολές: Αύξηση κατά 9,5% του
Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων Αύξηση κατά 2,9% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών Μείωση κατά
3,3% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού Μείωση κατά 4,1% του Δείκτη Παροχής Νερού. Την ίδια ώρα, ο μέσος δείκτης της
περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου, σε σύγκριση με τον μέσο δείκτη της αντίστοιχης περιόδου του 2017, παρουσίασε άνοδο κατά
0,8%. Σε μηνιαίο επίπεδο, τέλος, η βιομηχανική παραγωγή εμφάνισε αύξηση κατά 1,7%.



Oι ελληνικές τράπεζες παραμένουν πιεσμένες, σημειώνει η Moody’s σε έκθεσή της για τον κλάδο. Όπως αναφέρει, η
ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού παραμένει η βασική πρόκληση για τις τράπεζες, οι οποίες είχαν μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα (NPEs) ύψους 89 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2018. Η μεγάλη κλίμακα των NPEs καταναλώνει πόρους και μειώνει την
κερδοφορία και τα κεφάλαια των τραπεζών. Τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ανέρχονταν
στα 291 δισ. ευρώ στις 31 Ιουλίου του 2018.Μεταξύ Δεκεμβρίου 2011 και Ιουλίου 2018, το συνολικό ενεργητικό των ελληνικών
τραπεζών υποχώρησε με μέσο ετήσιο ρυθμό 7%, κυρίως επειδή τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, τα οποία
αντιστοιχούσαν στο 64% του συνολικού ενεργητικού, μειώνονταν με ετήσιο ρυθμό 5%.Μέρος της μεγάλης μείωσης στα δάνεια
οφείλεται και στα μέτρα απομόχλευσης των ελληνικών τραπεζών, καθώς αφαίρεσαν ξένες θυγατρικές από τους ισολογισμούς τους
και μείωσαν το μεγάλο ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους (NPEs). Επίσης, οι επενδύσεις μειώθηκαν με μέσο ετήσιο
ρυθμό 15%, από τα 72 δισ. ευρώ το 2011 στα 25 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2018.Οπως αναφέρει ο οίκος, η ισχύς των θεσμών στην
Ελλάδα είναι χαμηλή. Η αποδοτικότητα της ελληνικής κυβέρνησης έχει επιδεινωθεί την τελευταία δεκαετία. Ενώ η Ελλάδα έχει υψηλή
βαθμολογία στους παγκόσμιους δείκτες διακυβέρνησης σε σχέση με αντίστοιχες χώρες, η βαθμολόγησή της στην αποδοτικότητα της
κυβέρνησης, στον κανόνα δικαίου και στον έλεγχο της διαφθοράς είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτήν άλλων χωρών της
ευρωζώνης όπως η Πορτογαλία και η Κύπρος. Παράλληλα, η ευαισθησία της χώρας στο ρίσκο παραμένει υψηλή, κυρίως λόγω
ρίσκων που σχετίζονται με τον τραπεζικό κλάδο. Το εγχώριο πολιτικό ρίσκο παραμένει, δεδομένης της μικρής πλειοψηφίας της
κυβέρνησης στη βουλή και της ανάγκης αναζήτησης συνετών δημοσιονομικών πολιτικών από σειρά κυβερνήσεων για πολλά χρόνια.
Η πολιτική κατάσταση πάντως έχει ηρεμήσει, δεδομένου ότι η υφιστάμενη κυβέρνηση έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες, νομοθετώντας
μια ευρεία γκάμα δομικών μεταρρυθμίσεων.



Σε παρέμβαση για τις τράπεζες προχώρησε χθες ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας,
αποδίδοντας την πίεση που δέχθηκαν οι μετοχές τους τις προηγούμενες ημέρες σε «καθαρά εξωγενείς παράγοντες». Η
παρέμβαση Στουρνάρα συνδυάστηκε –και έγινε με αφορμή– με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για περαιτέρω μείωση κατά 200 εκατ. ευρώ του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς
τις ελληνικές τράπεζες. Το νέο όριο καθορίστηκε στα 5 δισ. ευρώ, έως και την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου, ύστερα από αίτημα της
Τράπεζας της Ελλάδος. Η απόφαση αυτή της Φρανκφούρτης αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών,
όπως σημείωσε η Τράπεζα της Ελλάδας σε ανακοίνωσή της. Έτσι δόθηκε η αφορμή να τοποθετηθεί στο θέμα των τραπεζών ο κ.
Στουρνάρας, ο οποίος είχε δεχθεί σκληρή επίθεση από κυβερνητικά στελέχη τις προηγούμενες ημέρες περί «αφωνίας» που δήθεν
υπηρετούσε σκοπιμότητες. «Η συνεχιζόμενη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών», δήλωσε ο κ. Στουρνάρας,
«αντανακλά τη βελτίωση της κατάστασης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι χρηματιστηριακές εξελίξεις του
τραπεζικού κλάδου τις προηγούμενες μέρες δεν σχετίζονται με την υγεία των ελληνικών τραπεζών, αλλά με καθαρά εξωγενείς
παράγοντες, όπως η άνοδος των επιτοκίων διεθνώς και ιδιαίτερα σε γειτονικές με την Ελλάδα χώρες». Στο φόντο της δήλωσης
Στουρνάρα, το Χρηματιστήριο χθες αντέδρασε θετικά στην αρχή, με τις μετοχές των τραπεζών να σημειώνουν άνοδο έως 7,8%, αλλά
στη συνέχεια άλλες δυνάμεις επέδρασαν αρνητικά, με αποτέλεσμα να σημειωθεί νέα υποχώρηση των τραπεζικών μετοχών κατά
2%.Η στοχοποίηση του κ. Στουρνάρα τις προηγούμενες ημέρες από την κυβέρνηση είχε επίκεντρο το Μέγαρο Μαξίμου. Με αφορμή
το γεγονός ότι δεν πλαισίωσε την κυβερνητική ανακοίνωση για τις τράπεζες με ανάλογη δική του δημόσια τοποθέτηση –αν και δεν
είχε προσκληθεί στη σχετική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου– ,εξαπολύθηκε ακόμη μία επίθεση εναντίον του, με δηλώσεις κυρίως
των υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παππά και Επικρατείας Δημήτρη Τζανακόπουλου. Με αφορμή αυτές τις επιθέσεις, το
περιβάλλον του κ. Στουρνάρα διαμήνυε ότι η κατάσταση ήταν «σχιζοφρενική», δεδομένου ότι την ίδια ώρα ο κεντρικός τραπεζίτης
διατηρούσε καθημερινή επικοινωνία σε εποικοδομητική βάση με το οικονομικό επιτελείο και τον υπουργό Επικρατείας Αλέκο
Φλαμπουράρη. Τελικά, χθες ο κ. Στουρνάρας θεώρησε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια δήλωση υποστήριξης των τραπεζών, όχι
υπό την πίεση των χρηματιστηριακών εξελίξεων, αλλά με αφορμή μια θετική είδηση για την περαιτέρω απεξάρτησή τους από τον
ΕLA.



Αύξηση 1,1% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο εφέτος, έναντι αύξησης 1% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο
πέρυσι και από αύξηση 1% τον Αύγουστο 2018. Κύρια αιτία ήταν οι ανατιμήσεις σε καύσιμα, φαρμακευτικά προϊόντα και
τηλεφωνικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, η αύξηση αυτή του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή προήλθε, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ,
κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: 1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:*1,4% στη
«Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε μοσχάρι, πουλερικά, γαλακτοκομικά και αυγά, νωπά
φρούτα, νωπά λαχανικά, πατάτες, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ελαιόλαδο,
αλλαντικά, γιαούρτι, λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα. *0,9% στα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των
τιμών στον καπνό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα κρασιά. *0,5% στη «Στέγαση»,
λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα. Μέρος της αύξησης αυτής
αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό. *1,4% στην «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των
τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα. *3,8% στις «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη),
πετρέλαιο κίνησης, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως
των τιμών σε καινούργια αυτοκίνητα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς. *4,3% στις «Επικοινωνίες»,
λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. *1,2% στα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως
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των τιμών σε εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία. 2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:
*1,5% στην «Ένδυση και υπόδηση», λόγω μείωσης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. *1,2% στα «Διαρκή αγαθά- Είδη
νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε έπιπλα και διακοσμητικά, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης,
οικιακές συσκευές και επισκευές. *1% στην «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε
οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές, διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού. *0,8% στην «Εκπαίδευση», λόγω
μείωσης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. *0,8% στα «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω μείωσης
κυρίως των τιμών σε άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων. Σε μηνιαία σύγκριση (Σεπτέμβριος προς Αύγουστο), ο
πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 2%, έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου
έτους. Οσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 1,1% τον Σεπτέμβριο, έναντι αύξησης 1% τον Σεπτέμβριο
2017 και από αύξηση 0,9% τον Αύγουστο εφέτος. Σε μηνιαία σύγκριση, παρουσίασε αύξηση 1,4%, έναντι αύξησης 1,2% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Επιχειρήσεις


Αμεσα αντέδρασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην ανακοίνωση της Folli Follie για το θέμα του οικονομικού ελέγχου. Με
ανακοίνωσή της η ρυθμιστική αρχή υποστηρίζει ότι παρά τα σημαντικά ευρήματα της Alvarez&Marsal, η εταιρεία συνεχίζει να μη
συμμορφώνεται. «Για το λόγο αυτό επαναλαμβάνει την απαίτησή της, η οποία είχε διατυπωθεί με σαφήνεια ήδη από τις 07.05.2018,
για τη διενέργεια του πλήρους ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 από την ελεγκτική εταιρία που έχει
ορίσει η Folli Follie AEBTE». Συμπληρώνει δε ότι το αίτημα που υπέβαλε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου για έκτακτο
οικονομικό έλεγχο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εν λόγω χρήσης. Για
το λόγο αυτό προτάθηκε να διενεργηθεί από διαφορετική ελεγκτική εταιρία. Αναλυτικά ανακοίνωση: Σε συνέχεια της σημερινής
ανακοίνωσης της εταιρίας Folli Follie AEBTE («Εταιρία»), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επισημαίνει τα ακόλουθα: Στις 07.05.2018 η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάλεσε την Εταιρία να προβεί άμεσα σε ανάθεση πρόσθετου ανεξάρτητου ελέγχου των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2017 σε αναγνωρισμένη ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρία. Η Εταιρία με την από
14.05.2018 ανακοίνωσή της ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι ανέθεσε στην ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρία Ernst & Young τον
επανέλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών της για την χρήση 2017.Η Εταιρία προέβη σε ανάθεση διενέργειας
προσυμφωνημένων διαδικασιών επί συγκεκριμένων κονδυλίων των ενοποιημένων οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2017
στην εταιρία Ernst & Young και forensic investigation στην εταιρία Alvarez & Marsal. Με την παράδοση της έκθεσης της Alvarez &
Marsal η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάλεσε την Εταιρία ήδη στις 28.09.2018, ενόψει και της προγραμματισμένης για τις 10.10.2018
Γενικής Συνέλευσης, να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, μεταξύ άλλων, σχετικά με: α) το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την
ολοκλήρωση του έργου της Ernst & Young αναφορικά με τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, β) την
ημερομηνία δημοσιοποίησης της αναμορφωμένης ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2017.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
διαπιστώνει ότι η Εταιρία, παρά τα σημαντικά ευρήματα της Alvarez&Marsal, συνεχίζει να μη συμμορφώνεται και για το λόγο αυτό
επαναλαμβάνει την απαίτησή της, η οποία είχε διατυπωθεί με σαφήνεια ήδη από τις 07.05.2018, για τη διενέργεια του πλήρους
ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 από την ελεγκτική εταιρία που έχει ορίσει η Folli Follie AEBTE
.Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπέβαλε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών αίτηση έκτακτου ελέγχου βάσει του άρθρου 40 παρ.1 περ. (β) και παρ. 2 του κ.ν.2190/1920 για τη χρήση 2017, ενέργεια η
οποία σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εν λόγω χρήσης. Για το λόγο αυτό
προτάθηκε να διενεργηθεί από διαφορετική ελεγκτική εταιρία.



Για τις 30 Οκτωβρίου μετατέθηκε η -πολλάκις- αναβληθείσα τακτική γενική συνέλευση της Folli Follie. Ηδη από χθες υπήρξε
σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία επρόκειτο να υποβληθεί και επισήμως προς τον Πρόεδρο της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με δεδομένο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των
αναθεωρημένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, της διαχειριστικής χρήσεως
1/1/2017-31/12/2017. Για τον σκοπό αυτό κρίθηκε σκόπιμο να αποφασισθεί η αναβολή της συζήτησης καθώς και της λήψης
αποφάσεων από τους μετόχους επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης .



Κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας της Κρατικής Λοταρίας της Κροατίας "Hrvatska Lutrija" για την επιλογή ενός ισχυρού,
μακροπρόθεσμου στρατηγικού εταίρου, ανατέθηκε στην Intralot δεκαετής σύμβαση για την εφαρμογή του νέου
ολοκληρωμένου οικοσυστήματος Lotos10 με δυνατότητες για όλα τα κανάλια διανομής, την ανάπτυξη καινοτόμου
τεχνολογίας για τα λιανικά δίκτυα και την παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης. Όλα τα παραπάνω θα προσαρμοστούν στις
συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις της Hrvatska Lutrija και της κροατικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών, υποστηρίζοντας τους
στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους για περαιτέρω ανάπτυξη και μελλοντική επέκταση της Hrvatska Lutrija στις κατηγορίες
των αριθμοπαιχνιδιών, των στιγμιαίων παιχνιδιών, το στοίχημα και το online καζίνο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε
η Intralot. Η Hrvatska Lutrija είναι η αδειοδοτημένη Κρατική Λοταρία με μακρά και επιτυχημένη παράδοση 45 χρόνων στην
οργάνωση τυχερών παιγνίων στην Κροατία, προσφέροντας πλήρες φάσμα προϊόντων παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των
λοταριών, των στιγμιαίων παιχνιδιών, των στοιχημάτων, των καζίνο και των αιθουσών παιχνιδομηχανών, ενώ συμμετέχει και στα
τυχερά παιχνίδια πολλαπλών περιοχών σε όλη την Ευρώπη, όπως το EuroJackpot. Το 2017, η Hrvatska Lutrija σημείωσε πάνω από
150 εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρησιακά έσοδα.



H ΕΚΤ μείωσε το όριο παροχής έκτακτης ρευστότητας μέσω του ELA προς τις ελληνικές τράπεζες κατά 200 εκατ. ευρώ,
στα 5 δις ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) την Τετάρτη. Η μείωση του ανώτατου
ορίου αντανακλά, όπως αναφέρει το Reuters 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,
ανέφερε η ΤτΕ.
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Το όριο αυτό ισχύει έως και τις 7 Νοεμβρίου. «Η συνεχιζόμενη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών αντανακλά τη
βελτίωση της κατάστασης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι χρηματιστηριακές εξελίξεις του τραπεζικού κλάδου τις
προηγούμενες ημέρες δεν σχετίζονται με την υγεία των ελληνικών τραπεζών, αλλά με καθαρά εξωγενείς παράγοντες, όπως η άνοδος
των επιτοκίων διεθνώς και ιδιαίτερα σε γειτονικές με την Ελλάδα χώρες», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας. Από τον Φεβρουάριο του 2015, οι ελληνικές τράπεζες στηρίζονταν στον έκτακτο μηχανισμό για την χρηματοδότησή τους. Η
εξάρτηση αυτή άρχισε να υποχωρεί μετά την επαναφορά του waiver από την ΕΚΤ τον Ιούνιο του 2016, η οποία αποκατέστησε την
πρόσβαση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε φθηνή χρηματοδότηση. Ωστόσο, μετά την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα
στήριξης στις 21 Αυγούστου η ΕΚΤ τερμάτισε το waiver, βάσει του οποίου τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ήταν επιλέξιμα ως ενέχυρα για
δανεισμό.

(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”)
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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

Παλαιολόγου 7

Γιάννης Σινάπης

+30-210-6879353 sinapis@euroxx.gr

Ηλίας Δημητρός

+30-210 6879 485 dimitros@euroxx.gr

15232, Αθήνα

Γιώργος Λυμπερόπουλος

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

Ανδρέας Σουβλερός, CFA+30-210-6879486 asouvleros@euroxx.gr
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