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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτωση της τάξης του -0,47% (869,72 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 48 κινήθηκαν ανοδικά, 
54 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 23 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2,098.93 μονάδες (-0,76%), με τις 
μετοχές των ΕΤΕ (+3,22%), ΕΕΕ (1,92%) και ΑΛΦΑ (+1,20%) να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΕΧΑΕ (-2,57%), ΑΡΑΙΓ (-3,56%) 
και ΟΠΑΠ (-6,15%), κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση. Οι Αμερικανικές και οι 
Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν πτωτικά. 
 

Οικονομία 
 
• Την επίσημη έγκριση του Ecofin έλαβε το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» το οποίο 

παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες από τους κ.κ. Χρήστο Σταϊκούρα και 
Θεόδωρο Σκυλακάκη. Ο υπουργός Οικονομικών έκανε λόγο σε δηλώσεις του για 
ιστορική ημέρα καθώς το Σχέδιο «θα λειτουργήσει και ως μοχλός 
μετασχηματισμού της οικονομίας» ενώ, όπως επισημαίνει ο αν. υπουργός 
Οικονομικών στόχος είναι το σχέδιο «να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές 
επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα πέντε χρόνια, να αυξήσει μόνιμα το ΑΕΠ κατά 
7 μονάδες και να δημιουργήσει, επίσης μόνιμα, 180-200 χιλιάδες νέες θέσεις 
εργασίας». Πόροι, οι οποίοι συνολικά ανέρχονται στα 30,5 δισ. ευρώ για τη χώρα 
μας, εκ των οποίων τα πρώτα 4 δισ. ευρώ αναμένεται, πλέον, μετά τη σημερινή 
απόφαση, να εκταμιευθούν έως το τέλος Ιουλίου. Ενώ, το συνολικό ύψος των 
διαθέσιμων πόρων έως το τέλος του έτους προβλέπεται να φθάσει τα 7,5 δισ. 
Ευρώ να αυξήσει μόνιμα το ΑΕΠ κατά 7 μονάδες και να δημιουργήσει, επίσης 
μόνιμα, 180-200 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας 

 

• Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των 
δύο υποψήφιων σχημάτων, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-EGIS Projects και VINCI-
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-ΑΒΑΞ, θα ανοιχθούν αύριο από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΤΑΙΠΕΔ, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους του διαγωνισμού που έχει 
τραβήξει περισσότερα από 4 χρόνια. Πρόκειται μάλιστα για ένα assetπου 
εκτιμάται ότι θα βάλει στα ταμεία 1-1,5 δισ. ευρώ. 

 

• Στην τελική ευθεία μπαίνει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών, καθώς 
το απόγευμα της Πέμπτης θα λάβει το ΤΑΙΠΕΔ τις δεσμευτικές προσφορές 
από τους επενδυτές που προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας. 
Από τα έξι σχήματα και εταιρείες που βρίσκονται στη short list, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις δύο αναμένεται να υποβάλουν προσφορές, και πιο συγκεκριμένα η 
ιταλική Italgas και η EPH από την Τσεχία (μέσω της EP Investments Advisors). 
Υπενθυμίζεται ότι μέσω του διαγωνισμού παραχωρείται το 100% της εταιρείας, 
καθώς πωλείται παράλληλα το 65% που κατέχει το Δημόσιο (μέσω του ΤΑΙΠΕΔ) 
και το 35% των Ελληνικών Πετρελαίων. Στα asset της ΔΕΠΑ υποδομών 
περιλαμβάνεται το 100% της ΕΔΑ Αττικής, το 100% της ΔΕΔΑ, καθώς και το 51% 
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Το υπόλοιπο 49% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ καθώς και το μάνατζμεντ ανήκει 
στην Eni Gas e Luce, η οποία σχεδιάζει να αποχωρήσει από τον κλάδο διανομής 
φυσικού αερίου. Έτσι, με βάση τη συμφωνία που έχει συνάψει η Eni με το 
ΤΑΙΠΕΔ, η ιδιωτικοποίηση θα συγχρονιστεί με την «έξοδο» της ιταλικής εταιρείας, 
καθώς με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, η ΔΕΠΑ Υποδομών θα εξαγοράσει 
το μειοψηφικό της μερίδιο στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας. 

 

• Το θέμα της αγοράς ελληνικών ομολόγων και μετά τη λήξη του σημερινού 
προγράμματος της ΕΚΤ (PEPP) θα συζητηθεί προς το τέλος του, δήλωσε η 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ. 
Σημειώνεται ότι το σημερινό πρόγραμμα θα διαρκέσει, σύμφωνα με την ΕΚΤ, 
τουλάχιστον έως το τέλος Μαρτίου 2022. 

 
 
 
 
 
 

 

  
  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 869.72 -0.47% 7.51% 

FTSE-Large Cap 2,098.93 -0.76% 8.49% 

FTSE-Mid Cap 1,388.95 0.57% 25.43% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 61,656 +1.06% +15.4% 
Όγκος (€ εκατ.) 316 188.47% 80.99 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
ΕΤΕ 3.22% 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%  

ΕΕΕ 1.92% 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%  

ΑΛΦΑ 1.20% 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%  

ΔΕΗ 1.14% 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%  
ΒΙΟ 1.01% 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%  

ΠΕΙΡ -2.11% -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%  

ΜΠΕΛΑ -2.29% -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%  

ΕΧΑΕ -2.57% -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%  

ΑΡΑΙΓ -3.55% -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%  

ΟΠΑΠ -6.15% -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 -0.54% +0.0 +0.2 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 1.09% -2.7 +8.9 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 0.72% -2.7 +9.6 

Spread 10ετούς Ομ. +102.5 -2.1 +58 

EUR / USD 1.18 -0.14% -3.7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 74.00 -0.13% 52.5% 

ΑΕΠ (%) -2.3% Α’Τριμ.'21 - 

Πληθωρισμός 1.0% Ιούνιος'21 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

14/07/2021:  ΑΔΜΗΕ – Ετήσια Γ.Σ. 
14/07/2021:  Prodea - ‘Εναρξη Δημόσιας Πρότασης        
                     Ομολόγου 
 
15/07/2021:  ΑΡΑΙΓ – Ετήσια Γ.Σ. 
15/07/2021:  ΟΛΠ – Ετήσια Γ.Σ. 
16/07/2021:  Fitch – Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ελλάδας 
16/07/2021:  Prodea - Λήξη Δημόσιας Πρότασης        
                     Ομολόγου  
20/07/2021:  ΜΠΕΛΑ – Αποκοπή Μερίσματος 
22/07/2021:  ΑΛΦΑ – Ετήσια Γ.Σ. 
23/07/2021:  ΕΥΡΩΒ – Ετήσια Γ.Σ. 
26/07/2021:  ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Εξαμήνου’21 
26/07/2021:  ΟΛΠ – Αποκοπή Μερίσματος 
26/07/2021:  ΜΠΕΛΑ – Πληρωμή Μερίσματος 
27/07/2021:  ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα Εξαμήνου’21 
29/07/2021:  TITC – Αποτυελέσματα Εξαμήνου’21 
30/07/2021:  ΕΤΕ – Ετήσια Γ.Σ. 
03/08/2021:  ΟΠΑΠ - Ημερομηνία Πληρωμής Μερίσμ 
05/08/2021:  ΟΤΕ – Αποτελέσματα 1ου εξαμήμου. 
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Επιχειρήσεις 
 
• Δεν αλλάζει η στάθμιση της Alpha Bank στους δείκτες του FTSE. Αν και o MSCI αναγνώρισε τις αλλαγές που επέφερε η 

πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank και την αναβάθμισε στο δείκτη Standard των αναδυόμενων αγορών, ο FTSE 
εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός και διατηρεί αμετάβλητους τους δείκτες στάθμισης της ελληνικής τράπεζα. Ειδικότερα, όπως 
αναφέρει ο FTSE, θα υπάρξει φυσικά αλλαγή στον αριθμό των μετοχών της Alpha Bank, αλλά οι σταθμίσεις παραμένουν σταθερές 
στους δείκτες που συμμετέχει, ήτοι στους All - World, MPF All - World, Global Mid Cap και Emerging. 

 

• Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το 
ενημερωτικό δελτίο της αύξησης. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του 
συνεδρίασή ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ σχετικά με τη δημόσια προσφορά έως 
133.920.002 νέων μετοχών της, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των 
παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών. Υπενθυμίζεται πως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας και με απόλυτη 
πλειοψηφία ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για την άντληση μέχρι και 120.528.001 ευρώ και την 
έκδοση μέχρι και 133.920.002 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία 0,04 ευρώ εκάστη και τιμή 
διάθεσης 0,90 ευρώ ανά μετοχή, και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας, με σχέση ανταλλαγής 
1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές μετοχές.την κάτω πλευρά του εμπορικού προβλέπεται η ανάπτυξη Retail Park με big boxes 
από τον όμιλο Φουρλή, ενώ η Eurobank συζητά την αγορά οικοπέδου για ανέγερση κτηρίου γραφείων, επιφάνειας περίπου 40 χιλ. 
τ.μ. Αν υπάρξει ανατροπή και δεν προχωρήσει η συνεργασία, το project του πύργου μικτής χρήσης θα ξαναβγεί σε διαγωνιστική 
διαδικασία σε βάθος μερικών μηνών, με στόχο την επιλογή συνεπενδυτή.  

 
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. 
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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


