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Σχόλιο Αγοράς 
 
 

Με άνοδο της τάξης του 0,98% (634,47 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη   
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 62 κινήθηκαν ανοδικά, 
23 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 120 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.661,23 μονάδες (+0,69%), με τις 
μετοχές των ΕΥΡΩΒ (+4,54%), ΑΡΑΙΓ (+4,48%) και ΔΕΗ (+2,91%) να καταγράφουν 
την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΕΕΕ (-1,39%), ΣΑΡ (-
2,33%) και ΕΤΕ (-2,60%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές 
αγορές κινήθηκαν ανοδικά ενώ οι Αμερικάνικες αγορές έκλεισαν πτωτικά 

 

Οικονομία 
 

 Κατατέθηκε το σχέδιο Προϋπολογισμού της Ελλάδας για το 2019, στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο 18σέλιδο σχέδιο, επισημαίνεται ότι καθώς οι 

μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας βελτιώνονται, η δημοσιονομική 
πολιτική πρέπει να μεταβληθεί προς ένα νέο μείγμα πολιτικής, με στόχο τη 
βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, την υποστήριξη της 
βιώσιμης ανάπτυξης και τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας. Η 
επανεξισορρόπηση του μείγματος πολιτικής, αποτελείται από μόνιμα μέτρα για τη 
μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και από στοχευμένες δράσεις 
για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και τη βελτίωση της πρόσβασης των 
νέων εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Η προγραμματισμένη δημοσιονομική 
ώθηση που συνεπάγεται το νέο μείγμα πολιτικής, είναι εντός των ορίων του 
διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου το 2019, και ως εκ τούτου, είναι πλήρως 
συμβατό με τον δημοσιονομικό στόχο που έχει τεθεί στη μεσοπρόθεσμη 
δημοσιονομική στρατηγική 2019-2022.Με τα δύο σενάρια για τις συντάξεις 
κατέθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείο Οικονομικών στην Κομισιόν το 
προσχέδιο του προϋπολογισμού, ενώ όπως είναι γνωστό στις προθέσεις της είναι 
να μην εφαρμοσθούν οι μειώσεις. Με βάση το σενάριο που περιλαμβάνει την 
περικοπή των συντάξεων το 2019 το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 
4,2% του ΑΕΠ ενώ στο σενάριο που δεν προβλέπει τις περικοπές ούτε και τα 
αντίμετρα το πρωτογενές πλεόνασμα υπολογίζεται σε 3,6% του ΑΕΠ. Στο 
προσχέδιο αποτυπώνεται η πρόθεση της κυβέρνησης να εφαρμόσει από το 2019 
τα θετικά μέτρα που έχει εξαγγείλει ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Εκτός από τη μη 
περικοπή των συντάξεων στα θετικά μέτρα περιλαμβάνονται η μείωση του ΕΝΦΙΑ 
μεσοσταθμικά 10% το 2019, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για 
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, η χορήγηση 
στεγαστικού επιδόματος, η σταδιακή μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις 
επιχειρήσεις από το 29% στο 25% σε ορίζοντα τετραετίας, η μείωση κατά 5% του 
φόρου στα μερίσματα (από 15% σε 10%), η επιδότηση στις ασφαλιστικές 
εισφορές για τους νέους εργαζόμενους καθώς και οι προσλήψεις 4.500 
καθηγητών παράλληλα με την μετατροπή σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων 
3.000 εργαζόμενων στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Η διαφορά σε σχέση με το 
προσχέδιο του προϋπολογισμού που είχε κατατεθεί στη Βουλή την 1η Οκτωβρίου 
είναι ότι στο κείμενο που κατατέθηκε στις Βρυξέλλες το κονδύλι για το στεγαστικό 
επίδομα που θα χορηγηθεί το 2019 έχει αυξηθεί στα 200 εκατ. ευρώ από 150 
εκατ. ευρώ, ενώ περιορίζεται στα 177 εκατ. ευρώ από τα 229 εκατ. ευρώ το ποσό 
από τις μειώσεις στις εισφορές για τους επαγγελματίες και αγρότες. 
 

 Στο εννιάμηνο, το πρωτογενές πλεόνασμα ξεπέρασε τα 4,8 δισ. ευρώ από 
4,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και όταν ο στόχος 
αφορούσε σε πλεόνασμα μόλις 2,5 δισ. ευρώ. Ένα μεγάλο μέρος της 

υπεραπόδοσης συνδέεται με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπου για 
πρώτη φορά η υστέρηση προσεγγίζει το ύψος των δαπανών εννιαμήνου. Στο 
διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου οι δαπάνες του ΠΔΕ ήταν 1,672 δισ. ευρώ και 
η υστέρηση έναντι του στόχου 1,238 δισ. Ευρώ. Από τα υπόλοιπα στοιχεία στο 
εννιάμηνο, ξεχωρίζει η υστέρηση των επιστροφών φόρου κατά 507 εκατ. ευρώ 
αλλά και η υστέρηση 346 εκατ. ευρώ επιμέρους τον Σεπτέμβριο στα καθαρά 
έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Στον τακτικό προϋπολογισμό, επίσης τον 
Σεπτέμβρη, καταγράφεται υστέρηση εσόδων 79 εκατ. ευρώ ενώ η ανάλυση των 
στοιχείων σε περίπου δέκα ημέρες αναμένεται να ρίξει φως στους «υπαίτιους» 
κωδικούς εσόδων που έπεσαν έξω.   

  

 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 634.47 +0.98% -20.9% 

FTSE-Large Cap 1,661.23 +0.69% -20.3% 
FTSE-Mid Cap 1,023.32 +0.94% -14.6% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 45,861 +0.58% -15.2% 
Όγκος (€ εκατ.) 39.69 +18.77% 56.64 

  

 
ΕΥΡΩΒ 4.54% 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%  
ΑΡΑΙΓ 4.48% 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%  
ΔΕΗ 4.19% 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%  
ΑΔΜΗΕ 2.91% 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 2.69% 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 0.00% -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%  
ΤΕΡΝΑ -0.99% -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%  

ΕΕΕ -1.39% -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%  
ΣΑΡ -2.33% -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%  
ΕΤΕ -2.60% -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 -0.32% +0.0 +1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 5.19% -2.1 +59 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.40% -1.1 +28 

Spread 10ετούς Ομ. 390 -1.1 +21 

USD / Euro 1.16 0.16% -3.5% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 70.96 -0.53% 17.4% 

ΑΕΠ (%) 1.8% B Τριμ.'18 - 

Πληθωρισμός 0.97% Ιούλιος '18 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

16/10/2018:                              -                                 

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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 Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018, ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Καθηγητής Ιωάννης Α. Μουρμούρας, ήταν ο 
προσκεκλημένος ομιλητής σε γεύμα στρογγυλής τραπέζης στο City του Λονδίνου, το οποίο διοργανώθηκε από το διεθνές 
πρακτορείο ειδήσεων Market News International (MNI) και στο οποίο συμμετείχαν ανώτερα στελέχη διεθνών επενδυτικών 
οίκων και τραπεζών, καθώς και οικονομικοί αναλυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ . Στην ομιλία του με θέμα «Η 

ελληνική οικονομία μετά τα μνημόνια και οι ευρωπαϊκές εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές», ο κ. Υποδιοικητής τόνισε ότι μετά από 10  
χρόνια στασιμότητας, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας επιταχύνθηκε κατά 1,4% το 2017 και το β΄ τρίμηνο 2018 ήταν το 
6ο συναπτό τρίμηνο κατά το οποίο η ελληνική οικονομία κατέγραψε θετικό ρυθμό μεγέθυνσης, προβλέποντας ότι θα αναπτυχθεί 
κατά 2% και 2,5% το 2018 και το 2019 αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι η ανεργία σημείωσε σημαντική πτώση κατά 8 
ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία πενταετία, στο 19%. Σχετικά με τις δημοσιονομικές εξελίξεις, ο κ. Υποδιοικητής προέβλεψε ότι το 
πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί άνω του 3,5% του ΑΕΠ το 2018 και θα υπερβεί το 4% του ΑΕΠ το 2019, ξεπερνώντας τους 
δημοσιονομικούς στόχους. Όσον αφορά την αγορά των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, ο κ. Υποδιοικητής αρχικά αναφέρθηκε 
τόσο στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής των ελληνικών κρατικών ομολόγων τον περασμένο Δεκέμβριο με 
ποσοστό συμμετοχής άνω του 85% όσο και στις νέες εκδόσεις κρατικών ομολόγων ετήσιας και επταετούς διάρκειας την τρέχουσα 
χρονιά, με στόχο τη δημιουργία μιας κανονικής καμπύλης επιτοκίων (yield curve), η οποία θα αντανακλά την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών και το βελτιωμένο πιστωτικό προφίλ της Ελλάδος μετά και από τις πρόσφατες αναβαθμίσεις 
από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Πρόσθεσε δε ότι, μετά και την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών για 
συναλλαγές στην ημεδαπή, είναι θέμα χρόνου η νέα έκδοση του κρατικού ομολόγου αναφοράς δεκαετούς διάρκειας με λογικό 
επιτόκιο, το οποίο θα αποτελέσει τον πρόδρομο για την πρόσβαση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στις χρηματαγορές με 
εκδόσεις ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης για άντληση ρευστότητας και όχι μόνο. Όσον αφορά την πρόσφατη μεγάλη άνοδο των 
αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων (περισσότερο από 20%), ο κ. Υποδιοικητής σημείωσε ότι αυτή προκλήθηκε από το 
αυξημένο πολιτικό ρίσκο στην Ιταλία, ως απόρροια της πρόσφατης διαμάχης με τις Βρυξέλλες του κυβερνητικού συνασπισμού 
λαϊκιστικών κομμάτων, με σαφή αντιευρωπαϊκό προσανατολισμό, σχετικά με την πρόταση ενός επεκτατικού προϋπολογισμού για 
την επόμενη χρονιά, αλλά και του βασικού ερωτήματος που απασχολεί τις διεθνείς χρηματαγορές για το αν υπάρχει πολιτική 
βούληση για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στη γείτονα. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ιταλικών 
κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, συμπαρασύροντας τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Όπως ανέλυσε ο κ. 
Υποδιοικητής, με βάση τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τεκμηριώνεται μια ισχυρά θετική συσχέτιση 
μεταξύ των ελληνικών και των ιταλικών κρατικών ομολόγων, η οποία αυξήθηκε σημαντικά πάνω από το 70% κατά το β΄ εξάμηνο του 
2018, μετά την ανάληψη καθηκόντων της νέας ιταλικής κυβέρνησης. Ως μέτρο σύγκρισης, κατά το α΄ εξάμηνο του 2018 και πριν από 
το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στην Ιταλία, η συσχέτιση μεταξύ των αποδόσεων των δεκαετών ελληνικών και ιταλικών 
κρατικών ομολόγων ήταν περίπου 50%, ενώ το β΄ εξάμηνο του 2017 ήταν χαμηλότερη του 30%. Ως εκ τούτου, το πριμ της 
απόδοσης των επενδυτών για την κατοχή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου έναντι των αντίστοιχων γερμανικών κρατικών 
ομολόγων αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Ιουνίου, με την απόδοση του δεκαετούς ελληνικού κρατικού ομολόγου να 
παραμένει άνω του 4,6%. Επιπλέον, ο κ. Υποδιοικητής ανέφερε ότι στην πτώση των τιμών των ομολόγων της ευρω-περιφέρειας 
συνέβαλε και η ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, όπου οι συνεχείς αυξήσεις του βασικού επιτοκίου από τη Fed 
δημιουργούν ελκυστικότερες επενδυτικές ευκαιρίες και φυγή κεφαλαίων από τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους προς τις αμερικανικές 
κεφαλαιαγορές. Τέλος, ο κ. Υποδιοικητής σημείωσε ότι η μεγάλη άνοδος των αποδόσεων των ιταλικών κρατικών ομολόγων οδήγησε 
και στην πτώση των τραπεζικών μετοχών στη γείτονα χώρα, καθώς έχει προκαλέσει ανησυχίες για την κατάσταση του ιταλικού 
τραπεζικού συστήματος, μιας και οι τράπεζές τους κατέχουν στους ισολογισμούς τους ιταλικά κρατικά χρεόγραφα αξίας 387 δισεκ. 
ευρώ (ήτοι το 15% του ενεργητικού τους), ενώ τα επισφαλή δάνεια αντιστοιχούν στο 15% του συνολικού δανειακού τους 
χαρτοφυλακίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διεθνείς επενδυτές έχουν προβεί σε μαζικές πωλήσεις μετοχών και των ελληνικών τραπεζών, 
παρά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των stress tests από τον SSM χωρίς να χρειάζονται πρόσθετες αυξήσεις κεφαλαίου, τη σταθερή 
επιστροφή των καταθέσεων, καθώς και τις πρόσφατες αναβαθμίσεις του πιστωτικού τους προφίλ από τους οίκους αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας και την αξιοσημείωτη βελτίωση της ρευστότητάς τους με την απεξάρτησή τους από το μηχανισμό έκτακτης 
ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA). 

 
 
Επιχειρήσεις 
 
 Ολοκληρώθηκε χθές, 15 Οκτωβρίου, η φάση των δεσμευτικών προσφορών στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για 

την πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας «Ημιθέα Α.Ε.», η οποία κατέχει και λειτουργεί το 
Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν. Σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς A.E θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης από την ίδια σε 

συνεργασία με την PwC, χρηματοοικονομικό σύμβουλο της πώλησης, όπως προβλέπεται από τους όρους της σχετικής διαδικασίας, 
προκειμένου η Τράπεζα να λάβει την τελική της απόφαση. 

 

 Αύξηση κερδών και πωλήσεων ανακοίνωσε η Jumbo για την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου, με τη διοίκηση 
του ομίλου να εισηγείται συνολικό μέρισμα 0,39 ευρώ ανά μετοχή στη γενική συνέλευση των μετόχων. Συγκεκριμένα, όπως 

αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, oι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά +10,55% και ανήλθαν στα 753,30 εκατομμύρια ευρώ 
από 681,43 εκατομμύρια, που ήταν ο τζίρος της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε σε 395,15 
εκατ. ευρώ από 355,49 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του +11,16%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, το 
μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 52,46 % από 52,17% που ήταν πέρυσι παρά την αύξηση του μεταφορικού κόστους που 
επηρέασε κυρίως το πρώτο εξάμηνο της χρήσης και τη συνεχιζόμενη πολιτική αποπληθωρισμού που εφαρμόζεται στην ελληνική 
αγορά. Επιπλέον, χάρη στην καλύτερη διαχείριση του συνολικά λειτουργικού κόστους σε σχέση με τις πωλήσεις, τα Κέρδη προ 
Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)1 για τον Όμιλο ανήλθαν σε 221,27 εκατ. ευρώ έναντι 194,87 εκατ. ευρώ το προηγούμενο 
12μηνο, αυξημένα κατά +13,55%. Τα κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 151,10 εκατ. ευρώ από 131,01 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα 
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κατά +15,34%. H διοίκηση της μητρικής εταιρείας, θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού € 
53.063.306,01 που αντιστοιχεί σε € 0,39 (μικτό) ανά μετοχή (136.059.759 μετοχές). Η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει με τη μορφή 
προμερίσματος από τις 03.04.2018, ποσό € 23.511.127,13 και αναμένεται με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να διανεμηθεί και  
το υπόλοιπο, ποσό των € 29.552.178,88 που αντιστοιχεί σε € 0,2172 ανά μετοχή (μικτό). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ν. 
4387/2016, όπου απαιτείται, θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί στα μερίσματα ποσοστού 15%.Σύμφωνα πάντα με τη σχετική 
ανακοίνωση, κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας οικονομικής χρήσης, Ιούλιος 2018-Σεπτέμβριος 2018, ο τζίρος αυξήθηκε κατά +6% 
περίπου, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν στην Ελληνική αγορά η οποία εξακολουθεί να συνεισφέρει το 60% περίπου 
στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου. Κατά συνέπεια η επίδοση του πρώτου τριμήνου οφείλεται: -στον δυναμικό διψήφιο ρυθμό 
αύξησης των πωλήσεων στη Ρουμανία. -στην αύξηση των πωλήσεων κατά 11% των καταστημάτων στη Βουλγαρία .-στο μονοψήφιο 
ρυθμό ανάπτυξης στης Κύπρου. Λόγω της στασιμότητας που παρουσιάζει η Ελλάδα ο προϋπολογισμός του ομίλου, για τη νέα 
οικονομική χρήση, προβλέπει αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 5%-6%. Τον Αύγουστο, υπογράφηκε μεταξύ της μητρικής εταιρείας και 
πιστωτικού ιδρύματος, σύμβαση κάλυψης κοινού Ομολογιακού Δανείου οκταετούς διάρκειας με ανώτατο ποσό μέχρι 200 εκατ. ευρώ 
με ημερομηνία έκδοσης των Ομολογιών του Δανείου τον Νοέμβριο του 2018 και με περιθώριο επιτοκίου 2,75%. Σκοπός του 
ομολογιακού δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 145 εκατ. ευρώ το οποίο είχε 
εκδοθεί στις 21.05.2014 καθώς και τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρείας. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη 
ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2017-Ιούνιος 2018, o Όμιλος πρόσθεσε δύο ιδιόκτητα υπερ-καταστήματα στη 
Ρουμανία. Το πρώτο λειτούργησε τον Οκτώβριο του 2017 στην πόλη Suceava (14.500 τ.μ. περίπου) και το δεύτερο τον Φεβρουάριο 
του 2018 στο Βουκουρέστι (11.800 τ.μ. περίπου). Το δίκτυο καταστημάτων JUMBO στις 30.06.2018 αριθμούσε 75 καταστήματα. 
Από αυτά:51 βρίσκονται στην Ελλάδα,5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 10 στη Ρουμανία Ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό 
κατάστημα www.e-jumbo.gr. Η εταιρεία μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με καταστήματα που φέρουν το σήμα της JUMBO, σε 
πέντεχώρες (ΠΓΔΜ, Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία και Βοσνία). Αναφορικά με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων για την 
τρέχουσα οικονομική χρήση (2018/2019) σημειώνεται ότι στη Ρουμανία λειτούργησε τον Σεπτέμβριο ένα ακόμα ιδιόκτητο υπερ-
κατάστημα στη περιοχή του Βουκουρεστίου (13.600 τ.μ. περίπου) ενώ για τη χώρα έχει προγραμματιστεί η λειτουργία δύο ακόμα 
καταστημάτων μέχρι το τέλος της χρήσης-στην Ελλάδα αναμένεται η λειτουργία ενός καταστήματος μέχρι το τέλος της χρήσης. 

 
 
 (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. 

 

 
 
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


