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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του 0,30% (773,44 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη   
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 54 κινήθηκαν ανοδικά, 
47 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 89 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.988,76 μονάδες (-0,26%), με τις 
μετοχές των ΜΠΕΛΑ (+2,93%), ΑΔΜΗΕ (+1,69%) και ΑΡΑΙΓ (+1,54%) να 
καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΠΕΙΡ (-
1,91%), ΟΤΕ (-1,92%) και ΓΡΙΒ (-2,39%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά ενώ οι Αμερικάνικες αγορές έκλεισαν οριακά 
με αρνητικά πρόσημα. 
 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Η εταιρία Cenergy Holdings SA (Cenergy Holdings) ανακοινώνει ότι στις 16 
Απριλίου 2019, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής (ITC) ολοκλήρωσε και υπέβαλε τις οριστικές της αποφάσεις για 
την έρευνα αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών, σχετικά με την 
εισαγωγή σωλήνων μεγάλης διαμέτρου από τον Καναδά, την Ελλάδα, την 
Κορέα και την Τουρκία. Η Επιτροπή (ITC) αποφάσισε ότι ο κλάδος παραγωγής 

σωλήνων μεγάλης διαμέτρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπέστη ουσιώδη 
βλάβη εξαιτίας των εισαγωγών σωλήνων μεγάλης διαμέτρου από τον Καναδά, την 
Κορέα και την Τουρκία, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε από το Υπουργείο 
Εμπορίου των ΗΠΑ, πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε τιμές 
κατώτερες από την εύλογη αξία (LTFV) και σε ότι αφορά τις εισαγωγές από Κορέα 
διαπιστώθηκε ότι αυτές επιδοτούνται από την κυβέρνηση της Κορέας. Η Επιτροπή 
(ITC) διαπίστωσε επίσης ότι ο κλάδος παραγωγής σωλήνων μεγάλης διαμέτρου 
στις ΗΠΑ απειλείται με πρόκληση ουσιώδους βλάβης από τις εισαγωγές σωλήνων 
μεγάλης διαμέτρου από την Ελλάδα σε τιμές κατώτερες της εύλογης αξίας (LTFV). 
Η Επιτροπή (ITC) επίσης έκρινε ότι οι εισαγωγές κοίλων δοκών μεγάλης 
διαμέτρου από την Ελλάδα δεν προκαλούν, ούτε συνιστούν απειλή πρόκλησης 
ουσιώδους βλάβης στη βιομηχανία των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, στις εισαγωγές 
κοίλων δοκών μεγάλης διαμέτρου από την Ελλάδα δεν θα επιβληθούν δασμοί 
αντιντάμπινγκ. Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων οριστικών αποφάσεων της 
Επιτροπής (ITC), το Υπουργείο Εμπορίου (DOC) των ΗΠΑ θα εκδώσει διαταγή 
για επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σωλήνων μεγάλης διαμέτρου 
από την Ελλάδα και τις άλλες τρεις χώρες. Το ποσοστό δασμού αντιντάμπινγκ 
που θα επιβληθεί από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ για μελλοντικές 
εισαγωγές σωλήνων μεγάλης διαμέτρου από την Ελλάδα θα ανέλθει σε 10,26%. 
Οι εισαγωγές σωλήνων μεγάλης διαμέτρου από την Ελλάδα, οι οποίες θα έχουν 
πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του 
Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, δεν θα υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ, 
και ποσά προσωρινών δασμών που τυχόν έχουν καταβληθεί, θα επιστραφούν  
 

 Εκπρόσωποι των Ελληνικών Τραπεζών θα συναντηθούν στις 7 Μαΐου με 
τους θεσμούς με αντικείμενο των συζητήσεων τη διαχείριση των «κόκκινων 
δανείων», τα αποτελέσματα χρήσης του 2018  καθώς και την πλήρη άρση 
των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων. 

 

 Σαράντης: Οι στρατηγικές προτεραιότητες για το 2019. Στην ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, στην γεωγραφική επέκταση, στην αύξηση οικονομιών κλίμακας, στην 
βελτίωση του κόστους και στην εξεύρεση εξαγορών ικανών να προσφέρουν 
πρόσθετη αξία επικεντρώνονται οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου 
Σαράντη για το 2019 και το άμεσο μέλλον, όπως ανέφερε ο όμιλος στην ετήσια 
ενημέρωση των αναλυτών. Επιπλέον, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της 
αλυσίδας εφοδιασμού αποτελεί σημαντικό στόχο που θα υποστηρίξει την 
μελλοντική επέκταση του Ομίλου. Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις σχετικά με τα 
οικονομικά αποτελέσματα, η διοίκηση του ομίλου περιμένει το 2019 
οι πωλήσεις να αυξηθούν 11,6% στα 384 εκατ. ευρώ, τα EBITDA να σημειώσουν 
άνοδο 10,3% στα 51,8 εκατ. και τα καθαρά κέρδη 11,2% στα 36,2 εκατ. ευρώ. 

 

(Πηγή ειδήσεων: “ ”, “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”) 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 773,44 -0,30% +26,1% 
FTSE-Large Cap 1.988,76 -0,26% +23,6% 
FTSE-Mid Cap 1.212,29 -0,31% +24,3% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 53.680 -0,16% +19,6% 
Όγκος (€ εκατ.) 58,32 -19,01% 48,26 

  

 
ΜΠΕΛΑ 2,93% 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%  
ΑΔΜΗΕ 1,69% 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%  
ΑΡΑΙΓ 1,54% 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%  

ΛΑΜΔΑ 1,47% 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%  
ΕΛΠΕ 1,19% 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%  

ΤΙΤΚ -1,35% -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%  
ΕΥΡΩΒ -1,54% -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%  
ΠΕΙΡ -1,91% -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%  
ΟΤΕ -1,92% -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%  
ΓΡΙΒ -2,39% -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 -0,31% +0,0 -0 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 4,08% +1,2 -97 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 3,32% +1,7 -108 

Spread 10ετούς Ομ. 324 +0,6 -91 

USD / Euro 1,13 -0,12% -1,3% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 64,10 0,08% 41,2% 

ΑΕΠ (%) 1.6% Δ’ Τριμ.'18 - 

Πληθωρισμός  0.6% Φεβ. '19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

18/04/2019:  ΑΝΕΜΟΣ - Αποτελέσματα Έτους 
 

23/04/2019:  ΕΛΣΤΑΤ – Δημοσιονομικά Στοιχεία 
26/04/2019:  Αξιολόγηση Ελλάδας από τον Οίκο S&P 
03/05/2019:  ΜΥΤΙΛ –Αποτελέσματα 1

ου
 Τριμήνου 

08/05/2019:  ΜΠΕΛΑ – Ημέρα Αποκοπής Μερίσμ. 
09/05/2019:  ΟΤΕ – Αποτελέσματα 1

ου
 Τριμήνου 

09/05/2019:  ΕΧΑΕ- Συνέδριο Μεσαίας          
                      Κεφαλαιοποίησης 
13/05/2019:  MSCI- Εξαμηνιαία ανακοίνωση     
                     αναθεώρησης δείκτη  
16/05/2019:  ΕΤΕ- Επενδυτική Ημερίδα (Λονδίνο) 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

580

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

15-Mar 19-Mar 21-Mar 26-Mar 28-Mar 1-Apr 3-Apr 5-Apr 9-Apr 11-Apr 15-Apr 17-Apr

Turnover General Index

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 Τ

μ
ή

μ
α

 Α
ν
ά

λ
υ

σ
η

ς
 E

u
ro

x
x
 

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/


 
 
 Απρίλιος 18, 2019  
      

 
 
       

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

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. 

Βαγγέλης Καρανίκας +30-210-6879322 vkaranikas@euroxx.gr Γιώργος Πολίτης +30-210 6879 520 gpolites@euroxx.gr Παλαιολόγου 7  

Ανδρέας Σουβλερός, CFA +30-210-6879486 asouvleros@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

Νέστωρ Κάτσιος +30-210-6879353 nkatsios@euroxx.gr 
   

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


