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Μακροοικονομικά Νέα 
 

Σύμφωνα με δηλώσεις ανώτατου αξιωματούχου της Ε.Ε., η Ελλάδα είναι εξαιρετικά απίθανο να ολοκληρώσει το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα διάσωσης χωρίς να χρειαστεί κάποιας μορφής βοήθεια, η οποία θα απαιτεί να πετύχει συγκεκριμένους στόχους. Όποια 
επιλογή και αν υιοθετηθεί, θα είναι μια συμβατική σχέση ανάμεσα στους θεσμούς της ευρωζώνης και των ελληνικών αρχών. 
Επιπλέον, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι αναμένει οι αποφάσεις για την Ελλάδα να ληφθούν στο τελευταίο Eurogroup για το 2014 που 
θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Έτσι θα υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος για να υπάρξει η κοινοβουλευτική έγκριση.  
 

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης δήλωσε ότι η οικονομία σταθεροποιείται και το 2015 θα είναι έτος ανάπτυξης. 
Υπογράμμισε πως θα έχουμε μια νέα σχέση με τους δανειστές μας, ενώ θα υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής μέχρι να βγούμε 
εντελώς από το μνημόνιο (έξι μήνες ή ένας χρόνος) και διευκρίνισε ωστόσο πως το ΔΝΤ δεν θα αποχωρήσει, αλλά θα μείνει ως 
παρατηρητής. Ξεκαθάρισε ακόμη ότι η σχέση με τους δανειστές θα κρατήσει πολλά χρόνια, μέχρι να ξεπληρώσουμε το 75% των 
δανείων μας. Ο υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε βιώσιμο το χρέος, ενώ ανέφερε πως στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία με 
τους δανειστές για την ελάφρυνσή του πριν την προεδρική εκλογή.  
 

Ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια εξέφρασε 
την άρνησή του στο αίτημα του κ. Αλέξη Τσίπρα για σύγκλιση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών με βασικό στόχο να προσδιοριστεί 
ημερομηνία πρόωρων εκλογών και δήλωσε ότι οι βουλευτές τον Φεβρουάριο θα κάνουν το χρέος τους και θα εκλέξουν Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας. 
 

Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών PMI της Markit διαμορφώθηκε στις 48.4 μονάδες τον Οκτώβριο έναντι 48.8 μονάδες τον 
προηγούμενο μήνα, καθώς οι επιχειρήσεις κατέγραψαν περαιτέρω μειώσεις στα επίπεδα παραγωγής, νέων παραγγελιών 
και απασχόλησης, 
 

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος του ΙΟΒΕ τον Οκτώβριο ανήλθε στις 102.2 μονάδες έναντι 99.3 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. 
Η άνοδος αυτή προέρχεται από τη σχετική βελτίωση των προσδοκιών σε όλους τους τομείς, εκτός των υπηρεσιών, όπου κυριαρχεί η 
σταθερότητα. Σημαντική είναι και η ανάκαμψη από την πλευρά της ζήτησης, µε την καταναλωτική εμπιστοσύνη να αναπληρώνει τη 
διόρθωση του προηγούμενου μήνα. 

Εταιρικά Νέα 
 

Πλαίσιο: Τα καθαρά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν στα 9.72 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο έναντι 8.7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 
προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν στις 213.25 εκατ. ευρώ έναντι 197.72 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν στα 13.4 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο 2014, αυξημένα κατά 25.1%. Ο όμιλος παρουσίασε σημαντική συρρίκνωση του δείκτη 
δανειακής μόχλευσης κατά 25%, στο 0.60 από 0.80 (Ξένα / Ίδια Κεφάλαια) στο τέλος του 2013. 
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ΧΑ Κλείσιμο %Δ Ευρώπη Κλείσιμο %Δ Συνάλλαγμα Κλείσιμο %Δ 

Γεν. Δείκτης 939.25 2.56 DJ Stoxx 600 334.25 -0.76 EUR/USD 1.2482 0.27 

FTSE-25 307.11 2.62 DJ Stoxx 50 3082.32 -1.00 USD/JPY 114.05 0.48 

FTSE-40 836.09 1.17 DAX 9251.7 -0.81 GBP/USD 1.5972 0.18 

FTSE-140 735.5 2.55 CAC-40 4194.03 -0.92 Ομόλογα 

Αξία Συν/γών (σε € εκ.) 67.48   FTSE 100 6487.97 -0.89 Ελληνικό-10ετές 8.152 0.71 

Ασία FTSEMIB 19369.03 -2.10 Γερμανικό-10ετές 0.853 -1.99 

Nikkei 225 16862.47 2.73 Ibex-35 10374.4 -0.99 Η.Π.Α-10ετές 2.3425 -0.46 

Hang Seng 23885.85 -0.13 Αμερική Ισπανίας-10ετές 2.143 1.16 

Εμπορεύματα DJ Industrial 17366.24 -0.14 Αναδυόμενες Αγορές 

Πετρέλαιο 78.78 -0.72 S&P 500 2017.81 -0.01 MSCI Emerging Mrks Index 1010.37 -0.56 

Χρυσός 1165.55 0.19 NSDQ 100 4169.285 0.27 FTSE Bric50 Index 1281.98 0.06 

Ώρα Ζώνη Οικονομικά Νέα Εκτίμηση Προηγούμενο 

12:00 Ευρωζώνη Οικονομικές Προβλέψεις (Κομισιόν) -- -- 

12:00 Ευρωζώνη Τιμές Παραγωγού -1.5% -1.4% 

15:30 Αμερική Εμπορικό Ισοζύγιο ($ δισ.) -40.0 -40.1 

17:00 Αμερική Παραγγελίες Εργοστασίων -0.6% -10.1% 

-- Αμερική Ενδιάμεσες Εκλογές -- -- 
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Τεχνική Ανάλυση 

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο) 

FTSE 25 - ΣΜΕ (intraday) 

 

Viohalco: Ο όμιλος ανακοίνωσε τη δημιουργία εμπορικού πάρκου, έκτασης 15χιλ. τ.μ. στην 
περιοχή της Κορίνθου, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει την άνοιξη του 2015 με την επωνυμία 
Mare West. Να σημειωθεί ότι ήδη βαίνουν προς ολοκλήρωση οι συμφωνίες μισθώσεων για το 75% 
του Mare West. 

Intracom: Η θυγατρική της, Intracom Defense Electronics, υπέγραψε δύο νέες εξαγωγικές 
συμβάσεις στις ΗΠΑ, ύψους 3 εκατ. δολ. Η μια αφορά ηλεκτρονικά υποσυστήματα των PATRIOT με 
αποδέκτη τον στρατό των ΗΠΑ και θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015, ενώ η 
δεύτερη συμφωνία αφορά την παραγωγή ηλεκτρονικών μονάδων του PHALANX με την εταιρία 
RAYTHEON και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2016. 

Ο ΓΔ έκλεισε στα υψηλά ημέρας, 
καταγράφοντας σημαντικά κέρδη (+2.56%), 
παρά την πτωτική πορεία των μεγάλων 
Ευρωπαϊκών Αγορών και εν αγνοία των 
μηνυμάτων από την Αγορά ομολόγων, με 
την απόδοση του Ελληνικού 10ετους 
ομολόγου να κινείται άνω του 8%. Ο 
χθεσινός τζίρος (ο χαμηλότερος των 
τελευταίων 19 συνεδριάσεων) προϊδεάζει 
περισσότερο για ανακωχή πωλήσεων και 
λιγότερο για ουσιαστική επιστροφή του 
αγοραστικού ενδιαφέροντος, κάτι το οποίο 
θα φανεί στις επόμενες συνεδριάσεις. 
Τεχνικά, η διακράτηση των 930 μονάδων 
αναμένεται να ανοίξει το δρόμο προς τις 
950 και 970 μονάδες, με τις στηρίξεις να 
εντοπίζονται στην περιοχή των 918 – 900 
μονάδων. 

Γενικός Δείκτης 
1ο Επίπεδο Στήριξης 918 

2ο Επίπεδο Στήριξης 900 

3ο Επίπεδο Στήριξης 885 

1ο Επίπεδο Αντίστασης 950 

2ο Επίπεδο Αντίστασης 970 

3ο Επίπεδο Αντίστασης 1,000 

 FTSE 25 (ΣΜΕ) 

1ο Επίπεδο Στήριξης 300 

2ο Επίπεδο Στήριξης 
294 

3ο Επίπεδο Στήριξης 288 

1ο Επίπεδο Αντίστασης 310 

2ο Επίπεδο Αντίστασης 317 

3ο Επίπεδο Αντίστασης 324 

Αποτελέσματα 3ου Τριμήνου 
Σήμερα:  Alpha Bank, Grivalia 
Πέμπτη: ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΕΤΕ 
Παρασκευή: Eurobank 
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Eurocorp SECURITIES ΑΕΠΕΥ 

Πλ. Φιλικής Εταιρίας 14, Αθήνα 106 73, Τηλ: +30–210–72.63.600, Fax: +30 210-7263 666 

E–mail: eurocorp.research@eurocorp.gr  

Διευθύνων Σύμβουλος  

Γεώργιος Δημητρίου   τηλ +30 210 7263500, e-mail  g.dimitriou@eurocorp.gr (Πιστοποίηση Β) 

Ανάλυση  

Αθανάσιος Κατεβάτης  τηλ  +30 2107263 560, e-mail  athanasios.katevatis@eurocorp.gr (Πιστοποίηση Δ) 

Dealing Room  

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος  τηλ + 30 210 72 63 580  e-mail Kostas.konsantopoulos@eurocorp.gr (Πιστοποίηση Γ) 

Μαρία Χριστίνα Αλεξανδράκη τηλ +30 210 72 63 552 email maria-c.alexandraki@eurocorp.gr ( Πιστοποίηση Α2) 

Αθανάσιος Ξαγοράρης  + 30 210 7263572 e-mail  thanasis.xagoraris@eurocorp.gr   (Πιστοποίηση Γ)    

Δάφνη Χρυσοσπάθη+ 30 210 72 63 566 daphne.chrisospathi@eurocorp.gr ( Πιστοποίηση Δ)  

Νικόλαος Καλαντίδης  + 30 210 72 63 584 nikos.kalantidis@eurocorp.gr (Πιστοποίηση Β)  

Βεβαίωση Αναλυτή Άλλες Σημαντικές Γνωστοποιήσεις 

Ο εκάστοτε αναλυτής βεβαιώνει ότι όλες οι γνώμες που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αντικατοπτρίζουν προσωπικές απόψεις. Επίσης βεβαιώνει ότι η αμοιβή του δεν συνδέεται, ούτε πρόκειται να 
συνδεθεί στο μέλλον, άμεσα ή έμμεσα με τις συγκεκριμένες συστάσεις ή/και απόψεις που εμπεριέχονται στο παρόν έντυπο. 

Σημαντικές Γνωστοποιήσεις 

Οι πληροφορίες και απόψεις που εμπεριέχονται στην ανάλυση έχουν εκπονηθεί από την Eurocorp ΑΕΠΕΥ και τους συνεργάτες της εταιρίας (αναφερόμενοι εφεξής ως «εταιρία»), τα όποια νομικά 
πρόσωπα υπόκεινται στους κανονισμούς της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. 

Η αμοιβή των αναλυτών που εκπόνησαν το παρόν δελτίο εξαρτάται από τις προσφερόμενες υπηρεσίες που σκοπό έχουν την ωφέλεια των επενδυτών/πελατών της εταιρίας. Η αμοιβή εξαρτάται από 
διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται από την αποδοτικότητα της εταιρίας, μεταξύ των οποίων ενδέχεται να είναι η ποιότητα των αναλύσεων, η επιλογή των μετοχών, ανταγωνιστικά κριτήρια και τα 
συνολικά έσοδα της εταιρίας. 

Συστάσεις επί μετοχών: Ορισμοί και αποδόσεις 

Το σύστημα υπολογισμού των αποδόσεων και επακολούθως των συστάσεων επί των μετοχών έχει 12μηνο χρονικό ορίζοντα. Συγκεκριμένα εκφράζεται ως ακολούθως: 

Αγορά = Αναμενόμενη απόδοση >15% 
Αύξηση Θέσης = Αναμενόμενη απόδοση μεταξύ 5% και 15% 
Διακράτηση = Αναμενόμενη απόδοση μεταξύ –5% και 5%                             
Μείωση Θέσης = Αναμενόμενη απόδοση μεταξύ –15% και –5% 
Πώληση = Αναμενόμενη απόδοση < –15% 
Υπό εξέταση = Τιμή στόχος και εκτιμήσεις εκκρεμούν  

Ο εκάστοτε αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή, αρχεία που αποδεικνύουν τη μαθηματική βασιμότητα των στοιχείων που παρουσιάζει. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται και φυλάσσονται για πιθανή 
μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές, των οποίων η αναφορά επί του παρόντος κειμένου επ’ ουδενί δεν υπονοεί ότι υποστηρίζουν ή εγκρίνουν το περιεχόμενό του. Οι διαβαθμίσεις αφορούν τη 
σχέση τιμής της μετοχής με τη θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. 

Κατά τη δημιουργία του παρόντος, στελέχη του Τμήματος Οικονομικών Αναλύσεων της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενδέχεται να έχουν δεχθεί βοήθεια από τις περιεχόμενες στο παρόν εταιρείες. Η βοήθεια μπορεί να 
περιλαμβάνει πρόσβαση στις ιστοσελίδες των ιδίων, επίσκεψη σε κάποια ή σε κάποιες από τις λειτουργίες των υποκείμενων εταιρειών, συναντήσεις με τη διοίκηση, στελέχη ή τρίτους που σχετίζονται με 
οποιοδήποτε τρόπο με τις εταιρείες, καθώς και παροχή εξ ‘ αυτών ιστορικών στοιχείων που αφορούν την υποκείμενη εταιρεία ( όπως ισολογισμοί, άλλα οικονομικά στοιχεία και όλες τις πληροφορίες 
που διατίθενται δημόσια και αφορούν επίσης οικονομικά στοιχεία και στρατηγικές). Κατά τη διαδικασία αυτή, όπως και στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης, απαγορεύεται στα στελέχη του Τμήματος 
Οικονομικών Αναλύσεων της εταιρείας να δεχθούν οποιαδήποτε πληρωμή ή αποζημίωση ταξιδιωτικών εξόδων προερχόμενων από επίσκεψη στις υποκείμενες εταιρείες. Κατά τη διαμόρφωση του 
παρόντος, στελέχη του Τμήματος Οικονομικών Αναλύσεων ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, με αρμόδια στελέχη των υποκείμενων εταιρειών 
προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των παρεχόμενων προς αυτά δεδομένων πριν τη δημοσίευση. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνται συνθέτουν την άποψη του αναλυτή από την 
ημέρα της έκθεσης ανάλυσης και δίνονται καλή την πίστη, δύνανται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση  

Δεδομένου ότι το δελτίο περιλαμβάνει πληροφορίες και επεξηγήσεις που αφορούν και τις προσωπικές απόψεις του εκάστοτε αναλυτή, οι αναγνώστες/επενδυτές θα πρέπει να διαβάσουν διεξοδικά 
ολόκληρο το παρόν έντυπο και όχι μόνο την σύσταση επί της μετοχής. Οι συστάσεις που εμπεριέχονται στο ημερήσιο δελτίο ή στις αναλύσεις δεν αποτελούν προτροπή ή/και συμβουλή για επενδυτική 
στρατηγική. 

Αυτό το έγγραφο περικλείει ένα καθημερινό ενημερωτικό δελτίο που αφορά τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις των εταιρειών. Δεν αποτελεί υποκίνηση για θετική ή αρνητική άποψη σχετικά με 
μετοχή κάποιας εταιρίας, ούτε εγγύηση για την μελλοντική απόδοση κάποιας μετοχής, επομένως δεν πρέπει να εκληφθεί ως προτροπή/συμβουλή προς αγορά ή πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε 
μετοχής. 

Η Eurocorp ΑΕΠΕΥ και η Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ  δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη σχετικά με απώλειες κερδών που συνέβησαν βασιζόμενες σε αποφάσεις που πάρθηκαν ύστερα από προτάσεις 
αυτού του εντύπου.Το παρόν κείμενο έχει εκπονηθεί αποκλειστικά για την πληροφόρηση των πελατών της Εurocorp και απαγορεύεται η επιμέρους ή ολόκληρη η αναπαραγωγή και αναδημοσίευση 
χωρίς την έγκριση της εταιρίας. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, των οποίων όμως η ακρίβεια δεν μπορεί να ελεγχθεί, και επομένως η εταιρία δεν 
εγγυάται περί αυτής, ούτε ευθύνεται για πιθανή ζημιά από την μη ακρίβεια/πληρότητα των πληροφοριών. Κάθε επενδυτής πριν προβεί σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση πρέπει να ενημερώνεται και 
να συνεκτιμά όλους τους επενδυτικούς κινδύνους που απορρέουν από τις επενδύσεις.   

‘Όλες οι αναφερόμενες γνώμες, προβλέψεις και εκτιμήσεις αποτελούν την κρίση του εκάστοτε υπεύθυνου συγγραφής και αποτύπωσης των παραπάνω κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης. Οι γνώμες 
υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ενώ ενδέχεται να διαφέρει των απόψεων τρίτων ενδοεταιρικών στελεχών λόγω διαφορετικών κριτηρίων και απόψεων. Οι 
αναφερόμενες τιμές όπως και η διαθεσιμότητα των χρημαοικονομικών προϊόντων και δεικτών υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, ενώ οι αναγραφόμενες τιμές 
τους αναφέρονται στο κλείσιμο της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, εκτός αν υπάρχει σχετική ειδική αναφορά.  

Οι απόψεις και τα γεγονότα που αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα πληροφορίες ήδη γνωστές σε άλλα επαγγελματικά στελέχη της εταιρίας.  

Η Eurocorp ΑΕΠΕΥ και οι εργαζόμενοι στην εταιρία ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόμιμες συναλλαγές επί μετοχών για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων ή και να παρέχουν επί 
αμοιβή υπηρεσίες προς τις εταιρίες ή μετοχές που αναφέρονται στο παρόν έντυπο , σε πλήρη πάντα συμμόρφωση με τις διαδικασίες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων της εταιρείας και του 
συνόλου των σχετικών με τις επενδύσεις νόμων.   

© Copyright Εurocorp ΑΕΠΕΥ 2014.__ 
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