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Μακροοικονομικά Νέα 
 
 

Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι δεν γνωρίζει κανένα σχέδιο που να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ενός 
έκτακτου Eurogroup στις αρχές Ιουνίου. Ο ίδιος χαρακτήρισε ενθαρρυντικό σημάδι ότι η Ελλάδα θέλει να πληρώσει την επικείμενη 
δόση ύψους 298 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ στις 5 Ιουνίου. Τέλός, ανέφερε ότι το Ελληνικό ζήτημα αναμένεται να είναι από τα κεντρικά 
θέματα της αυριανής συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών και των Κεντρικών Τραπεζιτών των κρατών της Ομάδα των G7, αν και, 
όπως διευκρίνισε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών κ. Wolfang Schaeuble, η G7 δεν αποτελεί το πλαίσιο λήψης αποφάσεων για το 
ζήτημα. Ωστόσο, το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πιθανόν να ασκήσουν πιέσεις στους Ευρωπαίους προκειμένου να 
υπάρξει λύση στο Ελληνικό ζήτημα, κατά τη διάρκεια της συνόδου του G7. 
 

Ο Πρόεδρος της Κομισιόν κ. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε ότι η Ελληνική κυβέρνηση οφείλει να βρει έναν τρόπο και να 
αποπληρώσει το ΔΝΤ στις 5 Ιουνίου, αναφέροντας ότι θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών το 
αργότερο εντός της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου, προσθέτοντας, πάντως, ότι κάθε λογικός ηγέτης της Ευρωζώνης πρέπει να 
απεύχεται το ενδεχόμενο Ελληνικής χρεοκοπίας. Όσο για τη συμφωνία, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να κλείσει χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη και τη συμμετοχή και του ΔΝΤ. 
 

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να αποφύγει να αποπληρώσει την 5η Ιουνίου τη δόση 
του δανείου προς το ΔΝΤ και να κερδίσει περισσότερο χρόνο για να διαπραγματευθεί μια χρηματοδοτική συμφωνία δίχως να 
κηρύξει στάση πληρωμών, εάν ομαδοποιήσει όλα τα ποσά που εκκρεμούν να αποπληρωθούν στο ΔΝΤ εντός του Ιουνίου και τα 
καταβάλει στα τέλη του μήνα. 
 

Σε άλλα νέα, ο Επίτροπος της ΕΕ για Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις κ. Πιερ Μοσκοβισί ανέφερε ότι  οι 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών της πρέπει να επιταχυνθούν λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που 
αντιμετωπίζει η χώρα. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών κ. Michel Sapin υποστήριξε πως η Ελλάδα θα 
πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει τη στήριξη των εταίρων της και μετά τον Ιούλιο, ωστόσο η Αθήνα πρέπει να διασφαλίσει πως 
δαπανά λιγότερα από όσα εισπράττει. 

Εταιρικά Νέα 
 

Ελληνικές Τράπεζες: Σήμερα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ανανέωση της 
παροχής ρευστότητας στις Ελληνικές τράπεζες μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας (ELA), ο οποίος μέχρι στιγμής βρίσκεται 
στα 80.2 δισ. ευρώ, με το περιθώριο ρευστότητας για τις τράπεζες να ανέρχεται στα 2.5 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η ΕΚΤ πιθανόν να 
αποφασίσει για τον αν θα  αυξήσει το “κούρεμα” στα Ελληνικά collateral. 
 

ΟΠΑΠ: Ο κύκλος εργασιών στο α' τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 1.118 δισ. ευρώ (+15.8%), λόγω της συνεισφοράς των 
Ελληνικών Λαχείων και της ανθεκτικότητα των κύριων παιχνιδιών (KINO, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και ΤΖΟΚΕΡ). . Τα Καθαρά έσοδα προ 
φόρου (GGR) ανήλθαν στα 356.3 εκατ. ευρώ (+11.3%), με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 93.2 εκατ. ευρώ (+22.2%). Τα καθαρά 
κέρδη ανήλθαν στα 58.1 εκατ. ευρώ (+16.9%), με την ταμειακή θέση να διαμορφώνεται στα 264.6 εκατ. ευρώ. 
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ΧΑ Κλείσιμο %Δ Ευρώπη Κλείσιμο %Δ Συνάλλαγμα Κλείσιμο %Δ 

Γεν. Δείκτης 822.61 1.05 DJ Stoxx 600 403.61 -0.73 EUR/USD 1.0873 0.29 

FTSE-25 245.86 1.21 DJ Stoxx 50 3619.3 -0.99 USD/JPY 123.1 0.11 

FTSE-40 918.91 0.30 DAX 11625.13 -1.61 GBP/USD 1.5385 0.24 

FTSE-140 597.54 1.17 CAC-40 5083.54 -0.66 Ομόλογα 

Αξία Συν/γών (σε € εκ.) 52.62   FTSE 100 6948.99 -1.18 Ελληνικό-10ετές 11.882 0.73 

Ασία FTSEMIB 23326.95 0.18 Γερμανικό-10ετές 0.547 1.10 

Nikkei 225 20437.75 0.00 Ibex-35 11240.3 -0.72 Η.Π.Α-10ετές 2.139 0.00 

Hang Seng 28057.16 -0.67 Αμερική Ισπανίας-10ετές 1.867 -2.75 

Εμπορεύματα DJ Industrial 18041.54 -1.04 Αναδυόμενες Αγορές 

Πετρέλαιο 58.03 0.98 S&P 500 2104.2 -1.03 MSCI Emerging Mrks Index 1026.45 -0.86 

Χρυσός 1187.32 0.19 NSDQ 100 4472.961 -1.20 FTSE Bric50 Index 1399.19 -0.47 

Ώρα Ζώνη Οικονομικά Νέα Εκτίμηση Προηγούμενο 

9:00 Γερμανία GfK Καταναλωτική Εμπιστοσύνη 10.0 10.1 

9:45 Γαλλία Καταναλωτική Εμπιστοσύνη 94.0 94.0 

14:00 Αμερική Αιτήσεις Υποθηκών MBA -- -6.2 
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Τεχνική Ανάλυση 

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο) 

FTSE 25 - ΣΜΕ (intraday) 

 

Fourlis: Ο όμιλος το πρώτο τρίμηνο του 2015 παρουσίασε πωλήσεις ύψους 88.6 εκατ. ευρώ (+4.9%), 
με τα EBITDA να ανέρχονται σε 1.1 εκατ. ευρώ (+22.2%). Οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν 
σε 5.2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4.4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η ΙΚΕΑ παρουσίασε πωλήσεις 55.7 εκατ. 
ευρώ (+7.3%) και EBITDA 1.5 εκατ. ευρώ (+15.4%), ενώ τα INTERSPORT πωλήσεις 31 εκατ. ευρώ 
(+12.7%) και EBITDA 700 χιλ. ευρώ (+75%). 
 
Lamda Development: Τα ενοποιημένα EBITDA προ αποτιμήσεων στο α' τρίμηνο του έτους ανήλθαν 
σε 8.5 εκατ. ευρώ (+7.6%), ενώ η κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA) αυξήθηκε 
κατά 5% στα 10.3 εκατ. ευρώ. Σε ενοποιημένο επίπεδο, τα κέρδη ανήλθαν σε 1.4 εκατ. ευρώ έναντι 
κερδών 700 χιλ. ευρώ πέρυσι, με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) να 
ανέρχεται σε 431.2 εκατ. ευρώ (€5.46 ανά μετοχή) έναντι 430.7 εκατ. ευρώ πέρυσι. 
 
ΔΕΗ: Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η επένδυση στην Πτολεμαίδα 5 προϋπολογισμού 1.5 δισ. ευρώ βρίσκεται σε κίνδυνο, λόγω της 
νέας απόπειρας δέσμευσης ταμειακών διαθεσίμων της ΔΕΗ σε τίτλους του δημοσίου, καθώς η ΔΕΗ θα πρέπει να καταβάλλει μέχρι το 
τέλος Μαΐου προκαταβολή 200 εκατ. ευρώ προκειμένου να εγκατασταθεί ο εργολάβος και να αρχίσει η κατασκευή της μονάδας. 
 
Frigoglass: Ο Πρόεδρος της κ. Χάρης Δαυίδ κατά τη διάρκεια της χθεσινής ετήσιας γενικής συνέλευσης ανέφερε ότι ο λόγος της 
πώλησης της δραστηριότητας της υαλουργίας στην GZI έναντι 225 εκατ. δολαρίων πραγματοποιήθηκε λόγω του πολύ ικανοποιητικού 
τιμήματος (10.5 φορές τα EBITDA του 2014). Πλέον, σύμφωνα με τον κ. Δαυίδ, η εταιρία θα επικεντρωθεί στον τομέα επαγγελματικής 
ψύξης, μειώνοντας τον δανεισμό της. 
 

Ο ΓΔ κινήθηκε ανοδικά (+1.05%), παρά την πτωτική 
κίνηση των ξένων αγορών, καταγράφοντας, 
ωστόσο, πολύ χαμηλό τζίρο συναλλαγών. Στην 
Αγορά ομολόγων σημειώθηκαν πιέσεις στους 
Ελληνικούς Κρατικούς τίτλους, κυρίως στις κοντινές 
λήξεις: 10ετες (11.55%), 5ετες (17.16%) και 3ετες 
(24.7%). Τεχνικά, οι επόμενες αντιστάσεις 
βρίσκονται στις 835 και 860 μονάδες, ενώ οι 
επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στις 800 και 790 
μονάδες. 

Γενικός Δείκτης 
1ο Επίπεδο Στήριξης 800 

2ο Επίπεδο Στήριξης 790 

3ο Επίπεδο Στήριξης 780 

1ο Επίπεδο Αντίστασης 835 

2ο Επίπεδο Αντίστασης 860 

3ο Επίπεδο Αντίστασης 880 

 FTSE 25 (ΣΜΕ) 
1ο Επίπεδο Στήριξης 240 

2ο Επίπεδο Στήριξης 
235 

3ο Επίπεδο Στήριξης 230 

1ο Επίπεδο Αντίστασης 250 

2ο Επίπεδο Αντίστασης 258 

3ο Επίπεδο Αντίστασης 268 

Σημερινά Αποτελέσματα Α’ 
Τριμήνου 

Μυτιληναίος, Μέτκα (πριν το 
άνοιγμα) 
 Τράπεζα Πειραιώς, Aegean, 
MOH (μετά το κλείσιμο) 
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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  

Χρυσόστομος Ηλιού  τηλ +30 210 7263500, e-mail  Chrysostomos.Iliou@eurocorp.gr  

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.   
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