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Γενικός Δείκτης 

 
 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα Αγοράς 

Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 

588,95 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,70%. Η 

αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα € 19,32 εκατ. 

εκ των οποίων € 0,33 εκατ. αποτελούσαν πακέτα. Από 

τις μετοχές που διακινήθηκαν, 36 έκλεισαν με κέρδη, 

50 σημείωσαν απώλειες, ενώ 28 παρέμειναν 

αμετάβλητες. 
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Επιχειρηματικά Νέα

 

ΔΕΗ: Φανερή η ζημιά από την εφαρμογή των δημοπρασιών  
Προκαλεί εντύπωση ως προς την ύπαρξη πραγματικού ανταγωνισμού το γεγονός ότι με τιμή εκκίνησης 

37,37 ευρώ/MWh η υψηλότερη τιμή ήταν 37,50 ευρώ/MWh, υπογραμμίζει η ΔΕΗ. Τονίζει ότι 

επιφυλάσσεται για την προάσπιση των συμφερόντων της. 

 

Τσοτσορός: Πρόβλεψη για κέρδη €700 εκατ. φέτος  
"Ο Όμιλος έχει αποπληρώσει και αναχρηματοδοτήσει το σύνολο των υποχρεώσεων του για την περίοδο 

2016-2018", ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ευστάθιος Τσοτσορός. Η στρατηγική του ομίλου για την περίοδο 

2016-2021.  

 

Attica Bank: Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την έκδοση ομολόγου  
Η ονομαστική αξία του ομολόγου ανέρχεται στα 380 εκατ. ευρώ. 

 

Alpha Αστικά Ακίνητα: Πώληση θυγατρικής στα Σκόπια  
Στην πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της Alpha Astika Akinita D.O.O.E.L. Skopje 

στην Silk Road Bank, έναντι τιμήματος 775.000 ευρώ, ανακοίνωσε η Alpha Αστικά Ακίνητα.  

 

Τράπεζα Κύπρου: Πιθανή η έκδοση ομολόγου  
Ικανοποιητικά τα επίπεδα των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας, αναζητούνται τρόποι βελτίωσης της 

απόδοσης, σημείωσε ο CEO της τράπεζας. Η στροφή στην Κύπρο και οι κινήσεις για τα NPLs. Αβέβαιη 

η χρονική στιγμή της εισαγωγής στο Λονδίνο. 

 

Σωλ. Κορίνθου: Δίκαιες και εύλογες οι σχέσεις ανταλλαγής λέει το Δ.Σ.  
Το Δ.Σ. της Σωληνουργείας Κορίνθου στην έκθεσή του προς τη γενική συνέλευση σχετικά με τη 

διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας και της Ελληνικά Καλώδια από τη Cenergy, 

χαρακτηρίζει τις σχέσεις ανταλλαγής δίκαιες και εύλογες.  

 

Coca-Cola HBC: Πρόσκληση στους μικρομετόχους της Σουρωτής  
Συνεχίζεται η προσπάθεια για τη διεύρυνση του μεριδίου της, το οποίο ανέρχεται ήδη στο 20%. Για 

ολοκληρωμένο πλάνο στήριξης της εταιρίας κάνει λόγο ο όμιλος. Ενα ευρώ ανά μετοχή προσφέρει και 

ο όμιλος του Ιβάν Σαββίδη 
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Μετοχές υπό Παρακολούθηση (Watchlist)
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Ημερολόγιο Μετόχου

Kleemann: Δημόσια Πρόταση €2,02/μετοχή  

Entersoft: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,12 

Envitec: Επιστροφή Κεφαλαίου €1,08 (μετά το reverse split) 

Νάκας: Επιστροφή Κεφαλαίου € 0,10 

Paperpack: Έκτακτο Μέρισμα €0,051 

Quest: Επιστροφή Κεφαλαίου € 0,34  

Jumbo: Μέρισμα €0,27 
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Οικονομικό Ημερολόγιο Ξένων Αγορών 
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Γνωστοποιήσεις 

 
Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν 

αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε 

συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως 

προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών 

στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών 

κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα 

πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και 

δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. 

Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την 

Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας 

στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που 

διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή 

πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της 

εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε 

αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των 

επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά 

τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Η 

Εταιρεία παρέχει μεγάλο εύρος επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η 

εταιρεία ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες στο παρόν 

πληροφορίες. Σχετικά επισημαίνεται ότι η Εταιρεία μεταξύ άλλων:  

o Δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο 

πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, ή την απόκτηση 

μετοχών από δημόσια εγγραφή 

o Ενδέχεται να παρέχει η ίδια ή συγγενείς εταιρείες έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για 

τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες συμβουλών (corporate) 

o Ενδέχεται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηματοοικονομικά 

συμφέροντα από αυτούς,  

o Η Εταιρεία ενδέχεται να έχει εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες 

που εκτίθενται στον παρόν σημείωμα.  

 

Ρητά επισημαίνεται ότι:  

o τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν 

αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων.  

o τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν προσομοίωση προηγούμενων επιδόσεων και ότι οι προηγούμενες 

αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων 

o οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών 

επιδόσεων 

o η φορολογική μεταχείριση των αναφερόντων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται 

και από τα ατομικά δεδομένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον Ως εκ 

τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική 

νομοθεσία που τον διέπει 

o Η εταιρεία δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται 

στο παρόν 

 

 


