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Γενικός Δείκτης

Εικόνα Αγοράς
Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις
755,61 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,11%. Η αξία
των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα € 56,92 εκατ. εκ
των οποίων € 4,19 εκατ. αποτελούσαν πακέτα. Από τις
μετοχές που διακινήθηκαν, 51 έκλεισαν με κέρδη, 57
σημείωσαν απώλειες, ενώ 30 παρέμειναν αμετάβλητες.

Το κείμενο αυτό συντάχθηκε από την Εταιρεία μας και προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση οι απόψεις μας
αυτές δεν αποτελούν σύσταση ή προτροπή για αγορά /πώληση αξιών. Η εταιρεία μας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για άμεση ή επακόλουθη ζημία η
οποία προκύπτει από τη χρήση του κειμένου αυτού.
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Επιχειρηματικά Νέα
Viohalco: Αύξηση EBITDA 45% στο εξάμηνο
Τα κέρδη προ φόρου της εισηγμένης αυξήθηκαν σε 47 εκ. ευρώ κυρίως λόγω των βελτιωμένων
επιδόσεων των κλάδων αλουμινίου, χαλκού και χάλυβα. Στο 1,57 δισ. ο καθαρός δανεισμός
ΕΥΑΘ: Αύξηση άνω του 76% στα κέρδη εξαμήνου
Ο κύκλος εργασιών κινήθηκε στα περσινά επίπεδα ανερχόμενος στο ποσό των 37,7 εκατ. ευρώ έναντι
37,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 9,7 εκατ. από
5,49 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 76,58%.
Intracom: Κέρδη €100 χιλ. έναντι ζημιών στο εξάμηνο
Το αποτέλεσμα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της Intracom ανήλθε σε € 0,1 εκατ. έναντι
ζημιών € 2,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2016. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε € 197,4 εκατ.
Πειραιώς: Εκδίδει καλυμμένο ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
Η Πειραιώς προχωρά σε έκδοση καλυμμένου ομολόγου που θα καλυφθεί από διεθνείς οργανισμούς.
Προχωρά σε χρηματοδοτήσεις 700 εκατ. σε μικρομεσαίους. «Εχουμε δεσμευθεί να διαδραματίσουμε
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη», τονίζει ο Χρ. Μεγάλου.
Βογιατζόγλου: Στα 618.000 ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη στο εξάμηνο
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Βογιατζόγλου εμφάνισαν κέρδη
ύψους 618 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 82 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
AS Company: Στο 1,21 εκατ. τα κέρδη εξαμήνου
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της εισηγμένης ανήλθαν σε 1,212 εκατ. ευρώ έναντι 0,984
εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση +23,14%.
Βελτιωμένα αποτελέσματα για την Profile το πρώτο εξάμηνο
Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε αύξηση 3,5% και διαμορφώθηκε
σε €4,54 εκατ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €181 χιλ. από €272 χιλ.
Κερδοφόρο το α' εξάμηνο για την ΑΝΕΚ
Αύξηση σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου καταγράφει η ναυτιλιακή, που εκτέλεσε συνολικά 7%
περισσότερα δρομολόγια. Εσοδα 65,3 εκατ. ευρώ και κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο.
Μπουτάρης: Κέρδη έναντι ζημιών το πρώτο εξάμηνο
Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων της εισηγμένης διαμορφώθηκαν σε κέρδος €399 χιλ. έναντι
ζημίας €678 χιλ. το 2016. Τι προβλέπει για το β' εξάμηνο.
Σφακιανάκης: Στα €142,9 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι πωλήσεις στο εξάμηνο
Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 142,9 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 1,0% σε
σχέση με το 2016.
Lavipharm: Στα €14,4 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου
Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας της Lavipharm ανήλθαν σε 14,4
εκατ. από 8,4 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών
παρουσίασε αύξηση 8,1%.
Αύξηση κερδών για τον όμιλο του Ιασώ στο εξάμηνο
Τα ενοποιημένα (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 16,33 εκατ. ευρώ. παρουσιάζοντας αύξηση 44,68%, ενώ
τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ήταν 11,46 εκατ.
Το κείμενο αυτό συντάχθηκε από την Εταιρεία μας και προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση οι απόψεις μας
αυτές δεν αποτελούν σύσταση ή προτροπή για αγορά /πώληση αξιών. Η εταιρεία μας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για άμεση ή επακόλουθη ζημία η
οποία προκύπτει από τη χρήση του κειμένου αυτού.
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ΕΛΓΕΚΑ: Κέρδη μετά φόρων ύψους 3,2 εκατ. στο εξάμηνο
Οι ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν σημαντικά σε € 1,4 εκατ. έναντι €
4,5 εκατ. το Α' εξάμηνο του 2016, επισημαίνει η εταιρία.
Σελόντα: Ζημιές €13,9 εκατ. στα EBITDA εξαμήνου
Στη βασική δραστηριότητα του Ομίλου, την παραγωγή ιχθύων, η οποία αποτελεί το 91%του κύκλου
εργασιών του, η αύξηση των ποσοτήτων πώλησης ανέρχεται σε 13,2% και της αξίας των πωλήσεων
κατά 10,5%.
MIG: Σταθερές οι πωλήσεις το α' εξάμηνο
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη €38,6 εκατ. ενώ
καταγράφηκαν ζημιές 59,3 εκατ. ευρώ. Πώς κινήθηκαν οι στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του
ομίλου.
Inform Λύκος: Κέρδη 86 χιλ. ευρώ στο εξάμηνο
Τα κέρδη EBIT της εισηγμένης μειώθηκαν κατά € 0,2 εκατ. ή -22,1%, ως συνέπεια των υψηλότερων
αποσβέσεων λόγω των νέων επενδύσεων που πραγματοποίησε ο Όμιλος κατά την προηγούμενη χρήση
και ανήλθαν σε € 0,9 εκατ.
Νίκας: Μείωση ζημιών στο εξάμηνο
Αυξημένο τζίρο και μερίδια στην αγορά αλλαντικών εμφάνισε ο Π.Γ. Νίκας, με τα αποτελέσματα
εξαμήνου ωστόσο να παραμένουν ζημιογόνα και τα ίδια κεφάλαια να παραμένουν αρνητικά.
Attica Group: Στα 112 εκατ. ευρώ τα έσοδα εξαμήνου
Η αύξηση της τιμής των καυσίμων κατά 50% είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία να παρουσιάσει ζιμές
22,26 εκατομμυρίων ευρώ. Στα 7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα EBITDA.
Μινωικές Γραμμές: Στα 9,6 εκατ. ευρώ τα EBITDA εξαμήνου
Tα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €1,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα σε 36,1 εκατ. Η
Εταιρεία διακίνησε 272 χιλ. επιβάτες, 33 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 29 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα στη
γραμμή της Κρήτης.
Αλουμύλ: Ζημιές έναντι κερδών στα αποτελέσματα προ φόρων
Τα αποτελέσματα προ φόρων της Αλουμύλ διαμορφώθηκαν στα μείον 0,9 εκ. ευρώ, έναντι κέρδους 0,2
εκ. ευρώ για το 2016. Αύξηση 2,5% στο μικτό κέρδος.
Εθνική Πανγαία: Στα €41,2 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη εξαμήνου
Ο κύκλος εργασιών της Εθνικής Πανγαία ανήλθε σε €57,9 εκατ. για το Α’ εξάμηνο του 2017 έναντι
€57,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (αύξηση 1,2%).
Αύξηση κερδών 48,3% για τη ΓΕΚ Τέρνα στο εξάμηνο
Η εισηγμένη εμφάνισε κέρδη 35,6 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο έναντι κερδών 24 εκατ. το αντίστοιχο
περσινό διάστημα. Μικρή αύξηση τζίρου στα 604,6 εκατ. ευρώ. Αύξηση 31,6% στα EBITDA, στα 636
εκατ. τα ίδια κεφάλαια.
FG Europe: Στα €2,20 εκατ. μειώθηκαν τα κέρδη προ φόρων στο εξάμηνο
Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου, ανήλθαν σε €2,20 εκατ., έναντι €2,53 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο
του 2016, λόγω της μείωσης των κερδών της Μητρικής αλλά και της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων
από το αρνητικό αποτέλεσμα της θυγατρικής εταιρείας στην Τουρκία.
Πηγή: www.euro2day.gr
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Μετοχές υπό Παρακολούθηση (Watchlist)
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Ημερολόγιο Μετόχου
Frigoglass: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών
μετόχων, σε αναλογία 22,4662517544135ν/1π, με τιμή διάθεσης €0,36348/μετοχή, Ημερ. Αποκοπής 21.09.2017,
Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης 26.09-13.10.2017, Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων
προτίμησης 26.09-18.10.2017
ΟΠΑΠ: Προμέρισμα €0,10, Ημερ. Αποκοπής 27.09.2017, Ημερ. Πληρωμής 04.10.2017
ΕΛΒΕ: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,25
Quest: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,34
Νάκας: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,10
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Οικονομικό Ημερολόγιο Ξένων Αγορών

Πηγή: www.dailyfx.com
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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
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