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Γενικός Δείκτης

Εικόνα Αγοράς
Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις
823,89 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1,84%. Η
αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα € 77,57 εκατ.
εκ των οποίων € 3,77 εκατ. αποτελούσαν πακέτα. Από
τις μετοχές που διακινήθηκαν, 32 έκλεισαν με κέρδη,
86 σημείωσαν απώλειες, ενώ 23 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.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ
7/5/2018

Επιχειρηματικά Νέα
ΕΤΕ: Δεν προκύπτει ανάγκη για capital plan
Από το stress test δεν προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα ή ανάγκη κατάρτισης πλάνου κεφαλαιακής
ενίσχυσης σαν αποτέλεσμα της άσκησης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα. Στο 6,9% ο
CET1 στο δυσμενές σενάριο.
Μαντζούνης: Στην υψηλότερη θέση η Alpha Bank
«Επιβεβαιώνεται η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Alpha Bank, και την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε
τους στρατηγικούς στόχους μας», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου.
Καραβίας: Επιβεβαιώθηκε ότι η Eurobank είναι ανθεκτική
Την ικανοποίησή του για τις επιδόσεις της τράπεζας εξέφρασε ο CEO Φ. Καραβίας. Οι κεφαλαιακοί
δείκτες θα ήταν περίπου 40 μ.β. υψηλότεροι αν είχε συνυπολογιστεί η θετική επίδραση από την πώληση
της Bancpost, τονίζει. Τα επόμενα βήματα.
Μεγάλου: Είμαστε δεσμευμένοι στο στρατηγικό σχέδιο «Ατζέντα 2020»
«Τα αποτελέσματα του stress test που διενήργησε η ΕΚΤ επιβεβαιώνουν ότι οι συνθήκες αγοράς στην
Ελλάδα βελτιώνονται αισθητά», τονίζει ο CEO. Επιταχύνεται η διαδικασία μείωσης των NPEs και
ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής θέσης.
Coral: Στο 3-3,5% το εύρος απόδοσης του 5ετούς ομολόγου
Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 7 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την 9η Μαΐου στις 16.00
μ.μ. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000.
Folli Follie: Ψευδές και συκοφαντικό το δημοσίευμα της Quintessential Capital
Διαψεύδει την Quintessential Capital Management η Folli Follie. Τονίζει ότι έχει ήδη αναθέσει στους
νομικούς συμβούλους της να κινηθούν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν σκόπιμο, προκειμένου να
προασπίσουν, σε αστικό και ποινικό επίπεδο, τα δικαιώματά της.

Πηγή: www.euro2day.gr
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Μετοχές υπό Παρακολούθηση (Watchlist)
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Ημερολόγιο Μετόχου
Coral: Έκδοση Ομολογιακού Δανείου, Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς 07.05-09.05.2018
Attica Bank: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς
μετόχους, σε αναλογία 4ν/1π, με τιμή διάθεσης € 0,30/μετοχή, Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος 30.04.2018,
Περίοδος Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων 04.05-15.05.2018, Περίοδος Άσκησης Δικαιωμάτων 04.05-18.05.2018
ΟΠΑΠ: Μέρισμα € 0,30, Ημερομηνία Αποκοπής 07.05.2018, Ημερομηνία Καταβολής 14.05.2018
Εθνική Πανγαία: Μέρισμα €0,13, Ημερομηνία Αποκοπής 08.05.2018, Ημερομηνία Καταβολής 14.05.2018
Autohellas: Μέρισμα € 1,10, Ημερομηνία Αποκοπής 17.05.2018, Ημερομηνία Καταβολής 22.05.2018
Ικτίνος: Μέρισμα € 0,07, Ημερομηνία Αποκοπής 14.05.2018, Ημερομηνία Καταβολής 18.05.2018
Πλαστικά Θράκης: Μέρισμα € 0,047054, Ημερομηνία Αποκοπής 18.05.2018, Ημερομηνία Καταβολής
25.05.2018
Aegean: Μέρισμα € 0,55, Ημερομηνία Αποκοπής 22.05.2018, Ημερομηνία Καταβολής 29.05.2018
Σαράντης: Μέρισμα € 0,28, Ημερομηνία Αποκοπής 24.05.2018, Ημερομηνία Καταβολής 01.06.2018
Πλαίσιο: Μέρισμα €0,07, Ημερομηνία Αποκοπής 29.05.2018, Ημερομηνία Καταβολής 05.06.2018
Ευρωπαϊκή Πίστη: Μέρισμα €0,12, Ημερομηνία Αποκοπής 30.05.2018, Ημερομηνία Καταβολής 05.06.2018
Intercontinental: Μέρισμα € 0,31, Ημερομηνία Αποκοπής 05.06.2018, Ημερομηνία Καταβολής 11.06.2018
ΕΧΑΕ: Μέρισμα €0,05, Ημερομηνία Αποκοπής 05.06.2018, Ημερομηνία Καταβολής 12.06.2018
Paperpack: Μέρισμα € 0,16, Ημερομηνία Αποκοπής 06.06.2018, Ημερομηνία Καταβολής 12.06.2018
Μυτιληναίος: Μέρισμα € 0,32, Ημερομηνία Αποκοπής 11.06.2018, Ημερομηνία Καταβολής 15.06.2018
Τέρνα Ενεργειακή: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,22, Ημερομηνία Αποκοπής 18.06.2018, Ημερομηνία Καταβολής
25.06.2018
ΕΥΔΑΠ: Μέρισμα €0,20, Ημερομηνία Αποκοπής 22.06.2018, Ημερομηνία Καταβολής 29.06.2018
Καρέλια: Μέρισμα € 9,20, Ημερομηνία Αποκοπής 25.06.2018, Ημερομηνία Καταβολής 02.07.2018
Τιτάν: Μέρισμα €0,05, Ημερομηνία Αποκοπής 25.06.2018, Ημερομηνία Καταβολής 02.07.2018
Τιτάν: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,50, Ημερομηνία Αποκοπής 26.06.2018, Ημερομηνία Καταβολής 02.07.2018
Motor Oil: Μέρισμα € 1,00, Ημερομηνία Αποκοπής 26.06.2018, Ημερομηνία Καταβολής 03.07.2018
ΟΤΕ: Μέρισμα € 0,35, Ημερομηνία Αποκοπής 28.06.2018, Ημερομηνία Καταβολής 04.07.2018
Μύλοι Κεπενού: Μέρισμα € 0,028, Ημερομηνία Αποκοπής 28.06.2018, Ημερομηνία Καταβολής 04.07.2018
ΕΥΑΘ: Μέρισμα € 0,221, Ημερομηνία Αποκοπής 28.06.2018, Ημερομηνία Καταβολής 05.07.2018
ΕΛΠΕ: Μέρισμα € 0,25, Ημερομηνία Αποκοπής 02.07.2018, Ημερομηνία Καταβολής 09.07.2018
Γενική Εμπορίου: Μέρισμα €0,01, Ημερομηνία Αποκοπής 02.07.2018, Ημερομηνία Καταβολής 09.07.2018
Γενική Εμπορίου: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,02, Ημερομηνία Αποκοπής 02.07.2018, Ημερομηνία Καταβολής
09.07.2018
ΟΛΘ: Μέρισμα € 0,16, Ημερομηνία Αποκοπής 16.07.2018, Ημερομηνία Καταβολής 20.07.2018
ΟΛΠ: Μέρισμα € 0,1712, Ημερομηνία Αποκοπής 19.07.2018, Ημερομηνία Καταβολής 26.07.2018
Κρι Κρι: Μέρισμα € 0,115, Ημερομηνία Αποκοπής 23.08.2018, Ημερομηνία Καταβολής 29.08.2018
AS Company: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,05, Ημερομηνία Αποκοπής 07.09.2018, Ημερομηνία Καταβολής
14.09.2018
Coca Cola HBC: Μέρισμα €0,54
Inform Λύκος: Μέρισμα €0,10
Entersoft: Μέρισμα €0,13
ΕΧΑΕ: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,15
Παπουτσάνης: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,01
Χαϊδεμένος: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,02

Από 07/05/2018, οι μετοχές της εταιρίας «ΟΠΑΠ Α.Ε.» (GRS419003009) είναι διαπραγματεύσιμες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσης 2017, € 0,30 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο
αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: € 0,255 ανά μετοχή).
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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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