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Γενικός Δείκτης

Εικόνα Αγοράς
Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις
807,44 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,79%. Η
αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα € 32,60 εκατ.
εκ των οποίων € 0,88 εκατ. αποτελούσαν πακέτα. Από
τις μετοχές που διακινήθηκαν, 31 έκλεισαν με κέρδη,
78 σημείωσαν απώλειες, ενώ 25 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
20/3/2018

Επιχειρηματικά Νέα
ΕΤΕ: Απορρίφθηκε η αίτηση της OTP για εξαγορά της Banca Romaneasca
Η τράπεζα αναφέρει ότι διερευνά τις στρατηγικές επιλογές της για τις δραστηριότητες στη Ρουμανία,
στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Δεν επηρεάζεται η λειτουργία της ρουμανικής θυγατρικής.
Alpha Αστικά Ακίνητα: Στα 3 εκατ. ευρώ μειώθηκαν οι ζημιές το 2017
Το αποτέλεσμα μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση της εισηγμένης διαμορφώνεται σε ζημίες 3 εκατ.
ευρώ, κυρίως λόγω πωλήσεως θυγατρικής εταιρίας στο εξωτερικό.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά στη έκδοση ομολόγου €90 έως 120 εκατ.
Το ΔΣ της εισηγμένης αποφάσισε την διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς και την
εισαγωγή τους στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του ΧΑ.

Πηγή: www.euro2day.gr
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Μετοχές υπό Παρακολούθηση (Watchlist)
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Ημερολόγιο Μετόχου
Foodlink: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών, υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία
3ν/4π, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,30. Ημερομηνία Αποκοπής 15.03.2018, Περίοδος Διαπραγμάτευσης
Δικαιωμάτων 20.03- 29.03.2018, Περίοδος Άσκησης Δικαιώματος 20.03-05.04.2018
Mermeren: Πρόταση εξαγοράς € 18,70/ΕΛ.ΠΙΣ., Περίοδος Αποδοχής 28.02-28.03.2018
Κορρές: Δημόσια Πρόταση € 5,08/μετοχή
Grivalia: Μέρισμα €0,36457, Ημερομηνία Αποκοπής 23.03.2018, Ημερομηνία Καταβολής 29.03.2018
Jumbo: Προμέρισμα € 0,1728, Ημερομηνία Αποκοπής 26.03.2018, Ημερομηνία Καταβολής 03.04.2018
Ανδρομέδα: Μέρισμα € 0,75, Ημερομηνία Αποκοπής 05.04.2018, Ημερομηνία Καταβολής 13.04.2018
Aegean: Μέρισμα € 0,55, Ημερομηνία Αποκοπής 22.05.2018, Ημερομηνία Καταβολής 29.05.2018
Τέρνα Ενεργειακή: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,22, Ημερομηνία Αποκοπής 18.06.2018, Ημερομηνία Καταβολής
25.06.2018
Motor Oil: Μέρισμα € 1,00, Ημερομηνία Αποκοπής 25.06.2018, Ημερομηνία Καταβολής 02.07.2018
ΟΤΕ: Μέρισμα € 0,35, Ημερομηνία Αποκοπής 28.06.2018, Ημερομηνία Καταβολής 04.07.2018
ΕΛΠΕ: Μέρισμα € 0,25, Ημερομηνία Αποκοπής 02.07.2018, Ημερομηνία Καταβολής 09.07.2018
ΟΛΠ: Μέρισμα € 0,1712, Ημερομηνία Αποκοπής 19.07.2018, Ημερομηνία Καταβολής 26.07.2018
Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,70
Coca Cola HBC: Μέρισμα €0,54
Entersoft: Μέρισμα €0,13

Από 20/03/2018, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών τα
13.341.021 δικαιώματα (ΦΟΥΝΤΛΔ) της εταιρίας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.» συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ
με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 20/03/2018 έως και 29/03/2018, με κωδικό ISIN GRX510003023,
ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος €0,1870. Η περίοδος άσκησης του
δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 20/03/2018 έως και 05/04/2018.
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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

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.

