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∆είκτες

Κλείσιµο %Ηµ. %YTD

1.608,76 2,22% -26,7%

781,16 3,58% -30,6%

1.830,19 0,89% -30,0%

309,92 2,15% -27,5%

1.662,70 6,53% -37,5%

1.833,21 0,45% -35,3%

2.593,18 2,65% -23,8%

2.416,43 0,56% -21,5%

3.453,94 0,58% -10,3%

6.657,34 -0,72% 14,4%

Στατιστικά

Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές

126 53 50

Τράπεζες

Τηλεπικοινωνίες

Κατασκευές-Υλικά

Πετρέλαιο & Αέριο

Κοινής Ωφέλειας

Τροφίµων & Ποτών

Γενικός

FTSE/ASE 20

FTSE/ASE 40

FTSE/ASE 80

 

Γενικός ∆είκτης

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

09
/0
7/0

9

09
/0
8/0

9

09
/0
9/0

9

09
/1
0/0

9

09
/1
1/0

9

09
/1
2/0

9

09
/0
1/

10

09
/0
2/1

0

09
/0
3/1

0

09
/0
4/1

0

09
/0
5/1

0

09
/0
6/1

0

09
/0
7/1

0

 

Στατιστικά

15/07/10 14/07/10

152 81

124,4 122,9

Παράγωγα % Premium

ASE ADEX (Discount)

781,16 1.117,41 43,04

ASE ADEX (Discount)

1.830,19 N/A

88%

54%

Αξία Συναλλαγών (€ σε εκατ.)

FTSE-20

FTSE-40

Κεφαλαιοποίηση (€ σε δις.)

Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2007

Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών

Λήξη Σεπτεµβρίου

Λήξη Ιουλίου
 

 

Γενική Συνέλευση 

Εταιρεία Ηµεροµηνία

UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 16/07/2010

ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. 19/07/2010

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. 20/07/2010

ΑΤΕΡΜΩΝ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.∆.Ε.Κ.Ε. 22/07/2010

ΚΑΡ∆ΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 23/07/2010

∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 23/07/2010

SCIENS ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. 23/07/2010

ΟΤΕ Α.Ε. 23/07/2010

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 23/07/2010

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 26/07/2010

∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 26/07/2010  

Σχόλιο Ηµέρας 

 
 
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Χ.Α. µε το Γενικό ∆είκτη να 
διαµορφώνεται στις 1.608,76 µονάδες, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,22%. Η αξία των 
συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 163,51 εκατ. ευρώ. Από τον FTSE/Χ.Α. 20, τα σηµαντικότερα 
κέρδη κατέγραψε η µετοχή του ΤΤ (+21,48%), της ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (+12,66%) και της EUROBANK 
(+7,19%), ενώ τις σηµαντικότερες απώλειες κατέγραψε η µετοχή της MIG (-0,93%), της ΕΕΕΚ         
(-0,70%) και της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (-0,60%). Το ισοζύγιο ανοδικών προς πτωτικούς τίτλους 
διαµορφώθηκε σε 1 προς 1. Για τη σηµερινή συνεδρίαση αναµένουµε ανοδικές τάσεις 
εστιάζοντας το ενδιαφέρον στη συνέχεια των ανακατατάξεων στις τράπεζες.  
 

 ∆ιεθνή Οικονοµικά Νέα  

 
ΗΠΑ: Αύξηση βιοµηχανικής παραγωγής, πτώση δείκτη τιµών παραγωγού 
Μικρή ενίσχυση παρουσίασε η παραγωγή των αµερικάνικων βιοµηχανιών τον Ιούνιο, σύµφωνα µε 
τη Fed. Η βιοµηχανική παραγωγή ενισχύθηκε 0,1%, έπειτα από αύξηση 1,3% το Μάιο. Οι αναλυτές 
ανέµεναν πτώση 0,1%. Η παραγωγική δυναµικότητα των βιοµηχανιών παρέµεινε σταθερή στο 
74,1%, ανάλογα των εκτιµήσεων. Παράλληλα, ο δείκτης τιµών παραγωγού υποχώρησε 0,5% τον 
Ιούνιο σε εποχικά προσαρµοσµένη βάση, έπειτα από πτώση 0,3% το Μάιο και κατά 0,1% τον 
Απρίλιο. Οι αναλυτές ανέµεναν πτώση στο 0,2%. Ο δοµικός δείκτης, ο οποίος εξαιρεί τις τιµές 
τροφίµων και ενέργειας παρέµεινε σχεδόν σταθερός. 
 
ΗΠΑ: Πτώση για τους δείκτες Empire State και Philly Fed 
Πτώση στις 5,08 µονάδες σηµείωσε τον Ιούλιο ο δείκτης επιχειρηµατικών συνθηκών Empire State 
από 19,57 τον Ιούνιο. Οι αναλυτές ανέµεναν πτώση στις 18,5 µονάδες. Ο δείκτης απασχόλησης 
υποχώρησε στις 7,94 από 12,35 µον. τον Ιούνιο, ενώ ο δείκτης νέων παραγγελιών µειώθηκε στις 
10,13 από 17,53 µον. Ο δείκτης των προσδοκιών για την οικονοµική δραστηριότητα στη Νέα 
Υόρκη ενισχύθηκε στις 41,27 από 40,74 µον. τον Ιούνιο, ενώ ο δείκτης απασχόλησης για τους 
επόµενους 6 µήνες υποχώρησε στις 14,29 από 28,40 µον. Παράλληλα, ο δείκτης Philly Fed 
υποχώρησε στις 5,1 µονάδες τον Ιούλιο από 8,1 τον Ιούνιο διαψεύδοντας τους αναλυτές, οι οποίοι 
έκαναν λόγο για αύξηση στις 10 µονάδες. 
 
ΗΠΑ: Μεγαλύτερη των εκτιµήσεων η µείωση στις αιτήσεις επιδοµάτων ανεργίας 
Μείωση σηµείωσε ο αριθµός των εργαζοµένων στις ΗΠΑ που αιτήθηκαν για επιδόµατα ανεργίας 
για την εβδοµάδα έως τις 10 Ιουλίου. Οι αιτήσεις υποχώρησαν κατά 29.000 στις 429.000, ενώ οι 
αναλυτές ανέµεναν µείωση κατά 9.000. Ο µέσος όρος των τεσσάρων εβδοµάδων, µειώθηκε κατά 
11.750 στις 455.250. Οι συνεχιζόµενες αιτήσεις, που διαρκούν πάνω από µια εβδοµάδα, 
ενισχύθηκαν κατά 247.000 στις 4.681.000 για την εβδοµάδα έως τις 3 Ιουλίου. 
 
Ευρώπη: Συρρίκνωση 6,2% στις ταξινοµήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο 
Υποχώρησαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση οι ταξινοµήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη τον Ιούνιο στα 
1,38 εκατ. οχήµατα, στον τρίτο διαδοχικό µήνα που συρρικνώνεται η ζήτηση. Τα κέρδη της τάξης 
των 10,8% στο Ηνωµένο Βασίλειο, 26% στην Ισπανία και µερικές αυξήσεις σε µικρότερες 
Ευρωπαϊκές χώρες, δεν κατάφεραν να αντισταθµίσουν την πτώση του 32% στη Γερµανία, 19% 
στην Ιταλία και 13% στη Γαλλία. Το α’ εξάµηνο του έτους η Ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων 
σηµείωσε αύξηση 0,6% συγκριτικά µε τα 7,5 εκατ. οχήµατα την αντίστοιχη περίοδο του 2009. 
 
Ελλάδα: Στο 11,9% η ανεργία τον Απρίλιο  
Στο 11,9% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2010, έναντι 11,6% το Μάρτιο και 9,4% 
τον Απρίλιο 2009, σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το σύνολο των απασχολουµένων 
κατά τον Απρίλιο εκτιµάται ότι ανήλθε σε 4.412.946 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 596.979 άτοµα, 
ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 4.288.462 άτοµα. Οι απασχολούµενοι 
µειώθηκαν 1,5% σε ετήσια βάση και 0,2% σε µηνιαία. Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 130.101 άτοµα 
σε σχέση µε το 2009 (+27,9%) και κατά 18.256 άτοµα σε σχέση µε το Μάρτιο του 2010 (+3,2%). 
 
Γερµανία: Στο 4,5% του ΑΕΠ το έλλειµµα το 2010 
Το Γερµανικό Υπουργείο Οικονοµικών αναθεώρησε τις προβλέψεις του για το έλλειµµα του 
προϋπολογισµού της χώρας. Το έλλειµµα το 2010 εκτιµάται ότι θα αγγίξει το 4,5%, όµως θα πέσει 
κάτω από το όριο του 3% το 2012. Οι προηγούµενες προβλέψεις έκαναν λόγο για έλλειµµα 5,5% 
το 2010. Φέτος, το έλλειµµα του οµοσπονδιακού προϋπολογισµού φαίνεται πως θα είναι 65 δις 
ευρώ, 15 δις λιγότερα από ότι αναµένονταν. Σε αυτό βοήθησαν τα αυξηµένα έσοδα από φόρους 
καθώς και οι µειωµένες δαπάνες. 
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Μεγαλύτερη Άνοδος

Μετοχή Κλείσιµο %∆

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 3,28 21,48

VELL GROUP Α.Ε (KO) 1,04 16,85

ATTICA BANK (ΚΟ) 1,15 13,86

ASPIS BANK (ΚΟ) 0,43 13,16

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 4,54 12,66

Μεγαλύτερη Πτώση

Μετοχή Κλείσιµο %∆

ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 0,10 -9,09

ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,61 -6,15

ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ) 15,11 -3,70

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 0,27 -3,57

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ∆ΗΜ.ΟΡΓ. (ΚΟ) 1,08 -3,57

Υψηλ. Όγκος Συν/γών

Μετοχή Τεµάχια %∆

ALPHA BANK  (ΚΟ) 5.285.858 6,74

ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 5.015.614 5,62

MARFIN INVESTMENT GROUP 2.383.292 -0,93

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ) 1.914.543 3,61

EUROBANK ERGASIAS (KO) 1.788.319 7,19

Υψηλ. Αξία Συν/γών

Μετοχή Ευρώ %∆

ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 54.218.787 5,62

ALPHA BANK  (ΚΟ) 25.689.270 6,74

ΟΤΕ(ΚΟ) 8.024.622 0,45

ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 9.085.308 -0,54

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ) 7.074.236 3,61
 

 
Μερίσµατα

Όνοµα Εταιρείας Τιµή € Τύπος Ηµ/νια Αποκοπής Έναρξη Πληρωµής

ΟΤΕ 0,19 ΜΕΡΙΣΜΑ 09/07/2010 19/07/2010

ΙΝΤΕΡΤΕΚ 0,05 ΜΕΡΙΣΜΑ 12/07/2010 20/07/2010

ΚΑΕ 0,507 ΜΕΡΙΣΜΑ 14/07/2010 21/07/2010

KLEEMANN 0,12 ΜΕΡΙΣΜΑ 14/07/2010 22/07/2010

FLEXOPACK 0,056 ΜΕΡΙΣΜΑ 16/07/2010 23/07/2010

ALAPIS 0,048 ΜΕΡΙΣΜΑ 19/07/2010 27/07/2010

ΟΛΘ 0,15 ΜΕΡΙΣΜΑ 19/07/2010 27/07/2010

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 0,240 ΜΕΡΙΣΜΑ 19/07/2010 26/07/2010  

 

∆ιεθνή Χρηµατιστήρια

∆είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD

Dow Jones 30 10.359,31 -0,07% -0,66%

S&P 500 1.096,48 0,12% -1,67%

Nasdaq Comp. 2.249,08 -0,03% -0,88%

Xetra DAX 6.149,36 -0,97% 3,22%

FTSE-100 5.211,30 -0,80% -3,72%

CAC-40 3.581,82 -1,41% -9,01%

Nikkei-225* 9.685,53 -1,12% -8,16%

Hang Seng* 20.255,62 -1,48% -7,39%  

 

Ισοτιµίες Fixing

Τιµή %Ηµ. %YTD

1,28 0,00% -10,39%

113,11 0,00% -15,01%

0,84 0,00% -5,68%

Εµπορεύµατα

Τιµή %Ηµ. %YTD

76,27 -1,31% -2,53%

1.210,70 0,08% 7,37%

Ευρώ/∆ολάριο

Ευρώ/Γιεν

Πετρέλαιο:Αργό

Χρυσός

Ευρώ/Στερλίνα

 

 
Παρασκευή

Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση

Ευρωζώνη 11:00 Euro-Zone Trade Balance s.a. (euros) (MAY) 0.8B

Ευρωζώνη 11:00 Euro-Zone Trade Balance (euros) (MAY) -0.5B

ΗΠΑ 14:30 Consumer Price Index (MoM) (JUN) 0,0%

ΗΠΑ 14:30 Consumer Price Index (YoY) (JUN) 1,2%

ΗΠΑ 14:30 Consumer Price Index Ex Food & Energy (YoY) (JUN) 0,9%

ΗΠΑ 15:55 U. of Michigan Confidence (JUL P) 74  

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Τράπεζα Πειραιώς: Πρόταση εξαγοράς ποσοστού Τ.Τ. και ΑΤΕBank 
Πρόταση προς την κυβέρνηση για την ταυτόχρονη συνδυασµένη εξαγορά του 77,35% της ΑΤΕ και 
του 33,04% του Τ.Τ. που κατέχει το ελληνικό δηµόσιο υπέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς. Το τίµηµα 
της εξαγοράς και για τις δυο συµµετοχές ανέρχεται στα 701 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε τη Τράπεζα 
Πειραιώς, το προσφερόµενο τίµηµα είναι σε µετρητά και ανέρχεται σε 0,53 ευρώ ανά µετοχή της 
ΑΤΕ και 3,5 ευρώ ανά µετοχή του Τ.Τ., αντιστοίχως. Από τη συνένωση θα δηµιουργηθεί 
τραπεζικός όµιλος µε ενεργητικό πάνω από 105 δισ. ευρώ, καταθέσεις 64 δισ. ευρώ, και δάνεια 
µετά από αποσβέσεις 69 δισ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του νέου σχήµατος 
εκτιµάται πως θα διαµορφωθεί στο 9% και ο δείκτης ρευστότητας στο 98%. 
 
Χαλκόρ: Έκδοση οµολογιακού δανείου 2,7 εκατ. ευρώ 
Σύµβαση κοινού οµολογιακού δανείου 4ετούς διάρκειας και ύψους 2.722.500 ευρώ υπέγραψε µε 
την Alpha Τράπεζα Α.Ε. η Χαλκόρ Α.Ε. Tο οµολογιακό δάνειο εκδίδεται στα πλαίσια του 
ν.3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920 δυνάµει της από 26/6/2008 αποφάσεως της Επαναληπτικής 
Γενικής Συνελεύσεως της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 
 
Vivartia: Συµβάσεις για έξι κοινά οµολογιακά δάνεια 
Τη σύναψη συµβάσεων κάλυψης για έξι κοινά οµολογιακά δάνεια µε τις τράπεζες Alpha Bank, 
Εθνική, Eurobank, Εµπορική, Marfin και Τρ. Πειραιώς, συνολικής αξίας €555.200.000, ανακοίνωσε 
η Vivartia ΑΒΕΕ. Πέντε από τα δάνεια αυτά θα αναχρηµατοδοτήσουν δανειακές υποχρεώσεις των 
κλάδων που αποσχίστηκαν στις 30.06.2010 και ειδικότερα, €86,3 εκ. της ∆έλτα ΑΕ, €207,2 εκ. της 
Chipita ΑΕ, €74 εκ. της Everest ΑΕ, €104,8 εκ. της Goody΄s ΑΕ και €52,9 εκ. της Μπάρµπα 
Στάθης ΑΕ, ενώ €30 εκ. αναχρηµατοδοτούν υποχρεώσεις της ίδιας της Vivartia Συµµετοχών. Τα 
δάνεια είναι τριετούς διάρκειας µε κυµαινόµενο επιτόκιο που εξαρτάται από το Euribor.  
 
ΕΧΑΕ: Ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών 
Την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών της εταιρείας, και την 
εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική "Εταιρεία Εκκαθάρισης Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
Ανώνυµη Εταιρεία", ανακοίνωσε η Ελληνικά Χρηµατιστήρια. Ως ηµεροµηνία του ισολογισµού 
µετασχηµατισµού έχει οριστεί η 31/3/2010.  
 
Dionic: Συνεργασία µε Aegean Power στη διανοµή και εµπορία ηλεκτρικού ρεύµατος 
Σε συνεργασία µε την Aegean Power, µια από τις µεγαλύτερες Ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις 
προµήθειας και εµπορίας ηλεκτρικού ρεύµατος, προχώρησε ο όµιλος της Dionic. Η συνεργασία 
αφορά συµφωνία «Master Dealer», που δίνει την δυνατότητα στην Dionic να εµπορεύεται το 
ηλεκτρικό ρεύµα µέσω επιλεγµένων συνεργατών του δικτύου της σε όλη την Ελλάδα, µε εξαίρεση 
τις περιοχές που δεν είναι διασυνδεδεµένες. 
 
Τρ. Κύπρου: Μεταφορά εργασιών της Κτηµατικής Τράπεζας Κύπρου 
Εγκρίθηκε από την Κεντρική Τράπεζα η µεταφορά των εργασιών και των περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας Κτηµατική Τράπεζα Κύπρου Λτδ στην Τράπεζα 
Κύπρου, µε παράλληλη διάλυση της θυγατρικής εταιρίας χωρίς εκκαθάριση. Σηµειώνεται ότι στις 
31 ∆εκεµβρίου 2009 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Κτηµατικής Τράπεζας Κύπρου 
Λτδ ανερχόταν σε 7,1 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 5,7 εκατ. ευρώ. 
 

∆ιεθνείς Αγορές 

 
 
Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στα χρηµατιστήρια των ΗΠΑ. 
Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε στις 10.359,31 µονάδες µε πτώση 0,07%, ο Nasdaq έκλεισε στις 
2.249,08 µονάδες µε πτώση 0,03%, ενώ ο S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση µε άνοδο 0,12%, 
κλείνοντας στις 1.096,48 µονάδες. 
 
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια. Συγκεκριµένα, ο FTSE-
100 κατέγραψε πτώση 0,80%, κλείνοντας στις 5.211,30 µονάδες, ο CAC 40 έκλεισε στις 3.581,82 
µονάδες µε πτώση 1,41% και ο DAX κατέγραψε πτώση 0,97%, κλείνοντας στις 6.149,36 µονάδες. 

Επιχειρηµατικά Νέα 
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Πρωινή Ενηµέρωση 

 
 

 

Πιστοποίηση Αναλυτών 
Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα 
αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν 
συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, 
δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
 
Γνωστοποιήσεις για την εταιρία 
Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των 
αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή  και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. 
Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν  να  υπάρχει  σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να 
επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.  δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις 
βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος.  
 
Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις 
Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την 
άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας  στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές 
χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες 
ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική 
επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική 
εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και 
δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. 
 
∆ήλωση Αποποίησης 
Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. ∆εν 
επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή 
µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε 
λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα 
Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις 


