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Την εβδοµάδα που διανύουµε µέχρι την 20/6, εκτιµάται ότι η ελληνική 

χρηµατιστηριακή αγορά θα έχει ολοκληρώσει την διόρθωση, που 

εξελίσσεται τις τελευταίες ηµέρες, µέχρι του επιπέδου των 1250 

µονάδων. 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται σαν περίοδος χωρίς σηµαντικά 

αναµενόµενα νέα για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, και των 

επιχειρήσεων. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, αναµένεται τις επόµενες µέρες να 

ενεργοποιηθεί το σχετικό νοµοσχέδιο µε έκδοση υπουργικής απόφασης 

για την αγορά από το ΤΧΣ των τραπεζικών  warrants, µέσω δηµόσιας 

πρότασης προς τους κατόχους των warrants. Αν συµβεί το ανωτέρω 

γεγονός, επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της ΕΤΕ και 

τα αντίστοιχα warrants. 

Επιπλέον  η πρόσφατη δηµοσίευση των στοιχείων του 1ου πενταµήνου 

2014 για τα δηµόσια οικονοµικά όπου κατέδειξε, σύµφωνα µε 

ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών, πλεόνασµα 700 εκατ. Τα 

στοιχεία αυτά σε συνδυασµό µε την συνεχιζόµενη αποκλιµάκωση των 

επιτοκίων των ελληνικών οµολόγων κρίνεται ότι  διατηρούν το θετικό 

κλίµα στην χρηµατιστηριακή αγορά. 

Στις διεθνείς αγορές την τρέχουσα εβδοµάδα αναµένουµε την Τρίτη την 

δηµοσίευση στοιχείων για τον δείκτη τιµών καταναλωτού και την αγορά 

ακινήτων των ΗΠΑ. Τέλος, την Τετάρτη αναµένουµε την απόφαση της 

επιτροπής νοµισµατικής επιτροπής της FED για τα επιτόκια του δολαρίου 

καθώς και την συνέντευξη της διοικητού της FED  Κας Janet Yellen για 

την νοµισµατική πολιτική των ΗΠΑ. 

 

 

 

 

 

     ∆ευτέρα, 16 Ιουνίου 2014



Κύκλος Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Πανεπιστηµίου 39, 105 64 ,Τηλ. 3364300, Fax. 3239122 

Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

Αριθµ. Αδείας: 1/58/9.10.1990 

 

 

 

       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 συνιστά ούτε υποκαθιστά εξατοµικευµένες προτάσεις σε υπάρχοντες ή πιθανούς επενδυτές για την αγορά, πώληση ή/και 
διακράτηση αξιών και δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παροχή «επενδυτικής συµβουλής» σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Κ. Το παρόν δεν 
συνιστά πρόταση επενδυτικής στρατηγικής απευθυνόµενη στο κοινό αναφορικά µε ένα ή περισσότερα αξιόγραφα συγκεκριµένων εκδοτών, 
σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 14 του Ν3340/2005. ∆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. 

Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις 


