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Την εβδοµάδα που διανύουµε µέχρι την 05/09, εκτιµάται ότι η πορεία της  

ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς θα επηρεαστεί από τα ακόλουθα 

γεγονότα. 

Τη συνάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στο Παρίσι µε τους 

εκπροσώπους της τρόικα την Τρίτη και την Τετάρτη. Εκεί αναµένεται να 

δοθεί η δυνατότητα για φορολογικές ελαφρύνσεις, µε κατεύθυνση την 

αναστροφή της ύφεσης και την αύξηση της εσωτερικής ζήτησης. Το θέµα 

της βιωσιµότητας του χρέους δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια 

διάταξη.  

Την Παρασκευή η αναµενόµενη οµιλία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια 

της ∆ΕΘ θα περιλαµβάνει µέτρα οικονοµικής φύσεως που θα έχουν 

συµφωνηθεί µε τους δανειστές στο Παρίσι, µε σκοπό τη µείωση του 

πολιτικού ρίσκου για το επόµενο διάστηµα. 

Το τριήµερο 3 µε 5 Σεπτεµβρίου λαµβάνει χώρα το road show των 

ελληνικών τραπεζών που διοργανώνεται από την Deutsche Bank στη Νέα 

Υόρκη. 

Ο υπουργός εθνικής οικονοµίας Γκίκας Χαρδούβελης ανακοίνωσε την 

πιθανή έκδοση ελληνικών οµολόγων, στοιχείο το οποίο συνδυαζόµενο µε 

µελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών θα επαναθέσει την χώρα  

στο στόχαστρο των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων. 

Την Πέµπτη αναµένεται η απόφαση επιτοκίου από την ΒοΕ και την ΕΚΤ, 

καθώς και η συνέντευξη του διοικητή της ΕΚΤ Mario Draghi για τη 

νοµισµατική πολιτική της Ευρωζώνης. Την Παρασκευή αναµένουµε τη 

δηµοσίευση των στοιχείων αγοράς εργασίας των ΗΠΑ για το µήνα 

Αύγουστο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ∆ευτέρα, 1 Σεπτεµβρίου 2014 
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       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 


