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Την εβδοµάδα που διανύουµε µεταξύ 08/09/2014 και 12/09/2014 εκτιµάται, ότι η 

χρηµατιστηριακή αγορά θα εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ 

για την υιοθέτηση µέτρων ποσοτικής χαλάρωσης. Τις επόµενες µέρες δεν αναµένονται να 

δηµοσιευτούν σηµαντικά νέα που θα επηρεάσουν καθοριστικά την πορεία της Ελληνικής 

χρηµατιστηριακής αγοράς. Άρα ο Γενικός ∆είκτης εκτιµάται ότι θα κινηθεί σταθεροποιητικά . 

 Το µοναδικό γεγονός που κρίνεται ότι µπορεί να επηρεάσει θετικά την Ελληνική 

Χρηµατιστηριακή αγορά είναι η δηµοσιοποίηση των εκτιµήσεων της STANDARD & POOR’S για 

την ελληνική οικονοµία την Παρασκευή 12/09/2014. Αν υπάρξουν ενδείξεις για µελλοντική 

αναβάθµιση της χώρας τότε οι επιδράσεις θα είναι άµεσα εµφανείς στην χρηµατιστηριακή 

αγορά.  

 Όπως έχουµε αναφέρει οι αποφάσεις της ΕΚΤ για παροχή ρευστότητας ύψους 500 δις. 

ευρώ στις Τράπεζες της Ευρωζώνης κρίνεται θετική και κινείται στην κατεύθυνση τόνωσης της 

Εσωτερικής ζήτησης, αναθέρµανσης των Οικονοµιών και µείωσης της ανεργίας στην 

Ευρωζώνη. 

  Για τις Ελληνικές τράπεζες αναλογούν να λάβουν κεφάλαια ύψους 6-9 δις. Τα µέτρα αυτά 

θα βελτιώσουν ταυτόχρονα την κερδοφορία των Ελληνικών Τραπεζών οι οποίες παρουσιάζουν 

υψηλό περιθώριο κέρδους (πλέον του 3,5 – 4%). Βέβαια διατυπώνονται κριτικές απόψεις για 

την αποτελεσµατικότητα των µέτρων της ΕΚΤ. Αν το ποσό των 500 δις. ευρώ είναι ικανό και ο 

τρόπος που επελέγη από την ΕΚΤ για αγορά τιτλοποιηµένων ενυπόθηκων χρεογράφων, να 

επαναφέρει τις Ευρωπαϊκές Οικονοµίες σε τροχιά ανάπτυξης, να εξαλείψει τον αποπληθωρισµό 

και να µειώσει τον αριθµό των απολεσθέντων θέσεων εργασίας.  

 Στις διεθνείς αγορές την εβδοµάδα που διανύουµε δεν έχουµε την δηµοσίευση σηµαντικών 

δεικτών εκτός της Παρασκευής τα στοιχεία για τις Λιανικές Πωλήσεις στις ΗΠΑ και τον δείκτη 

Καταναλωτικής Συµπεριφοράς ΗΠΑ- MICHIGAN. 
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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 


