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ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2017

Σν 2016 ππήξμε κηα δπλακηθή ρξνληά γηα ηηο κεγάιεο δηεζλείο αγνξέο αιιά θαη κηα ‘ρακέλε
ρξνληά’ γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία. Από πιεπξάο Δπελδπηηθήο ηξαηεγηθήο είκαζηε
ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ πνξεία ησλ επηινγώλ καο όπσο απηέο δηαηππώζεθαλ ζηα
ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο: Η ππέξ-απόδνζε ησλ κεηνρώλ ησλ Ακεξηθαληθώλ Αγνξώλ θαη ε
αληίζηνηρε ζεηηθή πνξεία ηνπ Γνιαξίνπ ζε ζρέζε κε ηα δηεζλή βαζηθά λνκίζκαηα θαζώο θαη
ε ζεηηθή απόδνζε ησλ Διιεληθώλ επηινγώλ καο, δηθαίσζαλ ηηο εθηηκήζεηο καο.
Σν ζηαζεξά βειηηνύκελν καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ζηηο ΗΠΑ (ηζηνξηθά ρακειό επίπεδν
αλεξγίαο θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ ζηνλ καθξνπξόζεζκν ζηόρν ηνπ 2%) θαη νη
πξνζδνθίεο γηα ην πξόγξακκα αλαδηάξζξσζεο ηνπ θνξνινγηθνύ πιαηζίνπ θαη δεκνζίσλ
έξγσλ ηνπ λένπ Πξνέδξνπ, αληηζηαζκίδνπλ ηνπο επελδπηηθνύο θόβνπο ιόγσ ηεο έλαξμεο ηνπ
αλνδηθνύ θύθινπ ησλ επηηνθίσλ. Θεσξνύκε πσο ην 2017 ζα είλαη δύζθνιν έηνο από πιεπξάο
απνδόζεσλ ιόγσ ησλ ππέξ-αγνξαζκέλσλ ζπλζεθώλ ζηηο κεηνρηθέο αγνξέο (αιιά θαη ησλ
εθξνώλ πνπ παξαηεξνύληαη ζηνπο Σίηινπο ηαζεξνύ Δηζνδήκαηνο ζηηο Η.Π.Α.) θαη ζα
είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπκε ηα ζεκαληηθά θέξδε από ηηο ελ
ιόγσ επηινγέο. Οη Δπξσπατθέο κεηνρέο σθειήζεθαλ, όπσο αλακελόηαλ, από ηε
‘δηεπθνιπληηθή’ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ θαη παξά ηηο αλαηκηθέο καθξννηθνλνκηθέο
επηδόζεηο ησλ θξαηώλ ηεο Δπξσδώλεο, είραλ άιιε κηα ζεηηθή ρξνληά ρσξίο σζηόζν λα
δηθαηνινγνύλ ηδηαίηεξε αηζηνδνμία γηα ην 2017. Σν λέν έηνο ζπλνδεύεηαη από ζνβαξέο
πνιηηηθέο (εθινγέο) θαη νηθνλνκηθέο (ηξάπεδεο) πξνθιήζεηο γηα ηε ζπλνρή θαη ιεηηνπξγία ηεο
Δ.Δ. νη νπνίεο ζην ηξέρνλ πεξηβάιινλ ρακειώλ ξπζκώλ αλάπηπμεο ζα κπνξνύζαλ λα
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Αληηκεησπίδνπκε σο πην ελδηαθέξνληα επελδπηηθά ζέκαηα γηα ηε λέα ρξνληά ηελ αληίδξαζε
ηεο Βξεηαληθήο νηθνλνκίαο ζηα λέα δεδνκέλα πνπ δηακνξθώλνληαη (;) ζηε κεηά-Brexit επνρή
θαη ηελ δηαθαηλόκελε ππνηίκεζε ηνπ Yen ζε ζρέζε κε ην USD πνπ ζα κπνξνύζε λα
εμαζθαιίζεη δήηεζε γηα ηηο Ιαπσληθέο κεηνρέο.

ην εγρώξην επελδπηηθό γίγλεζζαη, νη αηέξκνλεο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
πξναπαηηνύκελσλ κέηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο θαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε
ησλ αλαγθαίσλ δεκνζηνλνκηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζπληεξνύλ ηε ρακειή νξαηόηεηα ηεο
αγνξάο θαη αθνινύζσο ηε κεγάιε επηθπιαθηηθόηεηα καο. Αθόκα θαη ην γεγνλόο ηεο
εκθάληζεο πξσηνγελνύο πιενλάζκαηνο απνηειεί θπξίσο απόξξνηα ηεο επηβνιήο πξόζζεησλ
θνξνινγηθώλ κέηξσλ θαη όρη νπζηαζηηθήο αλάπηπμεο. Γηα ηελ λέα πεξίνδν δεηνύκελν
απνηειεί ε νκαινπνίεζε ησλ καθξννηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
ελδερόκελε έληαμε ησλ Διιεληθώλ Κξαηηθώλ Οκνιόγσλ ζην Δπξσπατθό Πξόγξακκα
Πνζνηηθήο Υαιάξσζεο (QE), εμαζθαιίδνληαο ξεπζηόηεηα ζηελ εγρώξηα νηθνλνκία θαη
πεξεηαίξσ απνθιηκάθσζε ηνπ επηπέδνπ ξίζθνπ ηεο ρώξαο όπσο έρεη αξρίζεη λα
απνηππώλεηαη ζην 10εηέο Διιεληθό Κξαηηθό Οκόινγν. Άιισζηε θαη γηα ην 2017 ην
αζθάιηζηξν θηλδύλνπ γηα ηελ Διιάδα παξακέλεη ζε πςειόηαην επίπεδν θαζηζηώληαο
δπζρεξή ηελ νξζή απνηίκεζε ησλ εγρώξησλ αμηώλ θαη κόλν κηα ζεηηθή ξνή επελδύζεσλ θαη
ξεπζηόηεηαο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από ηελ εληαηηθή πξνζήισζε ζηηο δηαξζξσηηθέο
αιιαγέο αιιά θαη ηελ επαλέληαμε ησλ Διιεληθώλ νκνιόγσλ ζην πξόγξακκα πνζνηηθήο
ραιάξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε βειηησκέλα
επίπεδα απνηίκεζεο. Δίρακε ήδε πεξηγξάςεη ζηνλ απόερν ησλ εμαηξεηηθά δπζκελώλ
ζπλζεθώλ ηνπ Ινπιίνπ ηνπ 2015 (βλ. Hellenic Equities: A new start-July 2015) ηελ
κεζνδνινγία καο γηα ηελ δίθαηε απνηίκεζε ησλ ρξενγξάθσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά κέζσ ηεο
ρξήζεο ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ θηλδύλνπ (Risk Free Rate) πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπκε
ηα πηζαλά ζελάξηα εηδηθώλ ζπλζεθώλ αζθάιηζηξνπ θηλδύλνπ ρώξαο (country risk premium).
Οκνίσο εμαθνινπζνύκε λα απνηηκνύκε βάζεη ησλ ελαιιαθηηθώλ επηπέδσλ ώζηε λα είκαζηε
αθξηβείο ζηνλ ππνινγηζκό ηεο δίθαηεο ηηκήο ησλ θνξπθαίσλ καο επηινγώλ. πκπεξαζκαηηθά,
παξακέλνπκε πξνζεισκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλα επελδπηηθά ζέκαηα θαη όρη ζε επίπεδν
ζπλνιηθήο αγνξάο.
ηα πιαίζηα ηεο Δπελδπηηθήο ηξαηεγηθήο καο γηα ηελ Διιεληθή Αγνξά, νη θνξπθαίεο
επηινγέο καο γηα ην 2016 θαηάθεξαλ λα αληαπεμέιζνπλ επηηπρώο ζην δνθηκαδόκελν
νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη δηαηήξεζαλ ζε κεγάιν βαζκό ηα ηζρπξά ζεκειηώδε κεγέζε ηνπο
εμαζθαιίδνληαο ζεκαληηθέο απνδόζεηο γηα ηνπο κεηόρνπο ηνπο. Δμαίξεζε ζηηο θαιέο
απνδόζεηο ησλ θνξπθαίσλ επηινγώλ απνηέιεζε ε κεηνρή ηεο Αεξνπνξίαο Αηγαίνπ (ΑΡΑΙΓ 17% ΤTD) πνπ αληηκεηώπηζε κηα αξθεηά απαηηεηηθή ρξνληά ιόγσ εμσγελώλ παξαγόλησλ πνπ
επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκό ηα ιεηηνπξγηθά ηεο απνηειέζκαηα. Δληνύηνηο, δηαηεξνύκε ηελ
ΑΡΑΙΓ ζην ραξηνθπιάθην ησλ Κνξπθαίσλ επηινγώλ καο ζεσξώληαο όηη κπνξεί λα παξάμεη
αμία γηα ηνπο κεηόρνπο μεπεξλώληαο ηα επηρεηξεκαηηθά δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ. Σν
ραξηνθπιάθην ησλ θνξπθαίσλ επηινγώλ καο γηα ην 2016 απέδσζε 13.00% έλαληη -0.05% ηνπ
Γεληθνύ Γείθηε θαη -6.00% ηνπ FTSE 25.

Γηα ην λέν έηνο παξακέλνπκε ζηαζεξνί ζην ζύλνιν ησλ θνξπθαίσλ επηινγώλ καο,
δηαηεξώληαο παξάιιεια ηε ζεηηθή άπνςε καο γηα νξηζκέλεο αθόκα επελδπηηθέο ηδέεο.
πγθεθξηκέλα νη επηινγέο καο γηα ην 2017 είλαη: Ο ΟΣΔ, ν ΟΠΑΠ, ε Coca Cola HBC, o
Όκηινο ΣΙΣΑΝ, ε Αεξνπνξία Αηγαίνπ (ΑΡΑΙΓ) νη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ Μπηηιελαίνπ, θαη ν
Όκηινο Διιεληθώλ Υξεκαηηζηεξίσλ ελώ νη εηαηξίεο πνπ δηαηεξνύκε ζεηηθή άπνςε είλαη ν ε
εηαηξία ΚΡΙ-ΚΡΙ, ηα Πιαζηηθά Θξάθεο, ε ΣΔΡΝΑ Δλεξγεηαθή θαη ε ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ.
Ο όκηινο ΟΣΔ επηβεβαίσζε ηελ εθηίκεζε καο γηα ζηαζεξνπνίεζε ζηα έζνδα ηεο εγρώξηαο
αγνξάο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (κεηά από έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα κείσζεο ησλ εζόδσλ
ηνπ από ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθό ηνκέα). Ο ηνκέαο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ
παξαδνζηαθά αληηκεησπίδεη ηνλ εληνλόηεξν αληαγσληζκό δείρλεη απμεηηθή ηάζε ζηα έζνδα
ηνπ. Αλακέλνπκε ζεκαληηθή ώζεζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη από ηνλ ηνκέα ηεο
ζπλδξνκεηηθήο ηειεόξαζεο. Γηα ην ζύλνιν ηνπ 2017 εθηηκνύκε όηη νη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ
ζα αλέιζνπλ ζηα 3,94 δηο Δπξώ, ην ιεηηνπξγηθό θέξδνο πξν απνζβέζεσλ θαη απνκεηώζεσλ
ζηα 1,30δηο Δπξώ θαη ηα θαζαξά θέξδε ζηα 195 εθ. Δπξώ.
Η ρξόληα επηθύιαμε κηα ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηνλ ΟΠΑΠ, θαζώο ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ project ησλ Απηνκάησλ Σεξκαηηθώλ Λνηαξηώλ (VLT’S) έπεηηα από ηελ
ςήθηζε θαη επηβνιή ηνπ λένπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Η ζπγθεθξηκέλε
εμέιημε απνηππώζεθε ζηελ εληππσζηαθή πνξεία ηεο κεηνρήο (ΟΠΑΠ +15% ΤTD) θαη ζα
επηηξέςεη ζηνλ ΟΠΑΠ λα ζέζεη ζηαδηαθά ζε ιεηηνπξγία ζηελ Διιεληθή αγνξά παηγλίσλ
35.000 ηεξκαηηθά, γεγνλόο ηθαλό λα αιιάμεη πιήξσο ηα κεγέζε ηνπ Οκίινπ (βλ. HELLENIC
ORGANIZATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS (OPAP)151116). Οη εθηηκήζεηο καο γηα
ην 2017 πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ ζπκβνιή κέξνπο από ην ζύλνιν ησλ VLT’s.
πκπεξαζκαηηθά, εθηηκνύκε όηη ην επίπεδν πσιήζεσλ γηα ηνλ ΟΠΑΠ ζα αλέιζεη ζηα 1,80 δηο
Δπξώ ζε όξνπο GGR (Gross Gaming Revenues), ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν απνζβέζεσλ θαη
απνκεηώζεσλ (EBITDA) ζηα 414εθ. Δπξώ θαη ε θαζαξή θεξδνθνξία ζηα 162εθ Δπξώ.
Η κεηνρή ηεο Coca Cola Hellenic επηβξάβεπζε ηελ κεζνδνινγία καο ζρεηηθά κε ηελ
απνηίκεζε ηεο βάζεη ρακειόηεξνπ επηπέδνπ αζθάιηζηξνπ θηλδύλνπ έπεηηα από ηελ κεηαθνξά
ηεο έδξαο ζηελ Διβεηία (βι HBC13112013), όπσο θαη ηηο πξνβιέςεηο καο ζρεηηθά κε ηελ
αύμεζε ησλ κεγεζώλ ηεο, θαζηζηώληαο ηελ έλα δηαρξνληθά ζεκαληηθό value pick κε
ζεκαληηθά πεξηζώξηα αλόδνπ. Γηα ην 2017 εθηηκνύκε ζπλέρηζε ηεο αύμεζεο ησλ εζόδσλ θαη
ζηηο ηξείο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαηξίαο θαη αύμεζε ζηελ ιεηηνπξγηθή
θαη θαζαξή θεξδνθνξία ηεο. Δλδεηθηηθά ππνινγίδνπκε ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Οκίινπ ζηα
6,80δηο. Δπξώ, ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν απνζβέζεσλ θαη απνκεηώζεσλ ζε 795 εθ. Δπξώ θαη
θαζαξά θέξδε ζηα 278εθ. Δπξώ.

Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ΣΙΣΑΝ επζπγξακκίζηεθαλ κε ηηο πξνβιέςεηο καο
γηα ηα ζπλνιηθά έζνδα, ηελ ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ εξγαζηώλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο πνπ
εληζρύνπλ ηα κεγέζε ηεο εηαηξίαο όπσο θαη ηα απμεκέλα ιεηηνπξγηθά πεξηζώξηα ζπλέπεηα ηεο
νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο ζηελ Αίγππην γηα ηελ ρξήζε ζηαζεξώλ θαπζίκσλ αληί θπζηθνύ
αεξίνπ. Γηα ην 2017 ζεσξνύκε όηη ν γεσγξαθηθόο ηνκέαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζα
ζπλερίζεη ηελ ζεκαληηθή ηνπ αλάπηπμε ελώ νη ππόινηπνη ηξεηο ζα θηλεζνύλ ζηα επίπεδα ηνπ
2016. Παξάιιεια έρνπκε εθαξκόζεη ζην κνληέιν απνηίκεζεο καο βειηησκέλα ιεηηνπξγηθά
πεξηζώξηα θαη ρακειόηεξεο αλάγθεο ζε θεθαιαηνπρηθέο επελδύζεηο έπεηηα από ηελ
νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο ηεο Αηγύπηνπ. Γηα ην 2017 νη πξνβιέςεηο καο γηα ην επίπεδν
πσιήζεσλ, ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν απνζβέζεσλ θαη απνκεηώζεσλ θαη θαζαξήο
θεξδνθνξίαο είλαη 1,55δηο Δπξώ, 264εθ. Δπξώ θαη 55εθ. Δπξώ αληίζηνηρα.
Σν 2016 απνηέιεζε κηα ρξνληά ζεκαληηθώλ πξνθιήζεσλ γηα ηελ Αεξνπνξία Αηγαίνπ θαζώο
αληηκεηώπηζε αθελόο ηελ πίεζε ηνπ απμαλόκελνπ αληαγσληζκνύ ζηνπο πξννξηζκνύο Διιάδνο
θαη Δμσηεξηθνύ αθεηέξνπ ηελ επηβνιή πξόζζεηνπ θόξνπ ζηηο ππεξεζίεο ηεο, παξάγνληεο πνπ
κείσζαλ αηζζεηά ηα έζνδα ηεο. Σα ζπγθεθξηκέλα γεγνλόηα καο νδήγεζαλ λα κεηαβάιινπκε
ηηο πξνβιέςεηο καο ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οκίινπ ππό ην πξίζκα ηεο
απμαλόκελεο επηβαηηθήο θίλεζεο αιιά θαη ηεο δηαηήξεζεο ρακειόηεξνπ κέζνπ λαύινπ.
Απηέο νη αιιαγέο δηαθνξνπνηνύλ ηηο πξνβιέςεηο καο γηα ηελ δίθαηε ηηκή ηεο εηαηξίαο
κεηώλνληαο ηελ (βλ AEGEAN AIRLINES 270916) θαη νδεγνύλ ζε εθηηκώκελα έζνδα γηα ην
2017 ύςνπο 963,50 εθ.Δπξώ, EBITDA 95,20εθ.Δπξώ θαη θαζαξά θέξδε 52,10 εθ. Δπξώ.
Σν 2017 απνηειεί γηα ηνλ Όκηιν Μπηηιελαίνπ έηνο εηαηξηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαζώο έρεη
απνθαζηζηεί ε νιηθή απνξξόθεζε ηεο ΜΔΣΚΑ, ηεο Protergia θαη ηνπ Αινπκηλίνπ από ηελ
κεηξηθή εηαηξεία. Δθηηκνύκε όηη νη κέηνρνη ζα σθειεζνύλ από ηηο απμεκέλεο ζπλέξγηεο
θαζώο θαη από ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κεηνςεθηώλ ζηα θαζαξά θέξδε,
εμέιημε πνπ έρεη απνηηκεζεί κε άλνδν 69% ζηε κεηνρή. Δπηπιένλ, ην λέν ζρήκα ζα είλαη ζε
ζέζε λα εμαζθαιίζεη κεησκέλν θόζηνο θεθαιαίνπ θαη λα απινπνηήζεη ηηο παξαγσγηθέο ηηο
δηαδηθαζίεο ζε όθεινο ηεο δεκηνπξγίαο επηπιένλ αμίαο γηα ηνπο κεηόρνπο. .
Η κεηνρή ησλ Διιεληθώλ Υξεκαηηζηεξίσλ (ΔΥΑΔ) απνηειεί πάγηα επηινγή καο ράξε ζηελ
ηζρπξή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ, ηελ πιενλάδνπζα ξεπζηόηεηα πξνο όθεινο ησλ
κεηόρσλ θαη ηνλ ξόιν ηεο σο proxy ζηηο όπνηεο ζεηηθέο εμειίμεηο ζηελ εγρώξηα
θεθαιαηαγνξά.
Η ζεηηθή απόδνζε ησλ κεηνρώλ πνπ ζεσξνύληαη επηθνπξηθέο επηινγέο ησλ θνξπθαίσλ
επηινγώλ καο αμίδεη λα ζεκεησζεί: εκθάληζαλ ζεκαληηθή αλάπηπμε, βειηίσζαλ επηπιένλ ηα
κεγέζε ηνπο θαη απνηέιεζαλ ζεκαληηθέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ πξνζέθεξαλ έθζεζε ζε
ελδηαθέξνληα πεδία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο..

Σα Πιαζηηθά Θξάθεο εμέπιεμαλ ηόζν κε ηα βειηησκέλα απνηειέζκαηα ηνπο όζν θαη κε ηελ
πνξεία ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπο ζηελ αγνξά θαζώο επηβεβαίσζαλ ηελ ηηκή ζηόρν ησλ 2,00
Δπξώ/κεηνρή πνπ απνηηκνύζακε ηελ εηαηξία (βλ. Τhrace Plastics Co. 05042016). Σν κίγκα
ησλ πξντόλησλ ηεο εηαηξείαο, ε πγηήο θεθαιαηαθή βάζε θαη ην πιενλέθηεκα ησλ απμεκέλσλ
ιεηηνπξγηθώλ πεξηζσξίσλ ιόγσ ησλ κεησκέλσλ ηηκώλ ηεο πξώηεο ύιεο ζπληεξνύλ ηελ ζεηηθή
άπνςε καο γηα ηε κεηνρή.
Η ΣΔΡΝΑ Δλεξγεηαθή ζπλερίδεη ηελ επηηπρεκέλε αύμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθόηεηαο
παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ΑΠΔ (αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο) πνπ πιένλ
ζπκβαδίδεη κε ην επελδπηηθό πιάλν αλάπηπμεο ηεο γεγνλόο πνπ απνηππώλεηαη ζηα
νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα.
Σν έηνο 2016 ήηαλ έλα από ηα ηζρπξόηεξα γηα ηνλ Όκηιν ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ θαζώο θαηέγξαςε ηα
πςειόηεξα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο 15εηίαο εθκεηαιιεπόκελνο ηελ
ιεηηνπξγηθή αξηηόηεηα ησλ δηπιηζηεξίσλ ηνπ, ηα αλνδηθά θαη πςειά πεξηζώξηα δηύιηζεο
όπσο θαη ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηεο ηζνηηκίαο πνπ επηδξνύλ ζεηηθά ζηα απνηειέζκαηα
ηνπ. Αλακέλνπκε ηελ επηζηξνθή ησλ ιεηηνπξγηθώλ κεγεζώλ ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ ζε πην
θαλνληθά επίπεδα πέξα από ηνπο έθηαθηνπο επλντθνύο παξάγνληεο πνπ επηθξάηεζαλ θαη
ζεσξνύκε ηελ εηαηξία ζεκαληηθή επηινγή πνηόηεηαο θαη παξαγσγήο αμίαο γηα ηνπο κεηόρνπο
ηεο.
Σέινο, ν όκηινο ΚΡΙ ΚΡΙ ζπλερίδεη λα αλαπηύζζεηαη ζεκαληηθά κε πγηή θεθαιαηαθή βάζε
θαη εθκεηαιιεύεηαη ηα νθέιε από ηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ζε ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο
έλσζεο.

Appendix:

Top Picks Yield Table:
HELLENIC TELECOM. ORG S.A
HELLENIC ORGANIZATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A
COCA COLA HBC AG
TITAN CEMENT COMPANY S.A
AEGEAN AIRLINES S.A
MYTILINEOS HOLDINGS
EXAE
*Yield-to-Date, Source: N.Chryssochoidis Research Department

-5%
15%
1%
21%
-17%
69%
-12%

Top Picks Fundamentals Estimates

Company

Ticker

Price

HELLENIC TELECOM. ORG S.A

HTO

8,65

490.150.389

4.239.800.865

3.932.008.689

1.297.562.867

195.005.126

0,37

0,40

23

1,88

10,71

9,06

HELLENIC ORGANIZATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A

OPAP

8,23

319.000.000

2.625.370.000

1.793.845.915

414.037.734

161.716.511

0,23

0,51

36

2,28

15,00

9,86

COCA COLA HBC AG

EEE

20,15

367.690.225

7.408.958.034

6.719.679.337

795.377.554

277.783.165

0,72

0,76

28

2,63

21,75

N/A

TITAN CEMENT COMPANY S.A

TITK

21,95

84.632.528

1.857.683.990

1.555.505.249

264.131.365

54.905.269

0,39

0,65

57

1,15

21,85

15,10

AEGEAN AIRLINES S.A

AEGN

6,23

71.417.100

444.928.533

963.500.000

95.145.000

51.361.491

0,67

0,72

9

2,00

8,50

7,45

MYTILINEOS HOLDINGS

MYTIL

6,20

116.915.862

724.878.344

1.274.191.991

182.521.239

45.850.538

0,27

0,39

23

0,75

6,18

4,82

# Shares

M Cap.

Revenues17(E)

*Closing Prices 21/12/16 Source N.Chryssochoidis Research Department

EBITDA17(E)

NI17(E)

EPS 16(E) EPS 17(E) P/E 16(E) P/BV 16(E) FV@6,50% FV@8,50%

Ρήηπα Πεπιοπιζμού Εςθύνηρ:
Απαγνξεύεηαη ε αλαδεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ. Οη απόςεηο πνπ πεξηέρνληαη βαζίδνληαη ζε πεγέο πνπ ζεσξνύληαη αμηόπηζηεο, σζηόζν ε Ν.
ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ. δελ επζύλεηαη γηα ηελ εγθπξόηεηα, νξζόηεηα ή αμηνπηζηία ηνπο θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο ηνπο ρσξίο πξόηεξε εηδνπνίεζε. Σόζν ε Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ
ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ. όζν θαη νη δηεπζύλνληεο θαη ππάιιεινη ηεο δελ θέξνπλ νπδεκία επζύλε γηα νπνηαδήπνηε ζπλέπεηα ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ. Το παπόν δεν αποηελεί πποζθοπά, πποηποπή ή επενδςηική
ππόηαζη για αγοπά ή πώληζη μεηοσών ή άλλων κινηηών αξιών. Οι επενδύζειρ πος αναθέπονηαι ενδέσεηαι να µην είναι οι ενδεδειγμένερ για οπιζμένοςρ επενδςηέρ.
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