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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 0,37% (644,91 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 58 κινήθηκαν ανοδικά, 48 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 114 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.718,42 μονάδες (-0,49%), με τις μετοχές των ΔΕΗ (+1,74%), ΒΙΟ (+1,44%) 
και ΕΕΕ (+1,27%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΛΑΜΔΑ (-1,71%), ΟΠΑΠ (-1,98%) και ΜΠΕΛΑ (-1,99%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κινήθηκαν καθοδικά. 

 
Οικονομία 
 

 Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συζητήσει το μηχανισμό αυξημένων εγγυήσεων 
όταν συμφωνηθούν τα μέτρα για το χρέος και το δημοσιονομικό μονοπάτι είπε ο 
Δημήτρης Τζανακόπουλος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Αυτό είναι το 
σημείο υποχώρησης που μπορούμε να κάνουμε για να βρεθεί μια ισορροπία» είπε και 
επέμεινε ότι ο λόγος που δεν έχουμε προχωρήσει με την αξιολόγηση είναι οι παράλογες 
απαιτήσεις του ΔΝΤ που αμφισβητεί τα στοιχεία των ευρωπαϊκών θεσμών για την πορεία 
της ελληνικής οικονομίας μετά το 2018. Διευκρινίζοντας τι θα περιλαμβάνει αυτός ο 
μηχανισμός, ανέφερε ότι θα υπάρξει μια συζήτηση παρόμοια με εκείνη που έγινε για το 
κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης, αν και -πρόσθεσε- δεν θα υπάρξει λόγος να εφαρμοστεί 
ένας τέτοιος μηχανισμός, γιατί η οικονομία υπεραποδίδει. Σύμφωνα με τον ίδιο η κυβέρνηση 
έχει κάνει τις υποχωρήσεις που ήταν αναγκαίες ώστε να βρεθεί συμφωνία στο 90-95% για τα 
τεχνικά κλιμάκια. 
 

 Η υπερφορολόγηση αλλά και η αυξημένη χρήση καρτών στις συναλλαγές των 
φορολογουμένων οδήγησαν στη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 4,4 
δισ. ευρώ το 2016. Οι φόροι που επιβλήθηκαν το 2016 και οι οποίοι ανήλθαν σε περίπου 5 
δισ. ευρώ εκτόξευσαν τα έσοδα του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο έτος, με 
αποτέλεσμα να υπερβούν τον στόχο που είχε τεθεί κατά 1,8 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα 
προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού: 
• Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 4,39 δισ., ευρώ, έναντι 
πρωτογενούς πλεονάσματος 2,27 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για 
πρωτογενές πλεόνασμα 1,98 δισ. ευρώ. 
• Τον τελευταίο μήνα του έτους οι εισπράξεις του Δημοσίου ανήλθαν στα 6,026 δισ. ευρώ, 
114 εκατ. ευρώ παραπάνω σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Στο σύνολο του έτους, τα έσοδα 
του τακτικού προϋπολογισμού (κυρίως φορολογικά) αυξήθηκαν κατά 1,8 δισ. ευρώ σε σχέση 
με τον στόχο που είχε τεθεί και ανήλθαν σε 49,796 δισ. ευρώ. Οι επιστροφές εσόδων 
(εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) 
ανήλθαν σε 3,26 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 22 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, 
ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4,172 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 204 εκατ. ευρώ έναντι 
του στόχου. 
• Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016 
ανήλθαν στα 55,153 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 817 εκατ. ευρώ έναντι 
του στόχου. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,865 δισ. 
ευρώ και είναι μειωμένες κατά 354 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης 
των πρωτογενών δαπανών κατά 246 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, σε σχέση με το 2015 είναι 
αυξημένες κατά 320 εκατ. ευρώ. 
 

 Το δ΄ τρίμηνο του 2016, τόσο τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) όσο και η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ 
παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2016, εξέλιξη σύμφωνη με τις 
προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου, 
επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος σε έκθεσή της. Επιπλέον, σημειώνει η ΤτΕ, οι 
τράπεζες πιστεύουν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια 
του α' τριμήνου του 2017. Αμετάβλητη αναμένεται να παραμείνει και η συνολική ζήτηση 
δανείων, καθώς η μικρή αύξηση της ζήτησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα 
αντισταθμιστεί από τη μείωση της ζήτησης δανείων από τις μεγάλες επιχειρήσεις. 
Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ το δ' τρίμηνο του 
2016. Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν πλήρως 
παρέμεινε επίσης σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. 

 
Αγορά 
 

 Σε συνέχεια της μεταφοράς, από τη Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017, της 
διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας "KLEEMAN HELLAS ΑΒΕΕ" στην 
κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς" του ΧΑ, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες 
αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της 
εταιρείας, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα: 
-Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ 
Οι μετοχές της εταιρείας "KLEEMAN HELLAS ΑΒΕΕ" αφαιρούνται από τη σύνθεση του 
δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας "FLEXOPACK ΑΕΒΕΠ Α.Ε." με 
συντελεστή στάθμισης 28%. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 642.50 -0.37% -0.2% 

FTSE-Large Cap 1,718.42 -0.49% -1.3% 
FTSE-Mid Cap 806.18 +0.95% +7.0% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 43,861 -0.19% -2.8% 
Όγκος (€ εκατ.) 25.97 - 34.56 

  

 
ΔΕΗ 1.74% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΒΙΟ 1.44% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΕΕ 1.27% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΛΠ 1.15% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΤΙΤΚ 0.94% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΕΤΚ -1.56% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΑΛΦΑ -1.59% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΛΑΜΔΑ -1.71% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΟΠΑΠ -1.98% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΜΠΕΛΑ -1.99% -4.97% -30.00% 0,00% -3,88% -3,88% -4,19% -3.88% -6,25% -6,25% -1.93% -5.98%  

Μακροοικονομικά Στοιχεία 

 Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

3μηνιαίο Euribor -0.33% -0.1 -1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 7.62% +5.3 -1 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 7.08% +8.0 -2 

Spread 10ετούς Ομ. 678 +9.4 -12 

USD / Euro 1.07 0.92% 1.7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 53.04 1.28% -1.3% 

ΑΕΠ (%) 1,8% Γ΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός -0,9% Νοε. '16 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

18/01/2017:   –   
 

20/01/2017: S&P – Αξιολόγηση 
26/01/2017: Eurogroup 
09/02/2017: MSCI – Τριμηνιαία Αναθεώρηση Δείκτη 
23/02/2017: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
24/02/2017: Moody’s – Αξιολόγηση 
24/02/2017: Fitch – Αξιολόγηση 
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-Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών ΧΑ 
Οι μετοχές της εταιρείας "KLEEMAN HELLAS ΑΒΕΕ" αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας 
"FLEXOPACK ΑΕΒΕΠ Α.Ε." με συντελεστή στάθμισης 28%. 
-Δείκτης Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΧΑ 
Οι μετοχές της εταιρείας "FLEXOPACK ΑΕΒΕΠ Α.Ε." αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση. 
-Δείκτης FTSE/ΧΑ Mid Cap 
Οι μετοχές της εταιρείας "KLEEMAN HELLAS ΑΒΕΕ" αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση. 
-Δείκτης FTSE/ΧΑ Αγοράς 
Οι μετοχές της εταιρείας "KLEEMAN HELLAS ΑΒΕΕ" αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση. 
-Δείκτης FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης 
Οι μετοχές της εταιρείας "KLEEMAN HELLAS ΑΒΕΕ" αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση. 
-Δείκτης FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 
Οι μετοχές της εταιρείας "KLEEMAN HELLAS ΑΒΕΕ" αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας 
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" με συντελεστή στάθμισης 65%. 
-Δείκτης FTSE/ΧΑ Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 
Οι μετοχές της εταιρείας "KLEEMAN HELLAS ΑΒΕΕ" αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση. 
Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τετάρτης 18 Ιανουαρίου 2017 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Η Γ.Σ. της ΔΕΗ, ενέκρινε την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ αφού προηγουμένως οι τέσσερις δανείστριες τράπεζες απέσυραν τις επιφυλάξεις τους για τη 
βιωσιμότητα των δανείων της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, στην Γ.Σ. αναγνώσθηκε επιστολή τους με την οποία δηλώνουν ότι εξετάζουν θετικά την 
κάλυψη υφιστάμενου κοινοπρακτικού της δανείου, βάσει της μεταβίβασης στις τράπεζες απαιτήσεων ύψους 300 εκατομμυρίων και παροχής 
πρόσθετων εγγυήσεων εκ μέρους της υπό ίδρυση εταιρείας Ενεργειακή Συμμετοχών. Η επανάληψη των εργασιών της ξεκίνησε με μικρή 
καθυστέρηση από τις 12.30 το μεσημέρι όταν διακόπηκε μετά από αίτημα του Δημοσίου. Εν τω μεταξύ από την Παρασκευή το απόγευμα, όταν 
δημοσιοποιήθηκε η επιστολή των τεσσάρων τραπεζών, η διαπραγμάτευση μεταξύ τραπεζών, υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας ήταν συνεχείς 
προκειμένου να βρεθεί λύση που να διασφαλίζει τις τράπεζες αναφορικά με τη μετάθεση στη νέα υπό ίδρυση εταιρεία μέρος των εγγυήσεων τις 
οποίες είχε παραχωρήσει η ΔΕΗ έναντι των δανείων που έχει λάβει. Με την επιστολή τους οι τράπεζες, δηλώνουν επίσης ότι είναι διατεθειμένες να 
εξετάσουν την χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού στη ΔΕΗ (η εταιρεία ζητούσε τουλάχιστον 200 εκατομμύρια για το επόμενο διάστημα) με την 
παραχώρηση ως εγγύησης ισόποσων απαιτήσεων από πελάτες. Σημειώνεται ότι η εμπλοκή που προέκυψε, καθώς από το απόγευμα της 
Παρασκευής τα αρμόδια υπουργεία βεβαίωναν εγγράφως ότι το πρόβλημα που θέτουν οι τράπεζες θα λυθεί, ήταν σοβαρή καθώς έπρεπε να 
διασφαλιστούν για τη κάλυψη τους μέσω εγγυήσεων και από τη νέα υπό ίδρυση εταιρεία. Έτσι εκ των πραγμάτων αναζητήθηκε άλλη συνδυαστική 
φόρμουλα διασφάλισης των τραπεζών, μέσω της μεταφοράς στις τράπεζες απαιτήσεων της ΔΕΗ από φερέγγυους μεγάλους καταναλωτές 
(Αλουμίνιο) και την παροχή εταιρικών εγγυήσεων. 
 

 Η επενδυτική εταιρεία ακινήτων Grivalia αποκτά, μέσω της θυγατρικής Grivalia Hospitality, το 60% που κατείχε η Dolphin Capital στην εταιρεία 
ιδιοκτησίας του Pearl Island στον Παναμά. Στο Pearl Island προωθείται η ανάπτυξη τουριστικού συγκροτήματος με μαρίνα 500 θέσεων, 
παραθεριστικές κατοικίες, ξενοδοχειακό συγκρότημα, κλπ. Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί βασική υποδομή στο νησί, αεροδιάδρομος και άλλες 
εγκαταστάσεις. Η τιμή πώλησης του 60% του ποσοστού που κατείχε Dolphin Capital Investors και οι θυγατρικές της στο Pearl Island, αντανακλά 
συνολική αποτίμηση του έργου στα 63 εκατομμύρια ευρώ. Το καθαρό τίμημα που θα εισπράξει η εταιρία ανέρχεται στα 27 εκατομμύρια ευρώ, ποσό 
που αντιστοιχεί περίπου στη συνολική επένδυση της εταιρίας στο συγκεκριμένο έργο. Πρόκειται για την πρώτη κίνηση της Grivalia στον τομέα του 
τουρισμού μετά την ίδρυση της θυγατρικής Grivalia Hospitality η οποία θα εξειδικευθεί σε επενδύσεις στο συγκεκριμένο κλάδο. 

 
(Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.gr”, “www.insider.gr”, “www.naftemporiki.gr”, “www.imerisia.gr”, “www.capital.gr” “www.tovima.gr” “www.kathimerini.gr,” 
“www.sigmalive.com”, “www.newmoney.gr ”,“www.bankingnews.gr , www.real.gr, “www.protothem.gr”) 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.insider.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.imerisia.gr/
http://www.capital.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.gr/
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AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Το παρόν εκδίδεται από την EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ. και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευση του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
εταιρίας. Οι αναλύσεις και εκτιμήσεις που περιέχει έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόταση ή επενδυτική συμβουλή για αγορά ή πώληση 
μετοχών ή άλλες επενδυτικές κινήσεις, οι δε πληροφορίες και τα στοιχεία αντλούνται από αξιόπιστες πηγές χωρίς καμία επαλήθευση από την εταιρία και χωρίς να παρέχεται 
καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους. 
 
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έχει συνταχθεί από το Τμήμα Ανάλυσης και Αναδοχών της  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ. Το έγγραφο αυτό συνετάχθη για αποκλειστική 
χρήση του παραλήπτη του και δεν επιτρέπεται να επανατυπωθεί, αντιγραφεί ή διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της  EUROXX 
A.X.E.Π.Ε.Υ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δεν συνιστούν πρόταση για αγορά ή για πώληση κάποιου συγκεκριμένου χρεογράφου ούτε επενδυτικές συμβουλές. Η 
EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ, οι συγγενείς της εταιρίες καθώς και πρόσωπα ή πελάτες συνδεδεμένα με αυτήν μπορούν οποτεδήποτε να αναλάβουν κάποια θέση ή να συμμετάσχουν 
σε συναλλαγές που αφορούν χρεόγραφα τα οποία αναφέρονται στο παρόν. Ενδέχεται επίσης να συνεργάζονται κατά καιρούς με τις αντίστοιχες εκδότριες εταιρίες. 
 
Σημαντικές δηλώσεις, αναφορές και διασαφηνίσεις  
 
Διαχωρισμός Γεγονότων από εκτιμήσεις 
 
Στην ανάλυση αυτή διαχωρίζονται τα γεγονότα από (α) τις βάσιμες εκτιμήσεις και (β) της ανεπιβεβαίωτες δημοσιεύσεις- εκτιμήσεις. Οι βάσιμες εκτιμήσεις συμβολίζονται με 
αστερίσκο (*) ενώ οι ανεπιβεβαίωτες συστάσεις-εκτιμήσεις συμβολίζονται με δύο αστερίσκους(**) 
 
Η ανάλυση αυτή στην παρούσα (πλήρη και τελική) μορφή δεν έχει περιέλθει σε γνώση κανενός προ της δημοσίευση της. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή στόχος δεν έχει γίνει 
γνωστό σε πελάτες, μέλη ΔΣ στελέχη ή υπαλλήλους της EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ ή σε στελέχη της αναλυόμενης εταιρίας. 
 
Μαθηματική Βασιμότητα των εκτιμήσεων 
Ο αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία που αποδεικνύουν την μαθηματική  βασιμότητα των εκτιμήσεων του για την τιμή στόχο της εταιρίας, προς αποκλειστική & και 
πιθανή μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές. 
 
Διαβαθμίσεις  

Οι διαβαθμίσεις αφορούν την σχέση της τιμής της μετοχής με την θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. 

 

 
 
Ενδεικτική Αναφορά σε Κινδύνους 
Επενδύσεις στην εξεταζόμενη εταιρία ενέχουν κινδύνους που  σχετίζονται, α. Με την αγορά & διαπραγμάτευση μετοχών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε μικρή εμπορευσιμότητα 
της μετοχής, συστηματικούς κινδύνους ( η εταιρία έχει equity BETA>1) και μη συστηματικούς κινδύνους, β. Με άλλους κινδύνους όπως επιχειρηματικούς κινδύνους (εξάρτηση 
πωλήσεων από μεγάλους πελάτες & διαγωνισμούς, εξάρτηση από εγχώρια αγορά, εξάρτηση από συμβάσεις συνεργασίας), συναλλαγματικούς κινδύνους κλπ. που επηρεάζουν 
τα μεγέθη της εταιρίας και συνακόλουθα την τιμή της μετοχής. 
 
Σε κάθε περίπτωση η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ προορίζει την παρούσα μελέτη για επαγγελματίες Επενδυτικούς Συμβούλους ή διαχειριστές, οι οποίοι την αξιοποιούν εξετάζοντας 
το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή και επενδυτικό ορίζοντα ( ο οποίος μόνο κατά σύμπτωση μπορεί να ταυτίζεται με εκείνος της εκάστοτε 
ανάλυσης) ή/και τοποθετήσεις αυτού σε  άλλες αξίες, μετοχικές ή μη, πάντα στα πλαίσια των αρχών βέλτιστης κινδύνων. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ μπορεί να μεταβάλλει τις 
εκτιμήσεις της, βάσει νέων δεδομένων, χωρίς προειδοποίηση. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε απόδοση σε οποιονδήποτε τίτλο σε οποιοδήποτε 
χρονικό ορίζοντα και για οποιονδήποτε που κάνει χρήση πληροφοριών ή και εκτιμήσεων που περιέχονται στην παρούσα μελέτη.  
 
Επενδυτικές συμβουλές 
 
Δηλώσεις που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων 
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα (αναλυτές & επενδυτικοί σύμβουλοι) δεν κατέχουν μετοχές της αναλυόμενης εταιρίας ή θέση σε παράγωγα προϊόντα (derivatives) στα οποία 
συνυπολογίζεται/συμμετέχει η εν λόγω μετοχή. Οι αναλυτές έχουν ασχοληθεί κατά το τελευταίο 12μηνο, στα πλαίσια της απασχόλησης τους στην EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ και 
μόνο, για εργασίες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη εταιρία, χωρίς ο μισθός τους να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες εργασίες. Τα παραπάνω 
φυσικά πρόσωπα δεν είχαν έμμισθη σχέση με την αναλυόμενη εταιρία. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ έχει παράσχει κατά το 12μηνο συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την 
αναλυόμενη εταιρία υπαμοιβή . Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν κατέχει αριθμό μετοχών της αναλυόμενης που να θεωρείται, βάσει της υπάρχουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, 
ως σημαντικός.   

 

Τμήμα Ανάλυσης     Τμήμα Πωλήσεων     Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 

Βαγγέλης Καρανίκας +30-210-6879322 vkaranikas@euroxx.gr Γιώργος Πολίτης +30-210 6879 520 gpolites@euroxx.gr Παλαιολόγου 7  

Γιάννης Σινάπης +30-210-6879353 sinapis@euroxx.gr Ηλίας Δημητρός +30-210 6879 485 dimitros@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879486 epilios@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

   Kristi Rokhvadze +30-210 6879 480 krokhvadze@euroxx.gr  

 
 

Διαβάθμιση Αναλύσειων της 

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Αγορά

Διακράτηση

Πώληση

Υπο Αναθεώρηση

Αναμενόμενη συνολική απόδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση μεταξύ -10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση < -10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής 

Σύσταση και τιμή στόχος υπόκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης


