
                

 
 
 
 

      Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

 
 

                                                    Απρίλιος 21, 2017     

 
                Ενημερωτικό Δελτίο   
      

   

Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 0,67% (674,40 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 33 κινήθηκαν ανοδικά, 64 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 125 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.803,95 μονάδες (+0,54%), με τις μετοχές των OTE (+1,38%), ΟΛΠ (+0,91%) 
και ΓΡΙΒ (+0,61%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΕΧΑΕ (-2,27%), ΕΥΡΩΒ (-2,27%) και ΕΤΕ (-2,34%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά. 

 
Οικονομία 
 

 Η μάχη για την αναδιάρθρωση του χρέους, με πρωταγωνιστές το ΔΝΤ και τη 
Γερμανία, ξεκινά σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενώ ήδη από χθες οι δύο πλευρές έδωσαν 
δείγματα γραφής, που προοιωνίζονται μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Χαρακτηριστικά, 
Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κ. Λαγκάρντ προειδοποίησε να «μην κρατάτε την αναπνοή 
σας για το ελληνικό χρέος», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επίτευξη συμφωνίας δεν είναι 
άμεσα ορατή. Όπως είπε, σε συνέντευξη Τύπου κατά την έναρξη της εαρινής Συνόδου του 
Ταμείου, το θέμα χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή 
πλεονάσματα, τα οποία «πρέπει να είναι λογικά». Από την άλλη πλευρά, ο Γερμανός 
υπουργός Οικονομικών Β. Σόιμπλε εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο 
ελληνικό πρόγραμμα. Παράλληλα, όμως, ο ίδιος, σε δηλώσεις του στο περιθώριο των 
εργασιών της Συνόδου, άφησε αιχμές κατά του Ταμείου για τις προβλέψεις του σε ό,τι αφορά 
τα ελληνικά πρωτογενή πλεονάσματα, σημειώνοντας ότι οι προβλέψεις της ελληνικής 
κυβέρνησης αποδείχθηκαν πιο ρεαλιστικές από αυτές του Ταμείου. «Ατυχώς για το ΔΝΤ», 
σημείωσε, «τα τελευταία δύο χρόνια οι προβλέψεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι πιο 
ρεαλιστικές. Οι οικονομολόγοι πρέπει κάποιες φορές να αντιμετωπίζουν την 
πραγματικότητα». Ενα πρώτο μέτρο, στο πλαίσιο των μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων για 
την αναδιάρθρωση του χρέους, που θα μπορούσε να ξεκλειδώσει τη συμμετοχή του ΔΝΤ 
στο ελληνικό πρόγραμμα ανακοίνωσε, εξάλλου, χθες ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας Κλ. Ρέγκλινγκ. Ο κ. Ρέγκλινγκ επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι 
εξετάζεται να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια του τρίτου μνημονίου που δεν θα 
απορροφηθούν από την Ελλάδα, προκειμένου να εξοφληθούν τα δάνεια του ΔΝΤ στην 
Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι από τα 25 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, 
χρησιμοποιήθηκαν τελικά τα 5 δισ. ευρώ. Ο ίδιος, εξάλλου, εξέφρασε αισιοδοξία ότι η χώρα 
θα μπορέσει να επιστρέψει στις αγορές και να σταθεί στα πόδια της στο τέλος του 
προγράμματος, στα μέσα του 2018. 
 

 Ο Π. Μοσκοβισί δήλωσε ότι ελπίζει σε μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και δανειστών 
έως τα τέλη Μαΐου, όπως μεταδίδει το Reuters. «Πρέπει να μετατρέψουμε το πολιτικό 
deal σε μια τεχνική συμφωνία. Ελπίζω ότι οι ομάδες θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην 
Αθήνα τις επόμενες ημέρες και να έχουμε μια συμφωνία μέχρι τα τέλη Μαΐου. Αυτό είναι το 
χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο κ. Μοσκοβισί. 

 

 Η Παγκόσμια Τράπεζα δεν σκοπεύει να προχωρήσει το επόμενο διάστημα στη 
χορήγηση δανείου 3 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα. Αυτό αποσαφήνισε ο πρόεδρος της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, Τζιμ Γιονγκ Κιμ απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Real.gr για τις 
φήμες που έχουν κυκλοφορήσει τους τελευταίες μήνες κατά την συνέντευξη τύπου στο 
πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο Τζιμ Γιονγκ Κιμ αν 
και δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο διευκρίνισε ότι μια τέτοια απόφαση χρειάζεται και 
την σύμφωνη γνώμη των δανειστών ενώ απέφυγε να προδικάσει μια απόφαση του 
εκτελεστικού συμβουλίου της Παγκόσμιας Τράπεζας για ένα μελλοντικό δάνειο. 

 

 Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε αναφορικά με το ΔΝΤ, ότι Γερμανία και 
Ολλανδία επιμένουν ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι να 
μετέχει και το Ταμείο. Σε ό,τι αφορά στη συμφωνία με το ΔΝΤ, είναι ένα πρόγραμμα 
μικρής χρηματοδότησης που θα λήξει ταυτόχρονα με το αντίστοιχο του ESM. 
Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, όπως είπε, στις 25 Απριλίου επιστρέφουν οι θεσμοί και 
θα γραφτούν τα κείμενα (για το πρόγραμμα του ESM και το αντίστοιχο του ΔΝΤ) και στις 22 
Μαΐου θα γίνει το Eurogroup για να μπει η τελική σφραγίδα. 

 

 Στην περιοχή του 3,8%-4,1% του ΑΕΠ κινήθηκε, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου 
Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016. Το ακριβές μέγεθος ανακοινώνει 
σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ και αναμένεται να επικυρώσει τη Δευτέρα η Eurostat. Ο στόχος του 
προγράμματος ήταν για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ. 

 

 Τον Φεβρουάριο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 
937 εκατ. ευρώ, κατά 109 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του Φεβρουαρίου του 
2016, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση του 
ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία υπεραντιστάθμισε την άνοδο του πλεονάσματος 
του ισοζυγίου υπηρεσιών, καθώς και στη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου 
πρωτογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων βελτιώθηκε. 
Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 674.40 -0.67% +4.8% 

FTSE-Large Cap 1,803.95 -0.54% +3.6% 
FTSE-Mid Cap 854.11 -0.61% +13.3% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 46,322 -0.40% +2.7% 
Όγκος (€ εκατ.) 25.86 - 40.10 

  

 
OTE 1.38% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΟΛΠ 0.91% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΓΡΙΒ 0.61% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΠΑΠ 0.56% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΕΕ 0.12% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΛΠΕ -2.09% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΤΕΝΕΡΓ -2.26% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΧΑΕ -2.27% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΥΡΩΒ -2.27% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΕΤΕ -2.34% -2.29% -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 7.06% +0.0 -57 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 6.70% +1.1 -41 

Spread 10ετούς Ομ. 645 -3.5 -45 

USD / Euro 1.08 0.41% 2.3% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 50.72 0.56% -5.6% 

ΑΕΠ (%) 0,3% Δ΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός 1,7% Μαρ. '17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

21/04/2017: ΕΛΣΤΑΤ - Δημοσιονομικά Στοιχεία 2016 
                    (1η κοινοποίηση) 
21-23/04/2017: ΔΝΤ - Εαρινή Σύνοδος  
 

27/04/2017: ΟΠΑΠ – Ετήσια ΓΣ 
02/05/2017: ΟΠΑΠ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
03/05/2017: ΣΑΡ – Ετήσια ΓΣ 
10/05/2017: ΑΡΑΙΓ – Ετήσια ΓΣ 
11/05/2017: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμ. 2017 
12/05/2017: ΤΙΤΚ – Ετήσια ΓΣ 
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κατά 392 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2016 και διαμορφώθηκε σε 1,2 δισ. ευρώ. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην άνοδο των 
πλεονασμάτων στα ισοζύγια υπηρεσιών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε. Το 
συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε έλλειμμα 2,4 δισ. ευρώ, κατά 259 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 
2016, καθώς η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών υπεραντισταθμίστηκε από την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. 

 

 Στα 432 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών από το ελληνικό δημόσιο το πρώτο τρίμηνο, έναντι πληρωμών 3,85 
δισ. ευρώ το 2016 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Οπως αναφέρει η ΤτΕ, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 το 
ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 251 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 524 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 
του 2016. Σε πρωτογενή βάση, το έλλειμμα διαμορφώνεται στα 295 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, ενώ το Μάρτιο ανήλθε στο 1,4 δισ. ευρώ. Την περίοδο 
Ιανουαρίου - Μαρτίου, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 10,718 δισ. ευρώ, από 10,893 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις 
δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 432 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκαν σε 12,913 δισ. ευρώ, από 11,708 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Κατατέθηκε υπέρ της ΔΕΗ το ποσό των 92,9 εκ. ευρώ στο πλαίσιο του Νόμου για τον Ιδιοκτησιακό Διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ, αναφέρει η ΔΕΗ σε 
σχετική ανακοίνωση. Σε ό,τι αφορά τις ΥΚΩ υπογραμμίζει πως θα πρέπει να γίνει εξορθολογισμός της χρέωσης των ΥΚΩ, η χρέωση των οποίων 
γίνεται με Νόμο του 2012 βάσει μίας στρεβλούς κλίμακας. 
 

 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) που αφορούν στις δηλώσεις φορτίου (ζήτηση ρεύματος 
ανάλογα με την κατανάλωση των πελατών) για τον μήνα Μάρτιο, η ΔΕΗ πήρε το 87,66% του συνόλου των προμηθευτών. Τον Φεβρουάριο, το 
σχετικό μερίδιο ήταν στο 88,58% και τον Ιανουάριο 89,59%. Οι ανεξάρτητοι προμηθευτές πήραν μερίδιο 12,34% στην προμήθεια. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, η Elpedison είχε το 3,04%, ενώ ΗΡΩΝ και Protergia έχουν το 2,96%. 

 
 (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.protothema.gr”, “cnn.gr”, “news.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


