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Με άνοδο της τάξεως του 0.89% (848,04 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 67 κινήθηκαν ανοδικά, 50 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 137 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 257,93 μονάδες (+1,64%), με τις μετοχές των ΠΕΙΡ (+20,80%), ΕΥΡΩΒ 
(+10,74%) και ΕΤΕ (+6,56%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΟΠΑΠ (-2,52%), ΜΥΤΙΛ (-2,61%) και ΔΕΗ (-3,34%) σημείωσαν την μεγαλύτερη 
πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες έκλεισαν με μεικτά πρόσημα. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Η Γερμανία θέλει η νέα κυβέρνηση της Ελλάδας να πάρει πίσω τις υποσχέσεις κατά της 
λιτότητας που έκανε τις πρώτες ημέρες της θητείας της και να υπαναχωρήσει στις 
οικονομικές πολιτικές στις οποίες είχαν συμφωνήσει οι προκάτοχοί της με τους διεθνούς 
δανειστές, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που έχει δει το πρακτορείο Reuters. Το έγγραφο 
έχει προετοιμαστεί για συνάντηση ανώτατων αξιωματούχων της ευρωζώνης την Πέμπτη 
(σ.σ. EWG). Οι αξιωματούχοι αναμένεται να συζητήσουν την απάντηση του νομισματικού 
μπλοκ στις απαιτήσεις της Ελλάδας για μια επίσημη διαγραφή ή αναδιάρθρωση του χρέους, 
τον τερματισμό των περικοπών και το ξήλωμα ορισμένων μη δημοφιλών μέτρων. Η 
απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης ήρθε γρήγορα. Οπως υποστηρίζουν κύκλοι της με το 
συγκεκριμένο έγγραφο «αποδεικνύεται ότι το Βερολίνο μπαίνει στη διαπραγμάτευση 
επιλέγοντας την «σκληρή τοποθέτηση», οι προτάσεις αυτές όμως δεν θα γίνουν αποδεκτές 
από τη νέα ελληνική κυβέρνηση». Σε άλλα νέα, το ΔΝΤ επιβεβαίωσε την πρώτη επαφή του 
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος Πόουλ Τόμσεν με τον υπουργό Οικονομικών Γ. 
Βαρουφάκη την Κυριακή στο Παρίσι, που μέχρι χθες είχε κρατηθεί μυστική. Η ελληνική 
κυβέρνηση έσπευσε να ανακοινώσει ότι η «φιλική» συνάντηση «είχε στόχο να γνωριστούν οι 
δύο άνδρες, με δεδομένες τις νέες τους αρμοδιότητες». Οπως είπε η εκπρόσωπος του 
Ταμείου Αντζελα Γκαβίρια, οι δύο άνδρες «συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο για να 
γνωριστούν και να συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα». 
 

 Χθες διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 
εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,75%. Υποβλήθηκαν συνολικές 
προσφορές ύψους 813 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 
1,30 φορά. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 
Φεβρουαρίου 2015. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος 
ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Πράξη τις έως τώρα προειδοποιήσεις έκανε χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), 
αποφασίζοντας ότι σταματάει να κάνει δεκτά τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρα για να 
παρέχει ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες (waiver), καθώς, όπως η ίδια εξηγεί, δεν 
διαφαίνεται ολοκλήρωση του ελέγχου του προγράμματος. Πλέον οι ελληνικές τράπεζες 
στρέφονται στον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA) που παρέχεται από την Τράπεζα 
της Ελλάδος (ΤτΕ) για να αντλήσουν ρευστότητα της τάξης των 50 δισ. ευρώ που «χάνουν» 
μετά τη χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ. Στη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Οικονομικών, Γ. 
Βαρουφάκη, με τον επικεφαλής της ΕΚΤ, Μ. Ντράγκι, ο δεύτερος κατέστησε σαφές στον κ. 
Βαρουφάκη πώς η ΕΚΤ έχει κανόνες και κανονισμούς τους οποίους δεν προτίθεται να μην 
εφαρμόσει για την Ελλάδα. Μάλιστα, τον είχε ενημερώσει ότι υπάρχει πιθανότητα να 
αποφασιστεί το βράδυ η διακοπή της παροχής ρευστότητας μέσω των ελληνικών ομολόγων. 
Και λίγες ώρες αργότερα, το συμβούλιο των διοικητών της ΕΚΤ αποφάσισε να στείλει ένα 
σαφές μήνυμα προς την Αθήνα ότι οι κανονισμοί που υπάρχουν θα τηρηθούν. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ΕΚΤ έλαβε δύο αποφάσεις: 
1. Να σταματήσει να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρα για να παρέχει ρευστότητα 
στις τράπεζες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές τράπεζες αντλούσαν μέσω των 
ελληνικών ομολόγων ρευστότητα της τάξης των 50 δισ. ευρώ. Και η ΕΚΤ τα δεχόταν ως 
ενέχυρα παρά τη χαμηλή τους διαβάθμιση, επειδή η Ελλάδα ήταν σε πρόγραμμα. «Η 
ανακοπή αυτή είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος, από 
τη στιγμή που προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να συμπεράνουμε ότι θα υπάρξει επιτυχής 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος», σημειώνει η ΕΚΤ, αναφερόμενη στον 
έλεγχο της τρόικας για το πρόγραμμα που λήγει στις 28 Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
ελληνικές τράπεζες θα απευθυνθούν στον ELA για να αντλήσουν αντίστοιχου μεγέθους 
ρευστότητα και όπως επισημαίνει η ΕΚΤ, «η ανακοπή αυτή δεν έχει καμία επίπτωση στα 
ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα». Μπορεί σε αυτή τη φάση η ρευστότητα των 
τραπεζών να είναι διασφαλισμένη από τον ELA, αλλά ο μηχανισμός αυτός είναι ακριβότερος 
(το επιτόκιο δανεισμού είναι 1,5% έναντι 0,05% από την ΕΚΤ) και είναι δεδομένο ότι θα 
επιβαρύνει το κόστος χρήματος στην ελληνική οικονομία. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την 
ΕΚΤ, τα ελληνικά ομόλογα θα σταματήσουν να γίνονται δεκτά ως ενέχυρα από τις 11 
Φεβρουαρίου. 
2. Να παραταθεί κατά δύο εβδομάδες η χρήση του ELA από τις ελληνικές τράπεζες που είχε 
εγκριθεί πριν από δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί να ανανεώθηκε το 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 848.04 +0.89% +2.6% 
FTSE-Large Cap 257.93 +1.64% -2.6% 
FTSE-Mid Cap 861.39 +2.41% +11.4% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 50,920 +2.23% -3.8% 
Όγκος (€ εκατ.) 206.90 - 116.72 

 

 

 
ΠΕΙΡ 20.80% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΥΡΩΒ 10.74% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΤΕ 6.56% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 4.61% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΙΝΛΟΤ 2.67% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΦΦΓΚΡΠ -2.11% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΜΕΤΚ -2.20% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΟΠΑΠ -2.52% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΜΥΤΙΛ -2.61% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΔΕΗ -3.34% 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 0,06% +0,0 -2 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,20% +5,3 -44 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9,61% +9,5 -13 

Spread 10ετούς Ομ. 924 +7,3 +4 

USD / Euro 1,14 0,62% -5,7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 55,85 4,76% -2,6% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

05/02/2015: -  
 

11/02/2015: MSCI – Ανακοίνωση Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
12/02/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Βρυξέλλες) 
16/02/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
18/02/2015: ΕΚΤ - Συνεδρίαση Διοικητικού  
                     Συμβουλίου 
18/02/2015: ΕΕΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
26/02/2015: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
02/03/2015: MSCI – Εφαρμογή Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
05/03/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
13/03/2015: S&P – Αξιολόγηση 
16/03/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
17/03/2015: ΓΡΙΒ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
18/03/2015: ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/03/2015: ΜΕΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/03/2015: ΣΑΡ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
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αίτημα που είχε εγκριθεί πριν από δύο εβδομάδες, αλλά το ποσό που θα μπορούν να αντλήσουν οι τράπεζες δεν αυξήθηκε. Πλέον το θέμα θα 
απασχολήσει την ΕΚΤ σε δύο εβδομάδες και αφού θα έχουν πραγματοποιηθεί η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής (12 του μηνός) και το Eurogroup (16 
Φεβρουαρίου). 
Είναι σαφές ότι χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να προχωρήσει στη διακοπή της αποδοχής των ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρα 
γιατί ήθελε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι θα τηρήσει τους κανόνες που έχει. Και με τον τρόπο αυτό να ασκήσει πίεση στην 
Αθήνα να συμφωνήσει με τους εταίρους της άμεσα. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει απορρίψει το αίτημα του κ. Βαρουφάκη για επιπλέον έκδοση εντόκων 
γραμματίων ύψους 10 δισ. ευρώ, καθώς και το αίτημα για επιστροφή των κερδών του Ευρωσυστήματος επί των ελληνικών ομολόγων (1,9 δισ. 
ευρώ), η παροχή των οποίων είναι συνδεδεμένη με την ολοκλήρωση του ελέγχου της τρόικας. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζει τις δυνατότητες της 
κυβέρνησης να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου. 
 

 Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι η εταιρεία The Capital Group Companies, Inc. κατέχει από την 02.02.2015, 206.018.051 δικαιώματα ψήφου 
που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές μετοχές (ήτοι ποσοστό 3,38% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας) και Warrants, οι οποίοι, 
εφόσον ασκούντο πλήρως, θα αντιστοιχούσαν σε 95.879.308 δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 1,57% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της 
Τράπεζας). Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και Warrants και αφορούσαν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή 
ανέρχονταν σε συνολικό ποσοστό 5,1%. Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και Warrants και αφορούν στην κατάσταση μετά την 
κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής: Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, 
άυλες μετοχές και Warrants (εφ' όσον αυτά ασκούντο πλήρως) είναι 301.897.359 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 4,95% επί του συνόλου των 
δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, αναφέρει η ανακοίνωση. 
 

 Με την δυναμική της προηγούμενης χρονιάς, κατά την διάρκεια της οποίας κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις ξεχωρίζοντας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
συνέχισε να κινείται και κατά τον πρώτο μήνα του έτους το αεροδρόμιο της Αθήνας. Ο Ιανουάριος είναι ένας παραδοσιακά δύσκολος μήνας για την 
αεροπορική κίνηση, καθώς συνήθως καταγράφεται μια κόπωση μετά την αυξημένη εορταστική κίνηση. Ωστόσο φέτος η κίνηση ήταν αυξημένη κατά 
28% σε σχέση με τις επιδόσεις του αντίστοιχο μήνα της προηγούμενης χρονιάς. Ο αριθμός των επιβατών κινήθηκε μια ανάσα από το 1 εκατομμύριο. 
Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι πολύ αυξημένος ήταν αριθμός των επιβατών εσωτερικού που αυξήθηκαν κατά 44%. Οι επιβάτες εξωτερικού 
εξακολούθησαν να αυξάνονται με ρυθμό της τάξης του 20%. Σταδιακά και οι Έλληνες ταξιδιώτες επανακάμπτουν στα αεροπορικά ταξίδια 
σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 28%. Παράλληλα, πολύ σημαντική σε ποσοστό 51% ήταν η αύξηση που σημειώθηκε στο σκέλος του εγχώριου 
ταξιδιού. Την ίδια στιγμή, πολύ σημαντική είναι η αύξηση των ξένων επισκεπτών με αποκλειστικό προορισμό την Αθήνα, οι οποίοι κατά τον Ιανουάριο 
ενισχύθηκαν κατά 32%. Πρόκειται για μια ακόμη επιβεβαίωση ότι η ελληνική πρωτεύουσα ανακάμπτει και καταλαμβάνει την θέση που της αξίζει ως 
τουριστικός προορισμός ακόμη και τη χειμερινή περίοδο. 
 

 Κατά τη διάρκεια της ICE 2015, της μεγαλύτερης έκθεσης του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ο Όμιλος Intralot ανακοίνωσε σήμερα σε 
συνέντευξη τύπου στο Λονδίνο ότι έχει έρθει σε αρχική συμφωνία για εμπορική και στρατηγική συνεργασία με την Bit8, εταιρεία που εδρεύει στη 
Μάλτα και διαθέτει λύσεις για πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών. Η Bit8 έχει αναπτύξει μια προηγμένη διαδικτυακή πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών 
που βασίζεται σε ιδιόκτητη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Εξαιτίας της λειτουργικότητας, παραμετροποίησης, δυνατότητας κλιμάκωσης και 
ευελιξίας, η πλατφόρμα της Bit8 έχει σημειώσει εμπορική επιτυχία, με το πελατολόγιό της να περιλαμβάνει μερικά από τα κορυφαία διαδικτυακά 
καζίνο διεθνώς. Η συμφωνία περιλαμβάνει την αποκλειστική και από κοινού ανάπτυξη και προώθηση στη διεθνή αγορά διαδικτυακών συστημάτων, 
καθώς και την απόκτηση σημαντικού μειοψηφικού μεριδίου στην εταιρεία. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στη συνήθη διαδικασία due 
diligence και των σχετικών εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές. 

 

 Σημαντικές μειώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Παναγιώτης Λαφαζάνης, έχοντας στα χέρια του στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) που τεκμηριώνουν μείωση του κόστους παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 20% - 40%. Ο υπουργός διευκρίνισε πάντως ότι η μείωση στα τιμολόγια δεν μπορεί να είναι αντίστοιχη της μείωσης 
του κόστους παραγωγής και αυτό γιατί υπεισέρχονται και μια σειρά από άλλες παράμετροι, μεταξύ των οποίων και η φορολογία που προς το παρόν 
δεν μπορεί να αλλάξει. «Θα επιτύχουμε όμως ταυτόχρονη σημαντική μείωση στο τελικό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και 
για τις επιχειρήσεις», δήλωσε ο κ. Λαφαζάνης. 

 
(Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.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 ”) 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.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/
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Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ 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  

Μαρία Κανελλοπούλου +30-210 6879 363 kanellopoulou@euroxx.gr Λάμπρος Παπαδόπουλος +30-210-6879523 lpapadopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879 486 epilios@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

   Χριστίνα Παπακαστρισίου +30-210 6879 480 papakastrisiou@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


