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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,78% (771,32 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την συνεδρίαση 
της Πέμπτης. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 73 κινήθηκαν ανοδικά, 63 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 15 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 229,56 μονάδες (+0,97%), με τις μετοχές των ΜΥΤΙΛ (+5,84%), ΤΙΤΚ (+3,48%) 
και ΓΡΙΒ (+3,03%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,27%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-3,33%) και ΑΛΦΑ (-4,73%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες 
σημείωσαν κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Η συνάντηση του υπουργού Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκη, με την επικεφαλής του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, ανήμερα του Πάσχα των 
Καθολικών, στην Ουάσιγκτον, είχε δύο αποτελέσματα: Πρώτον, η κυβέρνηση διαβεβαίωσε 
ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το ΔΝΤ και όλους τους δανειστές 
της. Δεύτερον, συμφώνησε να επιταχύνει και να διευκολύνει τις διαδικασίες της 
διαπραγμάτευσης, ώστε να επισπευσθεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Σύμφωνα, 
μάλιστα, με Ελληνα αξιωματούχο, αυτός είναι κοινός στόχος με το ΔΝΤ, ώστε να κλείσει η 
αξιολόγηση μέχρι το επόμενο Eurogroup στις 24 Απριλίου. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει 
αντιληφθεί ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα ρευστότητας της 
χώρας, με την εκταμίευση τουλάχιστον μέρους της δόσης. Προκειμένου, δε, να ολοκληρωθεί 
εγκαίρως η διαπραγμάτευση, προτίθεται μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας να 
συμφωνήσει με τους θεσμούς σε 3-5 μεγάλες μεταρρυθμίσεις, ενώ δεσμεύθηκε να συνεχίσει 
τις συζητήσεις εφ’ όλης της ύλης και σε θεματικές ενότητες. Ο κ. Βαρουφάκης παρουσίασε 
στην κ. Λαγκάρντ τις θέσεις του για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ το 2015, ενώ 
αναφέρθηκε λεπτομερώς στα «αγκάθια» των διαπραγματεύσεων, όπως είναι το 
ασφαλιστικό, τα εργασιακά και οι ιδιωτικοποιήσεις. Η συμφωνία του ΔΝΤ είναι απαραίτητη, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η λίστα των μεταρρυθμίσεων και να αποδεσμευθεί έστω και 
μέρος της δόσης από τους Ευρωπαίους. Σύμφωνα με Ελληνα αξιωματούχο, το Ταμείο 
συμφώνησε να μετατεθούν για μετά τον Ιούνιο νέα μέτρα για τις συντάξεις, με αντάλλαγμα τη 
δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα βιωσιμότητας του 
ασφαλιστικού ζητήματος σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Ωστόσο, το Ταμείο αρνήθηκε να 
σχολιάσει την πληροφορία, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις ήταν ιδιωτικές. Η ελληνική πλευρά 
θεωρεί ότι έχει την υποστήριξη του Ταμείου, ώστε να τεθεί το ζήτημα της βιωσιμότητας του 
ελληνικού χρέους με την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, και μάλιστα ελπίζει ότι οι 
σχετικές συζητήσεις θα ξεκινήσουν πριν από τον Ιούνιο. Οσο για την αγορά εργασίας, όπου 
το Ταμείο αντιδρά στη βούληση της κυβέρνησης να ανατρέψει μεταρρυθμίσεις που έχουν 
γίνει, ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ελληνική αγορά εργασίας είναι ήδη η πλέον 
απορρυθμισμένη στην Ευρώπη. Για τις ιδιωτικοποιήσεις τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση 
θέλει να διατηρήσει ένα στρατηγικό ποσοστό 20%-30%, αλλά επιδιώκει ιδιωτικοποιήσεις που 
θα φέρουν επενδύσεις, φέροντας ως παράδειγμα την επένδυση της Cosco στον Πειραιά. 
 

 Σύγχυση προκλήθηκε με αφορμή τον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα και κατ’ 
επέκταση την ανάγκη λήψης νέων μέτρων. Ο στόχος του Μνημονίου προβλέπει ότι για φέτος 
θα πρέπει να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3% του ΑΕΠ. Στη συμφωνία του 
Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου προβλέπεται ότι το ύψος του πρωτογενούς 
πλεονάσματος του 2015 θα εξαρτηθεί και από τις συνθήκες της οικονομίας και στο πλαίσιο 
αυτό η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι ο νέος στόχος θα είναι μεταξύ του 1,2% του 
ΑΕΠ και 1,5% του ΑΕΠ. Ωστόσο, στην τελευταία λίστα που απέστειλε ο υπουργός 
Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκης, στους δανειστές της χώρας, υπάρχει πίνακας που αναφέρει 
ότι λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη από το ίδιο το υπουργείο αύξηση των εσόδων 
από τα μέτρα που προτείνει, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2015 θα κινηθεί από 3,1% του 
ΑΕΠ έως και 3,9% του ΑΕΠ. Και αυτό γιατί τα μέτρα που προτείνονται αναμένεται να 
αποδώσουν 4,7 δισ. ευρώ με 6,1 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, αίσθηση προκάλεσε η 
χθεσινή ανακοίνωση του ίδιου του υπουργείου Οικονομικών, που επί της ουσίας αναιρούσε 
την αξιοπιστία των προτάσεων που έχει καταθέσει. «Αν, τελικώς, επιτευχθούν τα υψηλότερα 
επίπεδα των προβλεπόμενων στόχων εσόδων (στους οποίους το υπουργείο δεν βασίζεται) 
τότε θα αυξηθούν ανάλογα οι (πολύ χαμηλές) δημόσιες δαπάνες και, βεβαίως, οι δαπάνες 
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης» αναφέρει το υπουργείο. Και προσθέτει ότι 
«το υπουργείο Οικονομικών θα ήθελε να καταστήσει σαφές, για ακόμη μια φορά, ότι 
παραμένει σταθερό στον στόχο του 1,2%, καθώς αυτό το ποσοστό είναι κοντά στην ελάχιστη 
τιμή των προβλέψεών του και όχι στη μέγιστη, την οποία χρησιμοποίησαν εκείνοι που 
μίλησαν για ποσοστό πάνω από 3%», παρά το γεγονός ότι η πρόβλεψη για πρωτογενές 
πλεόνασμα 3,1% του ΑΕΠ έως και 3,9% του ΑΕΠ περιλαμβάνεται στο κείμενο των 
ελληνικών προτάσεων». ην ίδια ώρα που το υπουργείο Οικονομικών προχωρούσε σε αυτή 
την ανακοίνωση, από το Μέγαρο Μαξίμου σημείωναν πως ο στόχος για το φετινό 
πρωτογενές πλεόνασμα είναι μεταξύ 1,2% του ΑΕΠ και 1,5% του ΑΕΠ και χαρακτήριζαν τις 
ελληνικές προτάσεις ως «κείμενο εργασίας» και όχι συμφωνία. «Εκτιμάται ότι τα νέα μέτρα, 
αν εφαρμοστούν επιτυχώς όλα, μπορούν να δώσουν δημοσιονομικό όφελος από 4,7 δισ. 
έως και 6,1 δισ. ευρώ» ανέφεραν από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά πρόσθεταν και από την 
πλευρά τους ότι «ποτέ, όμως, κανένα μέτρο δεν αποδίδει πλήρως». Στο πλαίσιο αυτό, 
σημείωναν ότι «εφόσον καταφέρουμε μεγαλύτερα από τη δέσμευση (1,2% έως 1,5%) 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 771.32 +0.78% -6.6% 
FTSE-Large Cap 229.56 +0.97% -13.3% 
FTSE-Mid Cap 782.29 -0.35% +1.2% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 44,886 +0.51% -15.2% 
Όγκος (€ εκατ.) 59.85 - 114.26 

 

 

 
ΜΥΤΙΛ 5.84% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΤΙΤΚ 3.48% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΓΡΙΒ 3.03% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΥΡΩΒ 2.70% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΕΕ 2.63% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΒΙΟ -1.69% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΧΑΕ -1.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2.27% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3.33% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΑΛΦΑ -4.73% 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 0.02% -0.1 -6 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 10.45% +1.9 +82 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 11.92% +11.1 +217 

Spread 10ετούς Ομ. 1,174 +9.9 +254 

USD / Euro 1.09 1.08% -10.1% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 55.36 1.28% -3.4% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,2% Φεβ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

07/04/2015: -  
 

15/04/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
20/04/2015: ΟΠΑΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση  
22/04/2015: ΟΠΑΠ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
24/04/2015: Ανεπίσημο Ecofin 
25/04/2015: Ανεπίσημο Ecofin 
28/04/2015: ΤΕΝΕΡΓ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΜΥΤΙΛ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΜΕΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
07/05/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
08/05/2015: ΜΥΤΙΛ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
08/05/2015: ΜΕΤΚ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
12/05/2015: Ecofin 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
26/05/2015: ΟΠΑΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
28/05/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 
13/06/2015: ΤΕΝΕΡΓ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
19/06/2015: ΤΙΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
26/06/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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πλεονάσματα, αυτά θα επιστραφούν σε κοινωνικές ομάδες που βιώνουν τραγικά τις συνέπειες της κρίσης, μέσα από την υλοποίηση των 
προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης (π.χ. κοινωνική πολιτική, φοροαπαλλαγές, κ.λπ.)». Και ξεκαθάριζαν πως «το βασικό σενάριο είναι 
πρωτογενές πλεόνασμα 1,2% με 1,5% του ΑΕΠ και αν τα μέτρα αποδώσουν, το επιπλέον πλεόνασμα θα κατευθυνθεί σε κοινωνικές δράσεις». 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Η Eurobank ανακοίνωσε ότι, βάσει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε στις 31 Μαρτίου 2015 από την Fairfax, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί 
των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η Fairfax, μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της, υπερέβη του ορίου του 10% επί του συνολικού 
αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς 
το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax ανήλθε σε 10,47%, που αντιστοιχεί σε 1.540.322.580 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της 
Eurobank. Σε άλλα νέα, η Eurobank θα πραγματοποιήσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Απριλίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., στην 
Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αµαλίας 20. 
 

 Ραγδαία αύξηση της επιβατικής κίνησης καταγράφεται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), ο οποίος συνεχίζει να εμφανίζει επιδόσεις 
ρεκόρ. Οι επιβάτες που διακινήθηκαν από τον ΔΑΑ έφτασαν για πρώτη φορά, ύστερα από το 2010, το 1,1 εκατ. επιβάτες τον μήνα Μάρτιο, αυξημένοι 
κατά 24,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Στο δίκτυο εξωτερικού εξυπηρετήθηκαν συνολικά 693.756 επιβάτες, ενισχυμένοι κατά 20% σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους. Ραγδαία άνοδο (33,2%) εμφάνισαν οι επιβάτες στο δίκτυο εσωτερικού που ξεπέρασαν τους 
405.000. Οι Ελληνες ταξιδιώτες παρουσίασαν σημαντική άνοδο 21%, σημειώνοντας παράλληλα αύξηση 36% στο σκέλος του εγχώριου ταξιδιού. Οι 
ξένοι επισκέπτες, με αποκλειστικό προορισμό την Αθήνα, κατέγραψαν επίσης ιδιαίτερα εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 29%. Εξαιρετική εικόνα 
καταγράφεται συνολικά το πρώτο τρίμηνο του έτους, οπότε η κίνηση προσέγγισε τα 3 εκατ. επιβάτες, ενισχυμένη κατά 25,7% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2014. Η κίνηση εξωτερικού παρουσίασε άνοδο 19,7% τους τρεις πρώτους μήνες του 2015. Οι Ελληνες ταξιδιώτες 
παρουσίασαν άνοδο 23%, σημειώνοντας παράλληλα αύξηση 39% στο σκέλος του εγχώριου ταξιδιού. Οι ξένοι επισκέπτες, με αποκλειστικό 
προορισμό την Αθήνα, κατέγραψαν επίσης εντυπωσιακή ενίσχυση (29%), γεγονός που αποδεικνύει την ανάκαμψη της ελκυστικότητας της Αθήνας ως 
προορισμού και κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, σύμφωνα με τον ΔΑΑ. Ενισχυμένες εμφανίζονται και οι πτήσεις από και προς τον ΔΑΑ, οι 
οποίες διαμορφώθηκαν στις 31.691 το πρώτο τρίμηνο του 2015, αυξημένες κατά 17,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Ο ρυθμός 
αύξησης των πτήσεων κινείται σε παρόμοια επίπεδα κάθε μήνα, με τον Ιανουάριο να παρουσιάζει ενίσχυση 17,1%, τον Φεβρουάριο 15,4% και τον 
Μάρτιο 18,6%. Η πληθώρα πτήσεων αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση της προσφοράς πτήσεων και θέσεων από μεγάλο αριθμό αεροπορικών 
εταιρειών κατά το χειμερινό πρόγραμμα. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι πτήσεις εξωτερικού αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του 
πρώτου τριμήνου, κατά 15,1% και 18,6% αντίστοιχα. 
 

 Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από ελληνικές και διεθνείς εταιρείες να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος παραχωρησιούχων VLTs, επεκτείνει τo συνολικό χρονοδιάγραμμα καθώς και τις ενδιάμεσες προθεσμίες της διαδικασίας κατά 2 
εβδομάδες. Με βάση τη σχετική σύμβαση παραχώρησης που υπέγραψε ο ΟΠΑΠ με το δημόσιο, τα 16.500 VLTs θα βρίσκονται σε ιδιόκτητο δίκτυο 
καταστημάτων (Play) που αναπτύσσει ο οργανισμός, ενώ τα υπόλοιπα 18.500 θα τα διαχειρίζονται 4 – 10 παραχωρησιούχοι οι οποίοι θα επιλεγούν 
μέσα από διεθνή διαγωνισμό.  Οι τελευταίοι απαιτείται να θέσουν τα VLTs σε πλήρη λειτουργία, σε αμιγείς χώρους, σε κάθε περίπτωση εντός 24 
μηνών από την ημερομηνία παραχώρησης του δικαιώματος. Την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα ακολουθήσει η 
προκήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την υποβολή των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών από τους υποψήφιους παραχωρησιούχους. Η 
συμμετοχή στη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία 
που θα ακολουθήσει. 

 

 Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας. Στην Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα 290 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 182.971.096 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 
232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 78,87%. Για το πρώτο θέμα «Εκλογή Διευθύνοντος 
Συμβούλου», το Ελληνικό Δημόσιο υπέβαλε, αίτημα αναβολής συζήτησής του για την Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015, ώστε να προηγηθεί η 
Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις ΔΕΚΟ, προκειμένου να εκφράσει γνώμη επί της πρότασης του εποπτεύοντος Υπουργού. 
Κατόπιν τούτου αναβλήθηκε η συζήτηση επί του πρώτου θέματος για σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015 και ώρα 14.00, στην έδρα της Εταιρίας, 
επί της οδού Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος. Επιπλέον, η τοποθέτηση του κ. Παναγιωτάκη στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της 
ΔΕΗ εγκρίθηκε από την Βουλή. 

 
(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


