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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 4,18% (814,70 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 27 κινήθηκαν ανοδικά, 89 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 141 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 240,55 μονάδες (-4,38%), με τις μετοχές των ΦΦΓΚΡΠ (-0,36%), ΤΙΤΚ (-0,44%) 
και ΕΕΕ (-1,23%) να καταγράφουν την μικρότερη πτώση, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-9,69%), ΕΥΡΩΒ (-11,29%) και ΠΕΙΡ (-12,35%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν αρνητικά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες 
σημείωσαν κέρδη. 
 

Οικονομία / Πολιτική 
 

 Αύριο Τετάρτη αρχίζουν οι συζητήσεις σε Αθήνα και Βρυξέλλες και συγκεκριμένα 
μεταξύ ελληνικής πλευράς και τεχνικών κλιμακίων στην Αθήνα και με τους 
επικεφαλής της τρόικας στις Βρυξέλλες. «Ξοδέψαμε τον χρόνο μας, δύο εβδομάδες τώρα 
συζητάμε ποιος θα συναντήσει ποιον, πού και με ποιο τρόπο», δήλωσε ο κ. Γερούν 
Ντάισελμπλουμ μετά τη λήξη του χθεσινού Εurogroup και ξεκαθάρισε ότι ο μόνος τρόπος για 
να προχωρήσει η διαπραγμάτευση είναι μέσα από παράλληλες συζητήσεις στην Αθήνα και 
τις Βρυξέλλες ώστε από την Αθήνα να αποστέλλονται τα απαραίτητα στοιχεία και 
συγχρόνως να προχωράει και η συζήτηση με τους επικεφαλής της τρόικας στη βελγική 
πρωτεύουσα. Ενώ από την πλευρά των εταίρων είναι σαφές ότι η τρόικα θα συνεχίσει χωρίς 
αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της –άλλωστε οι ίδιοι επικεφαλής είναι αυτοί που θα 
συνεχίσουν τη διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες– ο κ. Βαρουφάκης, που συνοδευόταν χθες 
από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κολούμπια Τζέφρι Σακς, επέμεινε στη συνέντευξη 
Τύπου ότι «η τρόικα ήταν μία ομάδα τεχνοκρατών, η οποία έμπαινε στα υπουργεία με 
αποικιοκρατικό ύφος και αυτή η πρακτική έχει τελειώσει. Οι θεσμοί δεν θα μπαινοβγαίνουν 
στα υπουργεία». Πρόσθεσε όμως ότι θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση στις πληροφορίες που 
θα αναζητήσουν οι θεσμοί από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι πλέον σαφές ότι το σημείο 
αναφοράς για τη διαπραγμάτευση αποτελεί η απόφαση του Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου 
και όχι η επιστολή του υπουργού Οικονομικών με τις επτά μεταρρυθμίσεις. Αυτή «ήταν το 
πρώτο σετ των μεταρρυθμίσεων και θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια», είπε και ο κ. 
Βαρουφάκης, που αμφισβήτησε το γεγονός πως χάθηκε χρόνος. Στο φλέγον ζήτημα της 
χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας για τις επόμενες εβδομάδες κ. Ντάισελμπλουμ 
είπε ότι το Eurogroup δεν μπήκε σε λεπτομέρειες για το πώς θα λυθεί, αλλά ήταν σαφής ότι 
για οποιαδήποτε εκταμίευση θα χρειαστεί πρώτα ακριβής και συνεπής εφαρμογή των 
δεσμεύσεων και τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία συζήτηση για την εκταμίευση πρόωρων 
δόσεων χωρίς εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ο πρόεδρος του Eurogroup εξήγησε ότι 
πρώτα θα πρέπει να υπάρχει συνολική συμφωνία με την τρόικα για το πρόγραμμα, η οποία 
θα πρέπει να εφαρμοστεί (και στο δημοσιονομικό και στο μεταρρυθμιστικό της κομμάτι) και 
στη συνέχεια θα ακολουθήσει χρηματοδότηση. Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι αν γίνει 
σταδιακή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, τότε θα γίνει και σταδιακή εκταμίευση στη μορφή 
υποδόσεων, καθώς κάτι τέτοιο έχει γίνει και στο παρελθόν. Ο επίτροπος αρμόδιος για τις 
οικονομικές υποθέσεις Π. Μοσκοβισί τόνισε ότι πρέπει να επιταχυνθεί η λήψη μέτρων που 
έχει δεσμευθεί η ελληνική κυβέρνηση να πάρει από τον προηγούμενο μήνα και να 
διασφαλίσει ότι οι δεσμεύσεις θα γίνουν πραγματικότητα. «Αυτό χρειάζεται πολύ τεχνική 
δουλειά και επικοινωνία με τους θεσμούς, καθώς η πρόοδος πρέπει να σημειωθεί άμεσα», 
τόνισε. Για το θέμα του δημοψηφίσματος ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι «από τη στιγμή που οι 
εταίροι δεν έχουν αρνηθεί την κάθε μία από τις ελληνικές προτάσεις, προφανώς δεν τίθεται 
θέμα». Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Μ. Νούναν 
ότι υπεύθυνος για τον συντονισμό των συζητήσεων με τα τεχνικά κλιμάκια θα είναι ο 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Δραγασάκης, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι είναι 
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και αναφέρθηκε στην 
εξαιρετική συνεργασία που έχει με τον κ. Δραγασάκη. 
 

 Στα δημόσια ταμεία θα παραμείνουν τα περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ που πήρε η 
ελληνική κυβέρνηση από τα ταμειακά διαθέσιμα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, καθώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός EFSF δεν πρόκειται να τα διεκδικήσει, 
όπως δήλωσε ο επικεφαλής του EFSF, Κλάους Ρέγκλινγκ, μετά τη συνεδρίαση του 
Eurogroup στις Βρυξέλλες. Όπως εξήγησε Ρέγκλινγκ, με βάση τα στοιχεία που έχουν 
συλλεχθεί αποδεικνύεται πως τα εν λόγω χρήματα δεν συνδέονται με τον EFSF, αλλά με 
δραστηριότητες που προηγούνται ακόμα και των πρώτων δανείων που δόθηκαν στην 
Ελλάδα. Συνεπώς «δεν έχουμε καμία διεκδίκηση πάνω τους», διευκρίνισε. Τα περίπου 450 
εκατ. ευρώ αποτελούν πολύτιμη προσθήκη στα κρατικά ταμεία, με δεδομένο το 
χρηματοδοτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κράτος. Την Κυριακή, σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στην ιταλική «Corriere della Serra», ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης 
Βαρουφάκης δήλωσε πως ταμειακά διαθέσιμα υπάρχουν σίγουρα για την πληρωμή μισθών 
και συντάξεων, ενώ για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις είπε: «Θα δούμε». Ο κ. Ρέγκλινγκ 
αποσαφήνισε πάντως πως τα 10,9 δισεκατομμύρια ευρώ που αποτελούσαν το βασικό 
απόθεμα του ΤΧΣ έχουν πλέον περιέλθει αποκλειστικά στον έλεγχο του EFSF, ενώ μέχρι 
πρότινος υπήρχε κοινή διαχείριση με την Αθήνα. Με βάση τη συμφωνία του Eurogroup στις 
20 Φεβρουαρίου, οι εταίροι αποφάσισαν να ακυρώσουν τον από κοινού έλεγχο των 10,9 δισ. 
ώστε να εξασφαλιστεί πως δεν θα χρησιμοποιηθούν για χρηματοδοτικές ανάγκες του 
ελληνικού Δημοσίου. Τα χρήματα παραμένουν διαθέσιμα, αλλά μόνο για ανάγκες 
κεφαλαιοποίησης ή εκκαθάρισης ελληνικών τραπεζών, και θα δοθούν μόνο με έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 814,70 -4,18% -1,4% 
FTSE-Large Cap 240,55 -4,38% -9,2% 
FTSE-Mid Cap 870,28 -3,65% +12,6% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 47.511 -4,30% -10,2% 
Όγκος (€ εκατ.) 71,79 - 122,84 

 

 

 
ΦΦΓΚΡΠ -0,36% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΤΙΤΚ -0,44% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΕΕ -1,23% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΤΕΝΕΡΓ -1,47% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΟΤΕ -1,87% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΑΛΦΑ -7,67% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΔΕΗ -8,94% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -9,69% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΥΡΩΒ -11,29% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -12,35% 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 0,04% +0,0 -4 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,29% +49,4 -34 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,06% +65,7 +32 

Spread 10ετούς Ομ. 975 +73,9 +55 

USD / Euro 1,13 0,00% -6,7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 60,34 -0,79% 5,3% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,8% Ιαν. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

10/03/2015: -  
 

11/03/2015: ΕΥΡΩΒ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
13/03/2015: S&P – Αξιολόγηση 
16/03/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
16/03/2015: ΜΟΗ – 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 
19/03/2015: ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
26/03/2015: ΑΡΑΙΓ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
30/03/2015: ΟΠΑΠ - Αποτελέσματα Έτους 2014 
07/05/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
19/06/2015: ΤΙΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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Επιχειρήσεις 
 

 Την Αθήνα θα επισκεφθεί στις 26 - 27 Μαρτίου ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε., Γκερτ Κούπμαν, 
ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών. Ο κ. Κούπμαν θα εξετάσει την πρόοδο των σχεδίων αναδιάρθρωσης 
των τραπεζών. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε μια δύσκολη συγκυρία για την κυβέρνηση, η οποία έχει εξαγγείλει σημαντικές παρεμβάσεις στον 
τραπεζικό τομέα, ενώ παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για την επίτευξη συμφωνίας με τους εταίρους. Η ραγδαία επιδείνωση των 
συνθηκών στην οικονομία, αποτέλεσμα της πολιτικής αβεβαιότητας μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών και τώρα εξαιτίας της δυστοκίας στην 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων κυβέρνησης - εταίρων, έχει δημιουργήσει ανησυχία στην Κομισιόν για την πρόοδο στην υλοποίηση των 
δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι εγχώριες τράπεζες. Σημειώνεται ότι τα σχέδια αναδιάρθρωσης, που έχουν εγκριθεί από την Κομισιόν, 
περιλαμβάνουν σειρά δράσεων που θα πρέπει να ολοκληρωθούν σταδιακά με ορίζοντα μέχρι και το 2018 και στόχο έχουν να περιορίσουν την 
εξάρτηση των συστημικών τραπεζών από τη βοήθεια -τόσο σε ρευστότητα όσο και σε κεφάλαια- που απολαμβάνουν από τον δημόσιο τομέα. Στελέχη 
τραπεζών αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην πρόοδο των σχεδίων αναδιάρθρωσης, κυρίως λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης των 
συνθηκών ρευστότητας και της γενικότερης καθίζησης της οικονομίας που οδηγεί σε αναζωπύρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
δημιουργώντας νέες πιέσεις στην κεφαλαιακή βάση των τραπεζών. Αντίθετα, πρόοδος καταγράφεται στην υλοποίηση των νομικών δεσμεύσεων των 
τραπεζών για την πώληση θυγατρικών και την αποχώρηση από μη τραπεζικές εργασίες. Ο κ. Κούπμαν έχει προγραμματίσει ξεχωριστά ραντεβού με 
τις διοικήσεις όλων των τραπεζών, ενώ θα συναντηθεί και με τη διοίκηση του ΤΧΣ. Ο κ. Κούπμαν αναμένεται να ζητήσει διορθωτικές κινήσεις 
προκειμένου οι τράπεζες να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους. 
 

 Με στόχο την επανεξέταση του ορίου της έκτακτης γραμμής χρηματοδότησης (ΕLA) προς τις ελληνικές τράπεζες θα συνεδριάσει εκ νέου, εντός 
της εβδομάδας (Τετάρτη ή Πέμπτη), το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με στέλεχος της ΕΚΤ. Κατά την πάγια 
τακτική και με ελάχιστες εξαιρέσεις μέχρι σήμερα, το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανανέωνε κάθε δύο εβδομάδες στη 
διάρκεια των προγραμματισμένων συνεδριάσεων, την έκτακτη ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα το 
διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ είχε εγκρίνει να χορηγηθεί πρόσθετη ρευστότητα ύψους 500 εκατ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες μέσω του μηχανισμού 
ELA. Συνολικά η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών μέσω του μηχανισμού αυτού έχει φτάσει τα 68,8 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε το στέλεχος 
της ΕΚΤ, η απόφαση να γίνει επαναξιολόγηση μέσα σε μία εβδομάδα αντί του δεκαπενθημέρου αντανακλά τη βούληση της ΕΚΤ να υπάρξει μία πιο 
στενή παρακολούθηση των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων. Διευκρινίζεται ότι ακόμη δεν είναι γνωστό αν στη διάρκεια της επαναξιολόγησης 
αυτής η Τράπεζα της Ελλάδος θα αιτηθεί να αυξηθεί περαιτέρω η χρηματοδότηση προς τις ελληνικές τράπεζες.  

 

 Από τη συμφωνία για την επέκταση του προγράμματος διάσωσης της Ελλάδας τον προηγούμενο μήνα, τα επίπεδα των καταθέσεων στις 
ελληνικές τράπεζες φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί, με κάποιες μέρες καθαρών εισροών καθώς επίσης και μερικές με καθαρές εκροές, δήλωσε 
μία πηγή της ΕΚΤ στο Reuters. Η πηγή είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει αλλάξει την άποψή της ότι δεν θα αυξήσει το ανώτατο όριο 
που έχει θέσει στην έκδοση ελληνικών έντοκων γραμματίων αν κρίνει ότι αυτό ισοδυναμεί με «νομισματική χρηματοδότηση» διότι τα έντοκα 
γραμμάτια έχουν αγοραστεί από ελληνικές τράπεζες που επωφελούνται από την στήριξη ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα.  
 

 Σήμερα αναμένεται να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας το οποίο μεταξύ άλλων θα κληθεί να αποφασίσει την έγκριση ή μη της διάθεσης ποσοστού ως 26,9% της Finansbank. Αυτή τη φορά 
το Γ.Σ. αναμένεται να συνεδριάσει σε πλήρη σύνθεση, καθώς έχει βγει το ΦΕΚ με το οποίο διορίζεται η Κερασίνα Ραπτοπούλου ως εκπρόσωπος του 
υπουργείου Οικονομικών. Σε πλήρη σύνθεση το Γενικό Συμβούλιο, αναμένεται, έστω και με οριακή πλειοψηφία, να δώσει την τελική έγκριση για το 
σχεδιασμό της Εθνικής Τράπεζας. Βέβαια οι ενστάσεις της μειοψηφίας θα έχουν καταγραφεί πιο ηχηρά από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. 

 
(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


