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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,33% (817,39 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 72 κινήθηκαν ανοδικά, 57 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 130 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 241,18 μονάδες (+0,26%), με τις μετοχές των ΜΙΓ (+9,55%), ΕΥΡΩΒ (+4,55%) 
και ΕΥΔΑΠ (+3,39%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΦΦΓΚΡΠ (-1,82%), ΜΠΕΛΑ (-2,60%) και ΠΕΙΡ (-3,99%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν αρνητικά πρόσημα. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Σε θολό τοπίο αρχίζουν σήμερα στις Βρυξέλλες οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην 
Αθήνα και τα τεχνικά κλιμάκια των «θεσμών», ήτοι της ΕΚΤ, του ΔΝΤ και της Ευρ. 
Επιτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες, που δεν επιβεβαιώνονται από την κυβέρνηση, ξένοι 
εμπειρογνώμονες θα έρθουν στην πρωτεύουσα την Πέμπτη. Το κατ’ αρχήν θετικό, πάντως, 
είναι ότι οι διαπραγματεύσεις αρχίζουν, καθώς έχει καταστεί σαφές ότι ένεση ρευστότητας 
δεν πρόκειται να δοθεί στη χώρα μας χωρίς η σχετική διαδικασία να είναι τουλάχιστον 
ενεργή, αν όχι να έχει ολοκληρωθεί. Η ελληνική πλευρά μπορεί να τονίζει σε κάθε ευκαιρία 
ότι η τρόικα αποτελεί παρελθόν, ωστόσο οι «θεσμοί» στις συζητήσεις που αρχίζουν σήμερα 
θα εκπροσωπηθούν από τους παλαιούς γνώριμους Κλάους Μαζούχ (ΕΚΤ) -ο οποίος, 
πάντως, πρόκειται να αποχωρήσει- Ρίτσι Γκογιάλ (ΔΝΤ) και Ντέκλαν Κοστέλο (Κομισιόν). 
Από ελληνικής πλευράς, επικεφαλής των συζητήσεων στις Βρυξέλλες έχουν τεθεί ο γ.γ. 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, Ν. Θεοχαράκης και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων, Γ. Χουλιαράκης, ο οποίος επέστρεψε χθες στην Αθήνα, προκειμένου να 
συντονίσει τη συγκέντρωση στοιχείων που έχουν ζητήσει οι συνομιλητές (κυρίως 
δημοσιονομικά στοιχεία από το ΓΛΚ) και αναμένεται να επιστρέψει στις Βρυξέλλες. Στην 
ελληνική διαπραγματευτική ομάδα πρόκειται να συμμετέχουν, επίσης, στελέχη από το 
επιτελείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη, η κ. Έλενα Παναρίτη από 
το επιτελείο του κ. Γ. Βαρουφάκη και συνεργάτες του κ. Ευ. Τσακαλώτου. Πηγές του 
Μαξίμου έσπευσαν χθες να διαψεύσουν κατηγορηματικά τη διαδεδομένη φημολογία ότι από 
σήμερα επρόκειτο να εγκατασταθούν στο ΓΛΚ τεχνικοί σύμβουλοι του ΔΝΤ, της Κομισιόν και 
της ΕΚΤ. Η Αθήνα επιμένει ότι η έλευση τέτοιων τεχνικών ομάδων στη χώρα μας δεν έχει 
συμφωνηθεί. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η διαπραγμάτευση με τα τεχνικά κλιμάκια θα 
γίνει εξ ολοκλήρου στις Βρυξέλλες και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα στέλνουν εκεί τα όποια 
στοιχεία ζητηθούν. Εφόσον προκύπτει ζήτημα διευκρινίσεων ή τα τεχνικά κλιμάκια θέλουν να 
δουν κάποια πράγματα λεπτομερέστερα, τότε, σύμφωνα πάντοτε με την εκδοχή της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης που δίνει η Αθήνα, κάποιος χαμηλόβαθμος υπάλληλος ενός 
εκ των τριών «θεσμών» και ποτέ υπάλληλοι και των τριών θεσμών μαζί, θα έρχεται στην 
Αθήνα για να λάβει τις διευκρινίσεις που χρειάζονται και να τις μεταφέρει στις Βρυξέλλες. 
Σε άλλα νέα, η κυβέρνηση πρόκειται με τροπολογία που θα καταθέσει στο άρθρο 15 του 
νόμου 2469 του 1997 για την αξιοποίηση των διαθεσίμων των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου και των ασφαλιστικών φορέων να δώσει εγγυήσεις προς τις διοικήσεις 
αυτών των φορέων ότι τα διαθέσιμα αυτά δεν πρόκειται να απομειωθούν σε αξία. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, η σχετική τροπολογία θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο για την 
επαναλειτουργία της ΕΡΤ έτσι ώστε τα διαθέσιμα να αρχίσουν να μετατρέπονται σε repos 
την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου. Με την τροπολογία αυτή γενικεύεται η ρύθμιση για τα 
διαθέσιμα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και 
οι ασφαλιστικοί φορείς τοποθετούν τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους είτε στο λεγόμενο κοινό 
κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδας από όπου μπορούν να αγοραστούν repos αλλά δεν 
μπορεί να εφαρμοσθεί η ίδια πρακτική στους λεγόμενους λογαριασμούς ταμειακής 
διαχείρισης. Πρόκειται για λογαριασμούς –σε ρευστό– που διατηρούνται στην ΤτΕ είτε το 
μεγαλύτερο ποσό στις εμπορικές τράπεζες. Μάλιστα αυτά τα διαθέσιμα μπορούν –
θεωρητικά– να διατηρούνται και σε τράπεζες του εξωτερικού. 
 

 Δύο χρόνια αποπληθωρισμού συμπλήρωσε η ελληνική οικονομία, καθώς ο Φεβρουάριος 
του 2015 ήταν ο 24ος μήνας στη σειρά που ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή είχε 
αρνητικό πρόσημο. Τα δύο χρόνια αποπληθωρισμού - αν και συνεπάγονται έως ένα βαθμό 
ελάφρυνση της επιβάρυνσης του καταναλωτή- στην πραγματικότητα είναι συνέπεια της 
λιτότητας και συνεπάγονται στασιμότητα της οικονομίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία 
που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο γενικός δείκτης τιμών 
καταναλωτή υποχώρησε κατά 2,2% τον Φεβρουάριο 2015 έναντι του ίδιου μήνα του 2014, 
ενώ πτωτικά κινήθηκε και σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2015, καταγράφοντας μείωση 
0,6%. Καθοριστικό ρόλο στην υποχώρηση του δείκτη τιμών καταναλωτή τον Φεβρουάριο 
διαδραμάτισε η σημαντική μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 27% σε σχέση 
με ένα χρόνο πριν. Από την άλλη παρατηρούνται ανατιμήσεις σε σειρά τροφίμων, όπως στα 
νωπά λαχανικά, οι τιμές των οποίων σε σύγκριση με πέρυσι έχουν αυξηθεί κατά 25,9%, στο 
ελαιόλαδο (8,2%), στα αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς (9,1%) και στα νωπά 
ψάρια (1,1%). Το παραπάνω είχε ως αποτέλεσμα ο επιμέρους δείκτης τιμών στην ομάδα 
«Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» να αυξηθεί κατά 0,9%. Σημειώνεται πάντως ότι 
μειώθηκαν οι τιμές στη ζάχαρη κατά 18,5% και στις πατάτες κατά 20,5%. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 817,39 +0,33% -1,1% 
FTSE-Large Cap 241,18 +0,26% -8,9% 
FTSE-Mid Cap 876,51 +0,72% +13,4% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 47.569 +0,12% -10,1% 
Όγκος (€ εκατ.) 94,55 - 122,22 

 

 

 
ΜΙΓ 9,55% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΥΡΩΒ 4,55% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΥΔΑΠ 3,39% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΒΙΟ 3,23% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΟΤΕ 2,35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΤΕΝΕΡΓ -1,12% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΑΛΦΑ -1,54% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΦΦΓΚΡΠ -1,82% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΜΠΕΛΑ -2,60% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -3,99% 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% -0,1 -4 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,40% +14,9 -23 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,27% +23,1 +52 

Spread 10ετούς Ομ. 1.002 +29,7 +82 

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

Αργό Πετρέλαιο ($) 59,04 -2,15% 3,0% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,8% Ιαν. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

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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 Σήμερα θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή,  ποσού ενός 
δισεκατομμυρίου Ευρώ, λήξεως 12 Ιουνίου 2015. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ ο σχεδιασμός της Εθνικής Τράπεζας για διάθεση σε αυτή τη φάση ποσοστού έως 26,9% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Finansbank. Υπέρ της έγκρισης του σχεδίου της Εθνικής τάχθηκαν σύμφωνα με έγκυρες πηγές περισσότερα από 5 μέλη του Γενικού 
Συμβουλίου καθώς κάμφθηκαν εν μέρει οι αντιρρήσεις κάποιων από τα 4 ξένα μέλη του οργάνου. Υπενθυμίζεται ότι κατά της συνεδρίαση της 2ας 
Μαρτίου, 4 μέλη του ΤΧΣ διατύπωσαν ενστάσεις ως προς τον σχεδιασμό της ΕΤΕ με αποτέλεσμα να μην ληφθεί απόφαση. Μετά από τη σημερινή 
έγκριση η Εθνική Τράπεζα μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση της στρατηγικής που χάραξε τον περασμένο Φθινόπωρο η διοίκηση Τουρκολιά 
και προβλέπει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών και παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης καθώς 
και διάθεση υφιστάμενων μετοχών της τράπεζας. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα αντιστοιχούν περίπου στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου της 
Finasbank μετά την ΑΜΚ ενώ θα διατεθούν και οι υφιστάμενες μετοχές που θα αντιστοιχούν έως το 6,9% του μετοχικού κεφαλαίου της τουρκικής 
τράπεζας. 

 
(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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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


