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Σχόλιο Αγοράς 
 
Με πτώση της τάξεως του 2,46% (797,30 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 35 κινήθηκαν ανοδικά, 78 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 147 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 234,40 μονάδες (-2,81%), με τις μετοχές των ΜΠΕΛΑ (+0,75%), ΦΦΓΚΡΠ 
(+0,56%) και ΜΥΤΙΛ (+0,51%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΟΛΠ (-6,48%), ΕΥΡΩΒ (-6,96%) και ΕΤΕ (-7,50%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν κέρδη, ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες εμφάνισαν 
αρνητικά πρόσημα. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη συνάντηση της ελληνικής πλευράς και του νέου 
σχήματος διαπραγμάτευσης που ονομάζεται πλέον Brussels Group. Στη χθεσινή 
συνάντηση συμφωνήθηκε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από εδώ και στο εξής καθώς 
και το πού θα γίνονται οι συναντήσεις των δύο μερών. Όπως αναφέρουν κυβερνητικοί 
κύκλοι, συμφωνήθηκε το Brussels Group να συζητάει τα τεχνικά ζητήματα της πολιτικής των 
μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί στο Eurogroup και όποτε χρειάζεται θα 
εξουσιοδοτεί ομάδες για συλλογή δεδομένων που θα έρχονται στην Αθήνα και θα 
λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Οι τεχνικές ομάδες που θα έρχονται στην 
Αθήνα δε θα είναι στα υπουργεία ή στις υπηρεσίες του κράτους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 
σήμερα θα έρθει στην Αθήνα η τεχνική ομάδα που θα συλλέξει μακροοικονομικά και 
δημοσιονομικά στοιχεία, ενώ τη Δευτέρα θα έρθει τεχνική ομάδα που θα συλλέξει 
χρηματοοικονομικά στοιχεία καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις. Η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί με ορίζοντα τη συμφωνία της 20ης 
Φλεβάρη για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν στην επανεκκίνηση της 
οικονομίας και την ανακούφιση της κοινωνίας, υπογραμμίζουν οι κύκλοι του Μαξίμου. Οι 
τεχνοκράτες θα επισκέπτονται την Ελλάδα όποτε χρειάζεται. Θα υπάρχει ένας 
συγκεκριμένος χώρος όπου θα εργάζονται και μπορεί να είναι και ένα ξενοδοχείο, 
διευκρίνισε ο κ. Βαρουφάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega και πρόσθεσε πως 
εάν χρειάζεται θα συναντώνται με Έλληνες αξιωματούχους στους χώρους εργασίας τους. 
 

 Στα 3,106 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς τους 
ιδιώτες τον Ιανουάριο έναντι 3,006 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2014 όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων 
μειώθηκαν τον Ιανουάριο στα 648 εκατ. ευρώ έναντι 755 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο. Το 
μεγαλύτερο ποσό ληξιπρόθεσμο ποσό αφορά οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής 
Ασφάλισης και ανέρχεται σε 1,815 δισ. Ευρώ. 

 

 Χθες διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 
1.000 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,70%. Υποβλήθηκαν συνολικές 
προσφορές ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 
1,30 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, 
καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν 
επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Στις 12:00 το μεσημέρι σήμερα θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η 
τηλεδιάσκεψη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ η οποία θα αφορά τον έκτακτο 
μηχανισμό στήριξης των ελληνικών τραπεζών ELA. Όπως όλα δείχνουν, με προσεκτικές 
διαρροές από την Φρανκφούρτη, η ΕΚΤ δεν προτίθεται να προχωρήσει σε κάποια «γενναία» 
αύξηση των κεφαλαίων του ELA, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από τον επικεφαλής της 
Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Ταυτόχρονα σε ανώνυμες δηλώσεις του, 
στελέχη της τράπεζας, υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ορισμένα μέλη της που αντιτίθεται σε 
οποιαδήποτε αύξηση του μηχανισμού. Την ίδια ώρα, ο Έβαλντ Νοβόλτι, σε δηλώσεις του 
στο πρακτορείο Bloomberg αποκάλυψε ότι η ΕΚΤ έχει συζητήσει το κατά πόσο ο ELA 
αποτελεί «νομισματική χρηματοδότηση υπέρ της Ελλάδας», για να σπεύσει να προσθέσει 
ότι “ο ELA είναι ένας προσωρινός μηχανισμός στήριξης. Δημιουργήθηκε για να λειτουργήσει 
σε μία συγκεκριμένη περίοδο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι μόνιμο”. 

 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 797.30 -2.46% -3.5% 
FTSE-Large Cap 234.40 -2.81% -11.5% 
FTSE-Mid Cap 870.93 -0.64% +12.7% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 46,333 -2.60% -12.4% 
Όγκος (€ εκατ.) 70.51 - 121.12 

 

 

 
ΜΠΕΛΑ 0.75% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΦΦΓΚΡΠ 0.56% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΥΤΙΛ 0.51% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΕΤΚ 0.34% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΙΝΛΟΤ 0.00% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΑΛΦΑ -5.00% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΤΙΤΚ -5.25% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΟΛΠ -6.48% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΥΡΩΒ -6.96% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΤΕ -7.50% 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 0,03% -0,3 -5 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,80% +32,6 +16 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,77% +38,1 +102 

Spread 10ετούς Ομ. 1.057 +41,6 +137 

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

Αργό Πετρέλαιο ($) 57,00 -3,46% -0,6% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,2% Φεβ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

12/03/2015: - 
 

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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 Βελτιωμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ' τρίμηνο και 48,8% το 2014 ανακοίνωσε η Eurobank. Με στόχο την περαιτέρω 
θωράκιση του ισολογισμού, η τράπεζα συνέχισε το Δ' τρίμηνο την επιταχυνόμενη αύξηση των προβλέψεων για επισφάλειες σε €742 εκατ., από €588 
εκατ. το Γ τρίμηνο, αυξάνοντας την κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση κατά 270 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και 640 μονάδες σε ετήσια 
βάση. Στο τέλος του έτους οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €9,7 δισ., καλύπτοντας το 18,8% των συνολικών χορηγήσεων και το 
56,3% των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι προβλέψεις αυτές καλύπτουν σχεδόν 
πλήρως τις εκτιμήσεις της Άσκησης Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση 
άνω των 90 ημερών παρέμειναν στα χαμηλά επίπεδα του Γ΄ τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε €239 εκατ. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω 
των 90 ημερών ανήλθαν σε €17,3 δισ. ή 33,4% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του 2014. Η μείωση των δανείων αναστράφηκε το Δ΄ 
τρίμηνο 2014, με τις χορηγήσεις προ προβλέψεων και διαγραφών να αυξάνονται κατά €164 εκατ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν σε 
€26,7 δισ., από €26,5 δισ. τον Σεπτέμβριο, ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά υποχώρησαν σε €25,1 δισ., από €25,3 δισ. Οι καταθέσεις πελατών 
μειώθηκαν κατά €1,8 δισ. συνολικά και διαμορφώθηκαν σε €40,9 δισ. στο τέλος του 2014. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανήλθε σε €12,5 
δισ., από €9,1 δισ. το Σεπτέμβριο, ενώ ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 103,1%, από 99,8%. Τα κεφάλαια κοινών μετοχών της 
κατηγορίας Ι (CET1 – Basel III) διαμορφώθηκαν σε €5,9δισ. και αποτελούν το 15,2% του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος του Δ΄ τριμήνου 2014. 
Το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε -€524 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο 2014 και περιλαμβάνει ζημιές από απομείωση υπεραξίας και λοιπές διαγραφές 
ύψους €218 εκατ. 
 

 Την πρόθεση της Finansbank να προβεί στη διάθεση κοινών μετοχών της, μέσω του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, εντός του Απριλίου 
ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ ενέκρινε το σχέδιο της Εθνικής Τράπεζας για διάθεση 
ποσοστού έως 26,9% του μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank. Σύμφωνα με την ΕΤΕ, η Finansbank μέσω της άντλησης των κεφαλαίων αυτών 
στοχεύει μεσοπρόθεσμα μεταξύ άλλων: α) να επιτύχει μέση ετήσια αύξηση των δανείων της 20% κατ’ ελάχιστο, β) να επιτύχει απόδοση μέσων ιδίων 
κεφαλαίων και απόδοση μέσου ενεργητικού 15% και 1.8% αντίστοιχα και γ) να διατηρήσει κεφαλαιακή επάρκεια με στόχο δείκτη βασικών ιδίων 
κεφαλαίων CET1 (σύμφωνα με τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ) στο 12% κατ’ ελάχιστον. Η προσφορά θα περιλαμβάνει α) την έκδοση από τη Finansbank 
έως 7.150.000.000 νέων κοινών μετοχών και β) τη διάθεση από την ΕΤΕ έως 800.000.000 υφιστάμενων κοινών μετοχών κυριότητάς της. Επιπλέον, 
έως 1.590.000.000 επιπρόσθετες μετοχές θα διατεθούν από την ΕΤΕ για σκοπούς συμπληρωματικής κατανομής. Έως 795.000.000 μετοχές 
μπορούν να επαναγορασθούν για λογαριασμό της ΕΤΕ για σκοπούς σταθεροποίησης. Η προσφορά θα αποτελείται από διεθνή διάθεση μετοχών 
εκτός Τουρκίας σε θεσμικούς επενδυτές και από εγχώρια δημόσια προσφορά μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές και στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην 
Τουρκία. Η προσφορά τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η κατανομή των μετοχών 
μεταξύ της διεθνούς και της εγχώριας προσφοράς θα καθορισθεί ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τιμής της προσφοράς και με βάση την τουρκική 
χρηματιστηριακή νομοθεσία. 
 

 Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν τα αποτελέσματα της Frigoglass το δ' τρίμηνο του 2014, με την εταιρεία να καταγράφει καθαρές ζημιές ύψους 6,2 
εκατ. ευρώ από 32,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, η Frigoglass διεύρυνε τις ζημιές της στα 56,5εκ ευρώ 
από 30,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις το δ' τρίμηνο ενισχύθηκαν κατά 0,5% στα 127,5 εκατ. ευρώ, όμως στο έτος υποχώρησαν κατά 6,8% στα 487 εκατ. 
ευρώ. Τα EBITDA βελτιώθηκαν κατά 84,9% το δ' τρίμηνο στα 20,4 εκατ. ευρώ, ενώ στο έτος μειώθηκαν κατά 1,5% στα 62,9 εκατ. ευρώ.  

 
(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/QuotesDetail.aspx?q=380
http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=380
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


