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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του 0,30% (738,47 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 46 κινήθηκαν ανοδικά, 45 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 129 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.923,42 μονάδες (-0,25%), με τις μετοχές των ΒΙΟ (+2,44%), ΜΥΤΙΛ (+1,60%) 
και ΕΤΕ (+1,47%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΑΛΦΑ (-2,33%), ΑΤΤ (-3,00%) και ΟΠΑΠ (-3,76%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές σημείωσαν αρνητικά πρόσημα στην πλειοψηφία τους, ενώ οι Αμερικανικοί 
δείκτες κινήθηκαν ανοδικά. 

 

Οικονομία 
 

 Σαφές μήνυμα προς τους επενδυτές έδωσε ο υπουργός Οικονομικών λέγοντας ότι η 
Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή πολιτικών που βελτιώνουν το 
επιχειρηματικό περιβάλλον (με τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει 
τη δημόσια χρηματοδότηση σε, πολλά υποσχόμενους, τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητές τους και να αναμορφώσουν την ελληνική οικονομία». Τέλος, κατέστησε σαφές 
ότι το επόμενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα μέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δημιουργήσει 
επαρκή αποθέματα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων δανεισμού 
και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα, πράγμα το οποίο αποτελεί 
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.  
Επιπλέον, προσκλητήριο για επενδύσεις στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας στους συνέδρους του Capital Link Forum, στη Νέα Υόρκη, σε μαγνητοσκοπημένο 
μήνυμά του. Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε, μάλιστα, την Ελλάδα «γη της ευκαιρίας», που 
ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επιχειρήσεις και κάλεσε τους Αμερικανούς 
επιχειρηματίες να γίνουν μέρος της ανάκαμψης της χώρας. 
 

 Αισιόδοξος για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του 
προγράμματος του ESM εμφανίστηκε ο Ντέγκλαν Κοστέλο, μιλώντας στο συνέδριο 
της Capital Link, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η υλοποίηση των 
συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων θα ανοίξει τον δρόμο για τη συζήτηση της 
ελάφρυνσης του χρέους. «Αυτές (οι μεταρρυθμίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 
τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών στο Γιούρογκρουπ της 22 Ιανουαρίου, οι οποίοι 
ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων 
που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους», δήλωσε όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής 
της Ελεύθερου Τύπου. Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόμος των 
μεταρρυθμίσεων είναι μακρύς και ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η 
προσπάθεια αναμόρφωσης της ελληνικής οικονομίας θα ολοκληρωθεί με την προβλεπόμενη 
λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Είναι εμφανές ότι μια βιώσιμη οικονομική 
ανάκαμψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρμογής των δομικών μεταρρυθμίσεων για 
πολλά ακόμα χρόνια. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι μεταρρυθμίσεις σε 
τομείς όπως το φορολογικό σύστημα, στα μέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο 
ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης και του δικαστικού συστήματος». 
 

 Τη διενέργεια αποκλειστικά ηλεκτρονικών πλειστηριασμών δρομολογεί, σύμφωνα με 
πληροφορίες, το υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο σχεδιασμός αναμένεται να ολοκληρωθεί 
πολύ σύντομα και θα προβλέπει την ολοκληρωτική απόσυρση των Ειρηνοδικείων από τη 
διαδικασία πλειστηριασμών, κάτι που άλλωστε επιθυμούν, όπως έχουν πει, και οι 
συμβολαιογράφοι. 
 

 Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον 
Σεπτέμβριο 2017, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.081 
οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 214,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 883,7 χιλιάδες m3 
όγκου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Παρουσίασε δηλαδή μείωση κατά 3,0% στον 
αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 0,4% στην επιφάνεια και μείωση κατά 3,1% 
στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016. Κατά την περίοδο των τελευταίων 
δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο 2016 έως τον Σεπτέμβριο 2017, το μέγεθος της 
Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), μετρούμενο με βάση τις 
εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 13.528 οικοδομικές άδειες, 
που αντιστοιχούν σε 2.690,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.724,1 χιλιάδες m3 όγκου. Σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2015 - Σεπτεμβρίου 2016 παρατηρήθηκε 
αύξηση κατά 5,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,7% στην επιφάνεια και 
κατά 7,4% στον όγκο. 

 

 Την οριακή βελτίωση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Οκτώβριο καταδεικνύουν 
τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όπως αναφέρει, η εξέλιξη του Δείκτη 
Βιομηχανικής Παραγωγής (ΔΒΠ), με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα αναφοράς τον 
Οκτώβριο 2017, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των 
εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής: Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 738.47 -0.30% +14.7% 

FTSE-Large Cap 1,923.42 -0.25% +10.5% 
FTSE-Mid Cap 1,065.47 -0.33% +41.4% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 50,376 -0.15% +11.7% 
Όγκος (€ εκατ.) 27.07 - 56.92 

  

 
ΒΙΟ 2.44% 5.88% 1.44% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΜΥΤΙΛ 1.60% 4.04% 0.20% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΤΕ 1.47% 2.80% -0.34% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΛΠ 1.42% 2.10% -0.52% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΛΠΕ 0.98% 1.81% -0.61% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΠΕΙΡ -1.65% -0.97% -8.33% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΛΑΜΔΑ -2.05% -1.08% -11.87% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΑΛΦΑ -2.33% -1.11% -13.24% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΑΤΤ -3.00% -1.27% -15.48% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΟΠΑΠ -3.76% -1.33% -15.79% -2.29% -4.97% -30.00% 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 -0.33% -0.1 -1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 5.18% -0.3 -245 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.51% -0.7 -260 

Spread 10ετούς Ομ. 422 +1.0 -268 

USD / Euro 1.18 0.24% 12.2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 57.55 0.33% 7.1% 

ΑΕΠ (%) 1,3% Γ΄ Τριμ.'17 - 

Πληθωρισμός 0.7% Οκτ.'17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

12/12/2017: ΑΔΜΗΕ – Έκτακτη ΓΣ 
 

18/12/2017: Ημερ. Εφαρμογής Εξαμηνιαίας  
                    Αναθεώρησης Δεικτών FTSE/ATHEX  
19/12/2017: ΜΠΕΛΑ–Αποκοπή Τελικού Μερίσματος 
 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

580

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

840

8-Nov 10-Nov 14-Nov 16-Nov 20-Nov 22-Nov 24-Nov 28-Nov 30-Nov 4-Dec 6-Dec 8-Dec

Volume General Index

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 Τ

μ
ή

μ
α

 Α
ν
ά

λ
υ

σ
η

ς
 E

u
ro

x
x
 



 
 
 Δεκέμβριος 12, 2017  
      

 
 
       

Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

μηνός Οκτωβρίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2016, παρουσίασε αύξηση 0,5% έναντι αύξησης 6,9% που σημειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 με το 2015. Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 
2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2016, παρουσίασε αύξηση 4,7%. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Σε απάντηση της από 8/12/2017 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 4133), η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει 
το επενδυτικό κοινό ότι: Σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν3156/2003, η ΕΤΕ είχε προβεί σε τιτλοποίησεις χαρτοφυλακίων απαιτήσεων, μεταξύ 
των οποίων ήταν και η Titlos plc. Η Τράπεζα την 1/12/2017, προχώρησε στην κατάργηση της τιτλοποίησης Titlos plc, με αποτέλεσμα την ίδια 
ημερομηνία να ακυρωθεί το ομόλογο που είχε εκδόσει η Titlos plc στο πλαίσιο της εν λόγω τιτλοποίησης και η σχετική απαίτηση να επανέλθει στην 
πρότερή της κατάσταση. Η ανωτέρω συναλλαγή δεν είχε καμία επίδραση στην οικονομική θέση, τα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη 
ρευστότητα της Τράπεζας σε ενοποιημένη και εταιρική βάση. Τέλος, σημειώνεται ότι, κάθε σχετική πληροφόρηση αναφορικά με την τιτλοποίηση 
Titlos plc, αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο του ομολόγου έκδοσης Titlos plc, το οποίο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. 
 

 Τα στοιχεία της έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδας που έδειξαν ότι οι τράπεζες έπιασαν τους στόχους για τα μη εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα (NPEs) είναι «πιστωτικά θετικά» (credit positive) για τον κλάδο, καθώς σταδιακά μειώνεται το μέγεθος των NPEs που βαραίνει 
τον ισολογισμό τους. Η εκτίμηση ανήκει στη Moody’s, η οποία σημειώνει ότι τα NPEs αντιστοιχούν σε 99,1 δισ. ευρώ, περίπου 56% του ΑΕΠ. Είναι, 
όμως, περίπου 800 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για τον Σεπτέμβριο του 2017, παρά τις χειρότερες μακροοικονομικές 
προβλέψεις. Σύμφωνα με τη Moody’s, Η συντονισμένη προσπάθεια από τις τράπεζες να καλύψουν τους στόχους είναι κρίσιμη για την 
παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της Ελλάδας. Ωστόσο ο οίκος σημειώνει το ρίσκο υλοποίησης, που είναι έμφυτο στο να πιαστούν αυτοί οι 
φιλόδοξοι στόχοι εν μέσω ενός δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος και δεδομένου ότι η πλειονότητα της μείωσης πρέπει να γίνει τη διετία 2018-19. 
Ακόμα και αν οι τράπεζες πιάσουν τον στόχο για NPLs στο 21% του χαρτοφυλακίου στα τέλη του 2019, θα συνεχίσουν να έχουν ένα από τα 
υψηλότερα επίπεδα προβληματικών δανείων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, κάτι που περιορίζει τις ανοδικές προοπτικές για την πιστοληπτική τους 
διαβάθμιση, σύμφωνα με τη Moody’s. 

 
(Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.gr”, “www.insider.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”, “www.real.gr, “www.protothema.gr”, “cnn.gr”, “skai.gr”, “news.gr”, “newsit.gr”, “news247.gr”, “amna.gr”) 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.insider.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/
http://www.real.gr/
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AΠΟΠΟΙΗΣΗ 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  

Γιάννης Σινάπης +30-210-6879353 sinapis@euroxx.gr Ηλίας Δημητρός +30-210 6879 485 dimitros@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879486 epilios@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

 
 

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


