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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 1,37% (829,10 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 74 κινήθηκαν ανοδικά, 39 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 143 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 247,95 μονάδες (+1,50%), με τις μετοχές των ΠΕΙΡ (+8,17%), ΟΛΠ (+5,72%) 
και ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,98%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές 
των ΓΡΙΒ (-0,38%), ΕΥΔΑΠ (-1,36%) και ΕΕΕ (-1,43%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν πτώση. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Ο κ. Τσίπρας εμφανίσθηκε χθες, μιλώντας στους υπουργούς του, αισιόδοξος ότι 
μπορεί να επέλθει συμφωνία μέχρι το τέλος του μήνα. Μάλιστα, η Αθήνα αναμένεται να 
επιδιώξει μια θετική πολιτική διατύπωση στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., που θα 
πραγματοποιηθεί στη Ρίγα στις 21-22/5. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το αποτέλεσμα του 
Eurogroup της Δευτέρας «σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις» και επανέλαβε ότι η 
Αθήνα έχει κάνει όσο περισσότερα βήματα μπορούσε και τώρα είναι σειρά των εταίρων να 
μετακινηθούν. Έθεσε, δε, ως «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης την ανάγκη να 
προστατευθούν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι και όσοι έχουν πληγεί περισσότερο από την 
εφαρμογή των μέτρων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι στη χθεσινή συνεδρίαση δεν 
συζητήθηκε το θέμα του δημοψηφίσματος ή της πρόωρης προσφυγής στην κάλπη. Μάλιστα, 
επισημαίνουν ότι το θέμα του δημοψηφίσματος, παρά το ότι η συζήτηση γύρω από αυτό 
συντηρείται, δεν βρίσκεται στις προθέσεις της κυβέρνησης, που «βλέπει» συμφωνία και ότι 
είναι μια εναλλακτική που θα εξετασθεί μόνο σε περίπτωση ρήξης. 
 

 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον Φεβρουάριο του 
2015 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο 
σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.083 
οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 243,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.083,8 χιλιάδες 
m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 10,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 
κατά 49,8% στην επιφάνεια και κατά 51,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2014. Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Μάρτιο 2014 έως 
τον Φεβρουάριο 2015, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-
Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, 
ανήλθε σε 13.418 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.679,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας 
και 11.579,6 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 14,1% στον αριθμό 
των οικοδομικών αδειών, κατά 8% στην επιφάνεια και κατά 1,8% στον όγκο σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2013 - Φεβρουαρίου 2014. 

 
Αγορά 
 

 Aλλαγές επέρχονται στους δείκτες MSCI όπως προκύπτει από την εξαμηνιαία αναθεώρηση 
της 12ης Μαΐου. Από το δείκτη MSCI Standard Greece, διαγράφεται η μετοχή της ΔΕΗ, η 
οποία εισέρχεται στο δείκτη MSCI Small Cap, μαζί με τη μετοχή των ΕΛΠΕ. Από τον ίδιο 
δείκτη (MSCI Small Cap), διαγράφονται οι μετοχές των Frigoglass, Γεκτέρνα και ΜIG. Στο 
δείκτη MSCI Greece Standard διατηρούνται οι μετοχές των ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Eurobank, Εθνικής 
Τράπεζας, Folli Follie, Jumbo, Alpha Bank, Τράπεζας Πειραιώς και Τιτάν. Οι αλλαγές θα 
τεθούν σε ισχύ από το πέρας των συναλλαγών της 29ης Μαίου. Η επόμενη αναθεώρηση 
των δεικτών της Morgan Stanley, είναι προγραμματισμένη για την 13η Αυγούστου, με τις 
όποιες αλλαγές να τίθενται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Την αύξηση του ορίου δανεισμού μέσω του Μηχανισμού Εκτακτης Ρευστότητας (ELA) 
για τις ελληνικές τράπεζες κατά 1,1 δισ. ευρώ αποφάσισε χθες το Δ.Σ. της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στον απόηχο της προόδου στις 
διαπραγματεύσεις κυβέρνησης - θεσμών που καταγράφηκε στο Eurogroup της περασμένης 
Δευτέρας. Το σημαντικό για τις εγχώριες τράπεζες είναι ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή στο 
ύψος της απομείωσης («κούρεμα») που επιβάλλεται στις εγγυήσεις που καταθέτουν στην 
ΕΚΤ οι εγχώριες τράπεζες προκειμένου να αντλούν ρευστότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με 
πληροφορίες, ορισμένα μέλη της ΕΚΤ επιδίωξαν να γίνει σχετική συζήτηση χωρίς όμως 
επιτυχία. Η ΕΚΤ φαίνεται ότι έχει ολοκληρώσει τις τεχνικές προετοιμασίες ώστε να 
προχωρήσει, όποτε το κρίνει σκόπιμο, σε αύξηση του haircut που επιβάλλει στις εγγυήσεις 
των ελληνικών τραπεζών από περίπου 23% (κατά μέσο όρο) που είναι σήμερα, σε 44% ή 
65% ή 80%. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ΕΚΤ έχει δηλώσει ότι η ΕΚΤ θα υποστηρίζει 
τη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος όσο οι εγχώριες τράπεζες παραμένουν 
βιώσιμες, διαθέτουν τις κατάλληλες εγγυήσεις και υπάρχει πρόοδος στις πολιτικές 
συζητήσεις για την εξεύρεση λύσης στο ελληνικό πρόβλημα. 

 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 829,10 +1,37% +0,4% 
FTSE-Large Cap 247,95 +1,50% -6,4% 
FTSE-Mid Cap 880,98 +1,50% +14,0% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 48.635 +1,38% -8,1% 
Όγκος (€ εκατ.) 68,96 - 105,62 

 

 

 
ΠΕΙΡ 8,17% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΟΛΠ 5,72% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,98% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ 3,72% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΥΡΩΒ 3,70% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΙΓ 0,00% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΔΕΗ -0,18% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΓΡΙΒ -0,38% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΥΔΑΠ -1,36% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΕΕ -1,43% 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 -0,01% +0,0 -9 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,98% -5,2 -65 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,87% -9,0 +112 

Spread 10ετούς Ομ. 1.018 -16,6 +98 

USD / Euro 1,13 0,90% -7,0% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 64,30 -0,85% 12,2% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,1% Απρ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

13/05/2015: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
 

14/05/2015: ΑΡΑΙΓ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
14/05/2015: ΕΥΡΩΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
15/05/2015: ΕΕΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
20/05/2015: ΕΧΑΕ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
20/05/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
21/05/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
22/05/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
22/05/2015: ΦΡΙΓΟ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
26/05/2015: ΟΠΑΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
26/05/2015: ΑΡΑΙΓ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
27/05/2015: ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
27/05/2015: MOH – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
28/05/2015: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
28/05/2015: ΑΛΦΑ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
28/05/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 
29/05/2015: ΚΥΠΡ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
13/06/2015: ΤΕΝΕΡΓ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
19/06/2015: ΤΙΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
25/06/2015: ΟΤΕ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
26/06/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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 Στο επίπεδο των επτά δισ. ευρώ «ανεβάζει» το πρακτορείο Bloomberg τις εκροές καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες κατά τη 
διάρκεια του Απριλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι – βάσει των επίσημων στοιχείων – οι εκροές καταθέσεων τον Μάρτιο έφθασαν στα 1,91 δισ. ευρώ 
και ως εκ τούτου εάν το Bloomberg επιβεβαιωθεί θα πρόκειται για ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 
 

 Ανοιχτό άφησε ο Ευτύχης Βασιλάκης, αντιπρόεδρος της Aegean Airlines, το ενδεχόμενο να περικοπούν δρομολόγια κατά την επόμενη χειμερινή 
περίοδο, γεγονός το οποίο θα κριθεί από την εξέλιξη της επιβατικής κίνησης. Ο κ. Βασιλάκης επιβεβαίωσε τη μεγάλη πτώση της κίνησης που 
καταγράφεται από τη ρωσική αγορά αλλά και την καθοδική πορεία από τη Γερμανία, σε αντίθεση με τα ιδιαίτερα θετικά μηνύματα που εξέπεμπαν και 
οι δύο αγορές στις αρχές του έτους. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής γενικής συνέλευσης των μετόχων, ο κ. Βασιλάκης παραδέχθηκε ότι η φετινή 
επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας προγραμματίστηκε χωρίς να έχει προβλεφθεί η τόσο παρατεταμένη περίοδος αβεβαιότητας στην οποία 
έχει περιέλθει η χώρα λόγω της μακράς διαπραγμάτευσης της ελληνικής κυβέρνησης με τους εταίρους. Παράλληλα, χαρακτήρισε κομβικό και 
καθοριστικό για την οικονομία το διάστημα Ιουνίου - Σεπτεμβρίου, το οποίο αναμένεται να κρίνει και τον περαιτέρω σχεδιασμό της εταιρείας για τον 
προσεχή χειμώνα. Στο μεταξύ, από τις 20 Μαΐου θα ξεκινήσει η καταβολή μερίσματος 0,63 ευρώ/ανά μετοχή, όπως αποφασίστηκε στην τακτική 
γενική συνέλευση της εταιρείας. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Aegean αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2014, ύψους 0,70 
ευρώ/μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος 10% (βάσει του ν. 4172/2013) διαμορφώνοντας το καθαρό πληρωτέο μέρισμα στα 0,63 
ευρώ/μετοχή. Από τις 14 Μαΐου, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Εντυπωσιακή ανάπτυξη χαρακτηρίζει το φετινό θερινό πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας, η οποία εισήγαγε 
αρκετούς νέους προορισμούς, ενισχύοντας παράλληλα και τη συχνότητα σε υφιστάμενους. Συγκεκριμένα, οι νέοι προορισμοί της Aegean το 
καλοκαίρι του 2015 περιλαμβάνουν δύο πτήσεις εβδομαδιαίως προς Μπορντό, Πίζα, Ριάντ, Ταλίν, Τουλούζη, Σαρμ ελ Σέιχ και Πρέβεζα (3 
εβδομαδιαίως). Την ίδια στιγμή αυξάνει τον αριθμό των εβδομαδιαίων συχνοτήτων σε 24 δρομολόγια εξωτερικού και έξι δρομολόγια εσωτερικού. Οι 
επιβάτες της Aegean Airlines έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από το δίκτυο της εταιρείας και προορισμούς όπως το Ντουμπρόβνικ, το Ελσίνκι, η 
Αλεξάνδρεια, η Μάλτα, το Ερεβάν, η Πάφος, το Οσλο και το Κάιρο. Τα θετικά οικονομικά της αποτελέσματα το 2014 και η σημαντική ενίσχυση της 
επιβατικής κίνησης, η οποία ακολουθεί την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω επέκταση 
των δραστηριοτήτων της Aegean, που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, το 2014 εμφάνισε ενοποιημένα έσοδα 912 εκατ. 
ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών των δύο εταιρειών το 2013. Σημειώνεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα 
συγκρίνονται με τα αντίστοιχα pro-forma αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη την ενοποίηση της Olympic Air την αντίστοιχη περίοδο του Ιανουαρίου - 
Δεκεμβρίου 2013. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 80,2 εκατ. ευρώ έναντι 52,5 εκατ. ευρώ το 2013. 

 
(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 Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879 486 epilios@euroxx.gr Χριστίνα Παπακαστρισίου +30-210 6879 480 papakastrisiou@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


