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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 1,06% (776,03 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την συνεδρίαση 
της Μ. Πέμπτης. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 62 κινήθηκαν ανοδικά, 38 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 154 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 232,54 μονάδες (+1,17%), με τις μετοχές των ΠΕΙΡ (+4,33%), ΤΕΝΕΡΓ 
(+4,15%) και ΕΧΑΕ (+3,99%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΜΙΓ (-1,47%), ΦΦΓΚΡΠ (-1,72%) και ΓΡΙΒ (-2,16%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Χθες, οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες 
σημείωσαν απώλειες. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Ούτε η Αθήνα ούτε οι δανειστές προετοιμάζονται για χρεοκοπία, τονίζουν 
κυβερνητικοί αξιωματούχοι, διαψεύδοντας το σχετικό δημοσίευμα των Financial 
Times. Οι πηγές στο Μαξίμου υπογραμμίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με 
εντατικούς ρυθμούς με στόχο μια αμοιβαία επωφελή λύση και προσθέτουν ότι "η 24η 
Απριλίου θα αποδειχθεί μια ακόμα ημερομηνία που δεν θα συμβεί το «τέλος του κόσμου». 
Έχουν προηγηθεί η 25η Ιανουαρίου [εκλογές], η 28η Φεβρουαρίου [ημερομηνία λήξης της 
συμφωνίας Σαμαρά], η 9η Απριλίου [δόση προς ΔΝΤ]. Αυτό που φαίνεται να ενοχλεί είναι ότι 
η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να βάλει τέλος στις πολιτικές λιτότητας βάζοντας 
ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα το ζήτημα της ανάπτυξης".  
 

 Με ρυθμό -2,1% έτρεξε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2015, σύμφωνα με την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή. Αποτελεί τον 25ο συνεχόμενο μήνα στον οποίο καταγράφεται 
αποπληθωρισμός στη χώρα. Τον ίδιο μήνα ο εναρμονισμένος κατέγραψε πτώση 1,9%. 
Αναλυτικότερα η εξέλιξη του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του µηνός Μαρτίου 2015, έχει ως 
εξής: Από τη σύγκριση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ∆ΤΚ) του µηνός Μαρτίου 
2015, προς τον αντίστοιχο ∆είκτη του Μαρτίου 2014 προκύπτει µείωση 2,1%, έναντι µείωσης 
1,3%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013. Ο Γενικός 
∆είκτης κατά τον µήνα Μάρτιο 2015 σε σύγκριση µε τον Φεβρουάριο 2015, παρουσίασε 
αύξηση 2,4%, έναντι αύξησης 2,3%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 
προηγούµενου έτους. Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015 σε 
σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Απριλίου 2013 – Μαρτίου 2014 
παρουσίασε µείωση 1,6%, έναντι µείωσης 1,3%, που σηµειώθηκε κατά το αντίστοιχο 
προηγούµενο δωδεκάµηνο. 

 

 Μικρή μείωση κατέγραψε το ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο σε σχέση με τον αμέσως 
προηγούμενο μήνα, καθώς διαμορφώθηκε στο 25,7% από 25,9% τον Δεκέμβριο του 2014. 
Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία 
μέσα σε ένα χρόνο μειώθηκε κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα, μιας και τον Ιανουάριο του 
προηγούμενου έτους είχε αγγίξει το 27,2%. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το σύνολο 
των απασχολουμένων κατά τον Ιανουάριο του 2015 ανήλθε σε 3.534.594 άτομα, οι άνεργοι 
σε 1.220.828 άτομα και ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός σε 3.350.597 άτομα. 
Αναλυτικά, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 1,1% ή 36.781 άτομα σε σχέση με τον 
Ιανουάριο του 2014 και κατά 2.306 άτομα (+0,1%) σε σχέση με τον Δεκέμβριο, ενώ οι 
άνεργοι μειώθηκαν κατά 6,7% ή 87.228 άτομα σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα 
και κατά 13.435 άτομα (-1,1%) σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2014. 

 

 Αντοχές με τάσεις μάλιστα ενίσχυσης επιδεικνύει ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον 
Φεβρουάριο του 2015, με την ώθηση να προέρχεται από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της 
χώρας. Οι επιμέρους κλάδοι, ποτών, καπνού, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, 
βασικών μετάλλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και οπτικών προϊόντων και λοιπού 
εξοπλισμού μεταφορών, είναι αυτοί που συνέβαλαν στην αύξηση του δείκτη παραγωγής 
μεταποιητικών βιομηχανιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης 
βιομηχανικής παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2015 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του Φεβρουαρίου 2014 παρουσίασε αύξηση 1,9% έναντι αύξησης 0,2% που 
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013. Ο μέσος δείκτης 
βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015 σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2014, παρουσίασε αύξηση κατά 
0,9% έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 
προς το 2013. Με βάση την ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού 
δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Φεβρουάριο του 2015 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 
του 2014 οφείλεται στην αύξηση κατά 17,4% του δείκτη παραγωγής ορυχείων-λατομείων, 
κατά 5,8% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών, κατά 6,6% του δείκτη 
παροχής νερού και στη μείωση κατά 5% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού. 
 

 Αυξήθηκε λίγο περισσότερο το όριο του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας. Η ΕΚΤ 
ανέβασε το ποσό κατά 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ποσό που ζήτησε η 
ελληνική πλευρά. Μετά από αυτή την εξέλιξη το σύνολο του ELA ανεβαίνει στα 73,2 δισ. 
Σημειώνεται ότι μια εβδομάδα πριν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε το όριο του ELA 
κατά 700 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα η κεντρική τράπεζα έχει προχωρήσει σε σταδιακές 
αυξήσεις του ορίου, διατηρώντας την πίεση στις ελληνικές τράπεζες. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 776,03 +1,06% -6,1% 
FTSE-Large Cap 232,54 +1,17% -12,2% 
FTSE-Mid Cap 787,54 +0,60% +1,9% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 45.511 +1,06% -14,0% 
Όγκος (€ εκατ.) 38,91 - 110,97 

 

 

 
ΠΕΙΡ 4,33% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΤΕΝΕΡΓ 4,15% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΧΑΕ 3,99% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΥΡΩΒ 3,74% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΜΥΤΙΛ 3,13% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΟΤΕ -0,72% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΥΔΑΠ -0,80% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΜΙΓ -1,47% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΦΦΓΚΡΠ -1,72% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΓΡΙΒ -2,16% 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% -0,2 -6 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 10,06% -15,7 +42 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 11,30% -24,4 +155 

Spread 10ετούς Ομ. 1.114 -24,1 +193 

USD / Euro 1,07 -0,71% -11,5% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 57,01 -1,13% -0,6% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,2% Φεβ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

14/04/2015: -  
 

15/04/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
20/04/2015: ΟΠΑΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση  
22/04/2015: ΟΠΑΠ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
24/04/2015: Ανεπίσημο Ecofin 
25/04/2015: Ανεπίσημο Ecofin 
28/04/2015: ΤΕΝΕΡΓ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΜΥΤΙΛ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΜΕΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
07/05/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
08/05/2015: ΜΥΤΙΛ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
08/05/2015: ΜΕΤΚ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
12/05/2015: Ecofin 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
26/05/2015: ΟΠΑΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
28/05/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 
13/06/2015: ΤΕΝΕΡΓ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
19/06/2015: ΤΙΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
26/06/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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Επιχειρήσεις 
 

 Εάν αλλάξουν τα δεδομένα για την διαχείριση του αναβαλλόμενου φόρου από τις τράπεζες, μετά την κίνηση της Κομισιόν να «ανοίξει» επανεξέταση 
του ζητήματος, οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις κεφαλαίου, προειδοποιεί η Moody's. Ο οίκος επισημαίνει ότι η 
κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανεξετάσει το ζήτημα σε Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία και αν αποτελεί ουσιαστικά κρατική 
ενίσχυση είναι Credit Negative για τις ελληνικές τράπεζες. Τονίζει δε ότι σε περίπτωση αλλαγών στον τρόπο που αναγνωρίζεται η αναβαλλόμενη 
φορολογία στο βασικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων (Core Tier 1), οι ελληνικές τράπεζες, θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέα αύξηση κεφαλαίων, 
για τρίτη φορά από το 2013. Σημειώνει δε ότι οι ελληνικές τράπεζες σήμερα χρησιμοποιούν την αναβαλλόμενη φορολογία στα εποπτικά τους 
κεφάλαια σε μεγάλο βαθμό. Ειδικότερα, υπολογίζουν στα κεφάλαιά τους 12,8 δισ. ευρώ από την αναβαλλόμενη φορολογία. 
 

 Το προσχέδιο νόμου για την προστασία της α' κατοικίας από τους πλειστηριασμούς υπερβαίνει την προστασία των οφειλετών με χαμηλά 
εισοδήματα και ενδέχεται να ενθαρρύνει τους "στρατηγικούς κακοπληρωτές", αναφέρει η ΕΚΤ σε νομική της θέση επί του κειμένου το 
Σάββατο. Σημειώνεται ότι δεδομένου πως ο υπουργός οικονομίας Γιώργος Σταθάκης έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει μονομερώς τη 
ρύθμιση, οι ενστάσεις της ΕΚΤ ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγές στη σχεδιαζόμενη ρύθμιση. Σύμφωνα με το Reuters το ελληνικό υπουργείο 
οικονομίας ζήτησε την άποψη της ΕΚΤ για το προσχέδιο, που έχει στόχο την προστασία των υπερχρεωμένων πολιτών από το ρίσκο να χάσουν την 
βασική τους κατοικία - ενώ εκπληρώνει και μια προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση. Το προσχέδιο 
προσφέρει προστασία πρώτης κατοικίας αξίας έως 300.000 ευρώ ενώ θέτει προϋπόθεση, ο δανειζόμενος να μην έχει εισοδήματα υψηλότερα από 
50.000 ευρώ ετησίως. Επίσης θέτει περιουσιακό κριτήριο ύψους 500.000 ευρώ για τους οφειλέτες, εκ των οποίων οι τραπεζικές καταθέσεις και άλλα 
ρευστοποιήσιμα στοιχεία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ. Οι όροι είναι πιο γενναιόδωροι από το προηγούμενο νομοσχέδιο για 
πάγωμα των πλειστηριασμών, η ισχύς του οποίου έληξε πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι παρείχε προστασία για κατοικίες έως 200.000 ευρώ και έθετε 
προϋπόθεση, οι οφειλέτες να μην έχουν εισόδημα μεγαλύτερο από 35.000 ευρώ ετησίως και συνολική περιουσία μικρότερη των 270.000 ευρώ. "Η 
διεύρυνση των οφειλετών που μπορούν να μπουν στη ρύθμιση πηγαίνει πέραν της προστασίας των αδύνατων και των οφειλετών με χαμηλά 
εισοδήματα, δημιουργεί ηθικούς κινδύνους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρατηγικές στάσεις πληρωμών, υπονομεύοντας την κουλτούρα 
πληρωμών και τη μελλοντική πιστωτική επέκταση", τονίζει η ΕΚΤ. "Το προσχέδιο νόμου θέτει ευρύτερα κριτήρια σε όρους αξίας της 
προστατευόμενης περιουσίας, των ετήσιων εσόδων του νοικοκυριού, της αξίας των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και του ύψους των 
καταθέσεων", αναφέρει σύμφωνα με το πρακτορείο η ΕΚΤ, συγκρίνοντάς το με την προηγούμενη ρύθμιση. Όπως αναφέρει η κεντρική τράπεζα, οι 
διευρυμένοι περιορισμοί από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας δεν είναι μια βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση των υψηλών κόκκινων 
δανείων στις ελληνικές τράπεζες. "Είναι πιθανό, οι περιορισμοί στο προσχέδιο νόμου να δώσουν κίνητρο σε οφειλέτες που δεν έχουν πραγματική 
ανάγκη προστασίας, να σταματήσουν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ή να τις μειώσουν σημαντικά, ακόμη και αν έχουν τα μέσα να τις 
καλύψουν στο έπακρο", αναφέρει. Σημειώνεται ότι τα "κόκκινα" δάνεια των ελληνικών τραπεζών είχαν αυξηθεί στο 34,2% των συνολικών 
χαρτοφυλακίων χορηγήσεων έως τα τέλη του γ' τριμήνου του 2014, από 31,9% το Δεκέμβριο του 2013, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος. 

 
(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


