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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με οριακή άνοδο της τάξεως του 0,55% (833,42 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 75 κινήθηκαν ανοδικά, 48 
κατέγραψαν απώλειες, ενώ 136 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
(FTSE Large Cap) έκλεισε στις 250,03 μονάδες (+0,44%), με τις μετοχές των ΕΥΔΑΠ (+6,48%), 
ΜΙΓ (+6,20%) και ΜΟΗ (+3,73%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΒΙΟ (-1,68%), ΔΕΗ (-3,47%) και ΠΕΙΡ (-3,70%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη. 

 

Οικονομία / Πολιτική 
 

 Τις εκτιμήσεις του για την πορεία της διαπραγμάτευσης, με τις συγκλίσεις και τις 
αποκλίσεις μεταξύ Αθήνας και θεσμών, παρουσίασε χθες ο επικεφαλής του 
ευρωπαϊκού τμήματος Πολ Τόμσεν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ. Η 
άτυπη ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου έγινε παρουσία της γενικής διευθύντριας, 
Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία πήρε την πρωτοβουλία γιʼ  αυτήν την έκτακτη ενημέρωση με 
σκοπό να προλάβει τις αντιδράσεις των αναπτυσσόμενων χώρων. Η συνεδρίαση κράτησε 
μία ώρα στη διάρκεια της οποίας ο Πολ Τόμσεν δέχθηκε δέκα διευκρινιστικές ερωτήσεις 
κυρίως απο αντιπροσώπους των αναδυόμενων οικονομιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, o 
Πολ Τόμσεν, διαπίστωσε βελτίωση και μια μικρή πρόοδο στα διαδικαστικά της 
διαπραγμάτευσης, αλλά «η κατάσταση απέχει ακόμη στο να χαρακτηριστεί ιδεώδης». Ο 
επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος στην τοποθέτηση του χαρακτήρισε «καλή εξέλιξη» το 
γεγονός οτι ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ανέλαβε το γενικό έλεγχο της 
διαπραγμάτευσης γιατί τώρα τα θέματα που συζητιούνται είναι πιο εστιασμένα και 
εξετάζονται σε βάθος. Ωστόσο, όπως τόνισε, πολλές πλευρές της διαδικασίας παραμένουν 
άκρως προβληματικές και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των θεσμών δεν 
έχουν ολοκληρωτική πρόσβαση σε στοιχεία και στους Έλληνες υπουργούς. Ο κ. Τόμσεν 
αξιολογώντας την πορεία της διαπραγμάτευσης ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν 
συμφωνήσει κατʼ  αρχάς σε τρία θέματα: αναθεώρηση του ΦΠΑ, φορολογική διοίκηση και 
πτωχευτικό δίκαιο (κόκκινα δάνεια). Αναφορικά με τις αποκλίσεις, ο αξιωματούχος του ΔΝΤ, 
είπε οτι οι διαφωνίες παραμένουν στα εργασιακά, τις συντάξεις, στα θέματα δημοσιονομικής 
πολιτικής για το 2015 και στα θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης. Ο Πολ Τόμσεν απαντώντας 
σε ερωτήσεις αποκάλυψε ότι το ΔΝΤ είναι ευέλικτο και προτίθεται να κατεβάσει το στόχο του 
πλεονάσματος κάτω από το 3%, χωρίς να αναφερθεί σε τι ποσοστό, επικαλούμενος έλλειψη 
στοιχείων. Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις στα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου για την επίμαχη τοποθέτηση του στο Eurogroup στη Ρίγα της 
Λετονίας, διαψεύδοντας ότι πίεσε τους Ευρωπαίους για αναδιάρθρωση του χρέους και 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εκείνος τους τόνισε πως «απομακρυνθήκαμε από τους 
στόχους, το χρέος και το χρηματοδοτικό κενό αυξήθηκαν αντί να μειωθούν». Σε σχετική 
ερώτηση για το τι μέλλει γενέσθαι ο Πολ Τόμσεν προέβη σε μια πρόβλεψη: «Το ΔΝΤ δεν 
πρόκειται να εκταμιεύσει χρήματα χωρίς αξιολόγηση και ανάλυση της βιωσιμότητας του 
χρέους. Όμως θα μπορούσα να προβλέψω ότι οι Ευρωπαίοι θα δώσουν τα χρήματα, εάν η 
κυβέρνηση θα αποφάσιζε να πάρει μέτρα», κατέληξε. 
 

 «Συμφωνία Έδρας» μεταξύ της Ελλάδας και της Διεθνούς Αναπτυξιακής Τράπεζας 
(EBRD), η οποία ενεργοποιεί ουσιαστικά την εκκίνηση της δραστηριοποίησής της 
στη χώρα μας, υπογράφηκε χθες στην Τιφλίδα της Γεωργίας από τον υπουργό 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη, και τους εκπροσώπους 
της τράπεζας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η τράπεζα με την 
αριθμό 177/27-2-2015 Απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της είχε αποφασίσει να 
αποδώσει στην Ελλάδα καθεστώς αποδέκτριας χώρας, προσωρινά και έως το 2020. Το 
ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή 
θεωρείται βαρύνουσας σημασίας για την ελληνική οικονομία, καθώς μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας και στην ενίσχυση τόσο της ρευστότητας 
προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜμΕ, όσο και της απασχόλησης, τονίζει στην 
ανακοίνωσή του το υπουργείο. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Θετικές επιδόσεις για την Eurobank το πρώτο τρίμηνο, με αύξηση των κερδών προ 
προβλέψεων κατά 7,2% έναντι του Δ΄ τριμήνου και 11,0% έναντι του Α΄ τριμήνου 2014, στα 
€216εκ., ως αποτέλεσμα της μείωσης των δαπανών και της βελτίωσης των λοιπών εσόδων. 
- Tα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν σε €373εκ. το Α΄ τρίμηνο 2015, από €394εκ. 
το Δ΄ τρίμηνο 2014, απόρροια κυρίως του αυξημένου κόστους άντλησης ρευστότητας από το 
Ευρωσύστημα. Αντιθέτως, σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν αυξημένα 
κατά 1,5%. Στα θετικά συγκαταλέγεται η συνεχιζόμενη μείωση του κόστους καταθέσεων στην 
Ελλάδα κατά 28 μονάδες βάσης έναντι του Δ΄ τριμήνου και 82 μονάδες βάσης έναντι του Α΄ 
τριμήνου 2014. 
-Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διαμορφώθηκαν συνολικά σε €77εκ. από 
€79εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από τις χορηγήσεις, 
ενώ αντιθέτως οι προμήθειες από τα αμοιβαία κεφάλαια και τη διαχείριση περιουσίας 
αυξήθηκαν κατά 26,0% σε €12εκ. Σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και 
προμήθειες αυξήθηκαν κατά 18,6%. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 833,42 +0,55% +0,9% 
FTSE-Large Cap 250,03 +0,44% -5,6% 
FTSE-Mid Cap 901,47 +1,04% +16,6% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 48.936 +0,17% -7,5% 
Όγκος (€ εκατ.) 76,25 - 105,15 

 

 

 
ΕΥΔΑΠ 6,48% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΜΙΓ 6,20% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΟΗ 3,73% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΧΑΕ 3,07% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΟΤΕ 2,94% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΠΕΛΑ -1,27% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΥΡΩΒ -1,41% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΒΙΟ -1,68% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΔΕΗ -3,47% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -3,70% 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 8,76% +7,1 -88 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,51% -2,9 +77 

Spread 10ετούς Ομ. 982 +0,4 +62 

USD / Euro 1,14 -0,34% -6,2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 67,15 1,99% 17,1% 

ΑΕΠ (%) +0,3% Α΄ Τριμ.'15 - 

Πληθωρισμός -2,1% Απρ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
15/05/2015: ΕΕΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
15/05/2015: ΣΑΡ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
 

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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- Παρά την πτώση των οργανικών εσόδων κατά 5,0% το Α΄ τρίμηνο 2015, τα συνολικά έσοδα παρέμειναν στα επίπεδα του Δ΄ τριμήνου 2014 και 
διαμορφώθηκαν σε €463εκ., καθώς τα έσοδα από χρηματοοικονομικές και λοιπές πράξεις διαμορφώθηκαν σε €13,9εκ., έναντι ζημιών €9,4εκ. το 
τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 
- Ο εξορθολογισμός του λειτουργικού κόστους συνεχίστηκε και κατά το Α΄ τρίμηνο 2015. Ειδικότερα, τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,6% έναντι 
του Δ΄ τριμήνου και κατά 7,1% έναντι του Α΄ τριμήνου 2014 σε €248εκ. Σε ετήσια βάση, τα έξοδα ήταν χαμηλότερα κατά 6,8% στην Ελλάδα και 8,0% 
στο εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε από 56,6% το Δ΄ τρίμηνο 2014 σε 53,4%, που είναι το 
χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 τριμήνων. 
Οι προβλέψεις για επισφάλειες διαμορφώθηκαν σε €303εκ. το Α΄ τρίμηνο, με τις συσσωρευμένες προβλέψεις να καλύπτουν το 55,6% των δανείων σε 
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκαν σε €391εκ., από €239εκ. το προηγούμενο 
τρίμηνο, κυρίως λόγω των δανείων προς ιδιώτες, με σημαντική όμως βελτίωση να καταγράφεται το Μάρτιο, ενώ τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση 
άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 34,0% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €1,0δισ. σε €52,9 δισ., ενώ σε 
συγκρίσιμη βάση (προ προβλέψεων, διαγραφών και επίδρασης συναλλάγματος) αυξήθηκαν κατά €40εκ. έναντι του Δεκεμβρίου 2014. Τα δάνεια 
προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά διαμορφώθηκαν σε €27,3δισ. και €25,5δισ. αντίστοιχα στο τέλος του Α΄τριμήνου 2015. Οι καταθέσεις πελατών 
μειώθηκαν κατά €5,9δισ. το Α΄ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €34,9δισ. στο τέλος Μαρτίου 2015, απόρροια των εκροών που καταγράφηκαν στο 
εγχώριο τραπεζικό σύστημα κυρίως τους πρώτους δύο μήνες του τρέχοντος έτους. Ως αποτέλεσμα της μείωσης των καταθέσεων και της διακοπής 
χρηματοδότησης από τη διατραπεζική αγορά, η εξάρτηση από το ευρωσύστημα αυξήθηκε σε €29,1δισ., από €12,5δισ. το Δεκέμβριο, ενώ ο λόγος 
δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 122,7%. Τα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (Phased-in CET1 – Basel III) διαμορφώθηκαν σε 
€5,6δισ. και αποτελούν το 14,2% του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2015. Το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε -€94εκ. 
το Α΄ τρίμηνο 2015, από -€524εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2014. Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό, καθώς ήταν 
κερδοφόρες για πρώτη φορά μετά το A΄τρίμηνο 2013, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε €15εκ., έναντι ζημιών €47εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2014. Η 
εξέλιξη αυτή είναι συμβατή με το στόχο επιστροφής στην κερδοφορία το 2015 και οφείλεται στη μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου (δεδομένων 
των υψηλών προβλέψεων που ελήφθησαν το 2014 και οι οποίες ενίσχυσαν την κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση στο 65%), τη μείωση του 
κόστους καταθέσεων καθώς και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών. 
 

 Βελτίωση εμφάνισαν οι πωλήσεις της Coca Cola HBC στο α΄ τρίμηνο του 2015, με τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις να ανέρχονται στα 1.353,3 εκατ. 
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,7% από τα 1.331,1 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2014. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο 
διαμορφώθηκαν στα 3,08 ευρώ από 3,25 ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2014, μειωμένα κατά 5,2%, ενώ σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση δεν 
παρουσίασαν μεταβολή. Σε ότι αφορά τον όγκο των πωλήσεων, κατέγραψε άνοδο 7,2% και διαμορφώθηκε στα 439 εκατ. κιβώτια από 409,6 εκατ. 
κιβώτια που ήταν το α΄ τρίμηνο του 2014. Ο κ. Δημήτρης Λόης, διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Σε αυτό το τρίμηνο 
καταγράφηκε ικανοποιητική αύξηση των πωλήσεών μας, ανάλογη των προσδοκιών μας. Τόσο τα σχέδια που υλοποιήσαμε για τη σταθεροποίηση 
των όγκων πωλήσεων στην Ευρώπη, όσο και η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόσαμε με στόχο τη μείωση του αντίκτυπου των δυσμενών 
συναλλαγματικών ισοτιμιών σε συγκεκριμένες αναδυόμενες αγορές, ήταν αποτελεσματικά. Παρά το γεγονός ότι αναμένουμε ότι το κλίμα 
αβεβαιότητας θα συνεχιστεί σε κάποιο βαθμό, οι πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για να μειώσουμε τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αρνητικών εξελίξεων 
αποδείχθηκαν επιτυχείς και τα αποτελέσματα του τριμήνου είναι ενθαρρυντικά». Σύμφωνα με την εταιρία, στο πρώτο τρίμηνο του έτους, οι εμπορικές 
συνθήκες στις αγορές όπου δραστηριοποιείται εξελίχθηκαν εν πολλοίς σύμφωνα με τις προσδοκίες της. Παρά το γεγονός ότι συγκεκριμένες χώρες 
δείχνουν κάποια σημάδια βελτίωσης, παράγοντες όπως η συνεχιζόμενη μεταβλητότητα των αγορών νομισμάτων και πετρελαίου, οι πολιτικές 
αναταραχές σε κάποιες χώρες και η επί τα χείρω αναθεώρηση της αύξησης του ΑΕΠ παγκοσμίως από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνεχίζουν να 
ενισχύουν την αβεβαιότητα. Ωστόσο, η εταιρία σημειώνει ότι οι πρωτοβουλίες της για σταθεροποίηση των πωλήσεων των προϊόντων και για 
επιστροφή στην ανάπτυξη αποδίδουν αποτελέσματα. Συνολικά, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 7,2% στη διάρκεια του τριμήνου ενώ το 
αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι είχε καταγράψει πτώση 4%. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό οι τέσσερις επιπλέον ημέρες πωλήσεων -που 
αντιστοιχούν σε μόλις κάτω από 6 ποσοστιαίες μονάδες της αύξησης στο τρίμηνο- και η χρονική συγκυρία του Πάσχα στις Καθολικές χώρες. Οι 
πρωτοβουλίες αύξησης των τιμών των προϊόντων στις αναδυόμενες αγορές με σκοπό την αντιστάθμιση του αρνητικού αντίκτυπου των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών σε συνδυασμό με την υλοποίηση μιας στρατηγικής προσιτών τιμών στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές 
οδήγησαν, σε γενικές γραμμές, σε σταθερά καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση για το τρίμηνο. Παρά την 
κατά περίπου 5% αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών μεταβολών, η εταιρία πέτυχε αύξηση κατά 1,7% των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. 
 

 Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι, η θυγατρική της εταιρεία ΑΚΤΩΡ, ως Leader της κοινοπραξίας "PTAR Εxpansion del Salitre", με προσφορά 
ύψους 490 εκ. δολαρίων, αναδείχθηκε μειοδότρια στο διεθνή διαγωνισμό για την Μελέτη και Κατασκευή της Επέκτασης της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων «El Salitre», που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα της Κολομβίας, Μπογκοτά και χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα. 
Στην κοινοπραξία με την ΑΚΤΩΡ συμμετέχουν επίσης η εταιρεία Aqualia Infraestructuras, μέλος του Ισπανικού ομίλου FCC καθώς και η Κολομβιανή 
εταιρεία CASS Constructores. Πλέον η κοινοπραξία PTAR, αναμένει τον έλεγχο της τεχνικής της προσφοράς σε σχέση με την συμβατότητά της με τις 
απαιτήσεις του διαγωνισμού, ώστε να κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης. 

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

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


