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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 1,04% (680,94 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 63 κινήθηκαν ανοδικά, 30 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 152 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 201,36 μονάδες (+1,04%), με τις μετοχές των ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+8,55%), ΛΑΜΔΑ 
(+6,92%) και ΤΕΝΕΡΓ (+5,56%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΑΛΦΑ (-7,69%), ΕΥΡΩΒ (-12,12%) και ΠΕΙΡ (-13,61%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη 
πτώση. Οι Ευρωπαϊκοί δείκτες σημείωσαν μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικές αγορές 
κινήθηκαν ανοδικά. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 «Παγώνουν» μέχρι την προσεχή Πέμπτη οι όποιες κυβερνητικές πρωτοβουλίες στο 
εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου έσπευσε να διαμηνύσει προς 
πάσα κατεύθυνση, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ότι αναμένει την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της συμφωνίας με τους εταίρους από τα ξένα 
κοινοβούλια και την υπογραφή της σύμβασης με τον ESM, που θα «ξεκλειδώσει» την 
πρώτη δόση από το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης, πριν αποφασίσει για τα 
επόμενα βήματά του. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, έπειτα από ολιγοήμερες 
διακοπές, επιστρέφει στην Αθήνα και για σήμερα έχει προγραμματισθεί σύσκεψη με το 
οικονομικό επιτελείο, από την οποία εκτιμάται ότι θα κριθούν πολλά για τις αποφάσεις που 
θα λάβει ως προς τις κινήσεις του το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στενοί συνεργάτες 
του κ. Τσίπρα μεταδίδουν ένα κλίμα αναστολής των πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση 
ξεκαθαρίσματος του εσωκομματικού τοπίου, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις που θα 
προκύψουν από την έναρξη εκταμίευσης χρημάτων από το νέο πρόγραμμα. Μάλιστα, ακόμη 
και το αίτημα για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, το οποίο από το 
Μαξίμου παρουσιάσθηκε ως ειλημμένη απόφαση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
ψηφοφορίας στη Βουλή για το νέο Μνημόνιο, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, ενώ 
παραμένει στο τραπέζι, δείχνει να τελεί υπό επανεξέταση ή να μετατίθεται χρονικά. 
Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός για τις κινήσεις στην εσωτερική πολιτική 
σκακιέρα θα γίνει το τριήμερο 20 - 22 Αυγούστου. Σημαντική βαρύτητα στις όποιες 
αποφάσεις θα έχουν οι απαιτήσεις που θα προκύψουν για την κυβέρνηση ενόψει της 
συνέχισης εκταμίευσης χρηματοδότησης. «Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε την ομαλή 
υλοποίηση της συμφωνίας», αναφέρουν χαρακτηριστικά. 
 

 Η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο για το νέο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας είναι 
credit positive, διότι ανοίγει την πόρτα για πολιτική συμφωνία, που με τη σειρά της 
μπορεί να άρει τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις στη ρευστότητα ενόψει της κρίσιμης 
αποπληρωμής των 3,4 δισ. ευρώ προς την ΕΚΤ στις 20 Αυγούστου, σύμφωνα με νέα 
έκθεση της Moody's. Ωστόσο, ο διεθνής οίκος σημειώνει πως «κρίνοντας από τα 
πρόσφατα γεγονότα, τα βαθύτατα οικονομικά προβλήματα και τον κοινωνικό διχασμό, είναι 
εξαιρετικά αβέβαιο αν οι ελληνικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν τους 
συμφωνηθέντες στόχους και να τηρήσουν τους όρους των πιστωτών. Σύμφωνα με τη 
Moody's, λόγω του πολιτικά αμφιλεγόμενου χαρακτήρα των απαιτήσεων που συνοδεύουν το 
τρίτο πακέτο διάσωσης, τα ρίσκα εκτέλεσης θα παραμείνουν αυξημένα καθ' όλη τη διάρκεια 
του προγράμματος, μέχρι το 2018. Ο οίκος εκτιμά πως το ελληνικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί 
κατά περίπου 4% φέτος, έχοντας καταγράψει άνοδο 0,8% πέρυσι, ενώ η επιδείνωση της 
οικονομίας θα περιπλέξει τις προσπάθειες της νυν και των μελλοντικών κυβερνήσεων να 
τηρήσουν την εφαρμογή των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με 
συνέπεια. Η έγκριση των prior actions θα μπορούσε να «ξεκλειδώσει» την πρώτη δόση της 
οικονομικής στήριξης, κάτι που θα επέτρεπε στην Αθήνα να καταβάλει τη δόση προς την 
ΕΚΤ στις 20 Αυγούστου. Αν και η Moody's εκτιμά πως το ελληνικό κοινοβούλιο θα περάσει 
τη νομοθεσία με τη στήριξη των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων της αντιπολίτευσης, ωστόσο η 
ψηφοφορία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω διάβρωση της πλειοψηφίας της 
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτό θα αύξανε την πιθανότητα πρόωρων εκλογών, 
εντείνοντας έτσι την πολιτική αβεβαιότητα και αυξάνοντας τους κινδύνους για την εφαρμογή 
του προγράμματος. Μετά την ψηφοφορία στο ελληνικό κοινοβούλιο, η συμφωνία θα πρέπει 
να περάσει και από άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η 
Γερμανία και η Φινλανδία, έχουν ήδη εκφράσει ανησυχίες για την τεχνική συμφωνία. Αν η 
διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας και εκταμίευσης της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης 
μέσω των ευρωπαϊκών κοινοβουλίων δεν ολοκληρωθεί πριν τις 20 Αυγούστου, η Moody's 
πιστεύει πως ίσως δοθεί στην Ελλάδα η επιλογή της χρήσης ενός δεύτερου δανείου-
γέφυρας από τον EFSM, προκειμένου να πληρωθεί εγκαίρως η ΕΚΤ. 
 

 Σε νέες αλλαγές της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου προχώρησε η κυβέρνηση με 
απόφαση που υπογράφει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Επιτρέπεται πλέον η μεταφορά 
έως 500 ευρώ το μήνα στο εξωτερικό από φυσικά πρόσωπα και αυξάνει έως και τις 
8.000 ευρώ το ποσό που μπορεί να μεταφερθεί για τις ανάγκες φοιτητών. Παράλληλα, 
επιτρέπεται η μερική ή ολική εξόφληση δανείου μέσω όμως νέου δανείου αλλά και το 
άνοιγμα λογαριασμού για πληρωμή οφειλών σε Εφορία και Ταμεία. Συγκεκριμένα: 

 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 680.94 +1.04% -17.6% 
FTSE-Large Cap 201.36 +1.04% -24.0% 
FTSE-Mid Cap 814.31 +1.85% +5.3% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 39,357 +0.67% -25.6% 
Όγκος (€ εκατ.) 34.06 - 97.66 

 

 

 
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 8.55% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΛΑΜΔΑ 6.92% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΤΕΝΕΡΓ 5.56% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΠΑΠ 5.12% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 4.67% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΧΑΕ -0.83% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΤΕ -5.89% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΑΛΦΑ -7.69% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΥΡΩΒ -12.12% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -13.61% -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 -0.03% -0.1 -10 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8.65% -24.7 -98 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9.08% -46.9 -67 

Spread 10ετούς Ομ. 844 -44.1 -76 

USD / Euro 1.11 -0.07% -8.8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 49.03 -1.01% -14.5% 

ΑΕΠ (%) +0,4% Α΄ Τριμ.'15 - 

Πληθωρισμός -2.2% Ιουλ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

18/08/2015:                  - 
 

26/08/2015: MOH – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
26/08/2015: ΚΥΠΡ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
27/08/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
27/08/2015: ΕΛΠΕ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
27/08/2015: ΟΠΑΠ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
28/08/2015: ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ Β’ Τριμήνου 2015  
                                     (Προσωρινά Στοιχεία) 
31/08/2015: ΑΡΑΙΓ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
31/08/2015: ΦΡΛΚ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
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* Επιτρέπεται η εντολή μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό έως του ποσού των ευρώ πεντακοσίων ανά συναλλασσόμενο φυσικό πρόσωπο 
ανά μήνα, και μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ. 
* Το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού χωρίς δικαίωμα ανάληψης από φυσικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης και στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και το άνοιγμα λογαριασμού από φορείς κοινωνικής ασφάλισης αποκλειστικά για την 
είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών οφειλών. 
* Επιτρέπεται το άνοιγμα αποκλειστικά και μόνον ενός λογαριασμού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, για την εξυπηρέτηση δανείου που έχει ληφθεί πριν 
την έναρξη ισχύος της παρούσας από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανοίγεται ο λογαριασμός, ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού 
λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα» 
* Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα με εξαίρεση α) την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το 
εξωτερικό και β) την αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου 
είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου. 
* Η μεταφορά μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα 
διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή συντελείται, 
υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο το φοιτητή. Στις περιπτώσεις όμως 
που τα ανωτέρω ποσά πιστώνονται απευθείας σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή, με την προσκόμιση μισθωτήριου 
συμβολαίου ή άλλων σχετικών δικαιολογητικών, τότε επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) ή του ισόποσού του σε 
ξένο νόμισμα ανά ημερολογιακό τρίμηνο. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ οι οφειλές προς τη ΔΕΗ στο τέλος Ιουλίου 2015, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, Γιώργος 
Αδαμίδης, μιλώντας στο ΑΜΠΕ. Όπως εξηγεί χαρακτηριστικά, η κατανομή των οφειλών διαμορφώνεται ως εξής: 
- Τα 280 εκατ. ευρώ αφορούν σε οφειλές υψηλής τάσης, εκ των οποίων τα 250 εκατομμύρια είναι χρέη ενεργοβόρων βιομηχανιών «μεταξύ των 
οποίων η ΛΑΡΚΟ και ο Μυτιληναίος». 
-Τα 220 εκατ. ευρώ τα οφείλει το κεντρικό κράτος, εκ των οποίων περίπου, τα 110 εκ. αφορούν τους ΟΤΑ - και από αυτά, το μεγαλύτερο μέρος 
αφορά κυρίως σε οφειλές των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων 
(ΤΟΕΒ). 
- Τα 1,5 δισ. ευρώ τα οφείλουν οι καταναλωτές στη μεσαία και χαμηλή τάση. Εξ αυτών, τα 300 εκατ. αφορούν 440.000 «τελικούς» καταναλωτές, 
δηλαδή πρώην πελάτες της ΔΕΗ, και η επιχείρηση τα διεκδικεί μέσω της δικαστικής οδού. 

 
(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 , “www.protothema.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. 
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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


