
                

 
 
 
 

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

 
 

                                                Οκτώβριος 18, 2017     

 
                Ενημερωτικό Δελτίο   
      

   

Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του 0,51% (761,82 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 43 κινήθηκαν ανοδικά, 59 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 115 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 2.011,28 μονάδες (-0,43%), με τις μετοχές των ΕΥΡΩΒ (+1,47%), ΟΤΕ 
(+1,46%) και ΑΛΦΑ (+0,56%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΒΙΟ (-2,23%), ΑΡΑΙΓ (-2,33%) και ΑΤΤ (-3,39%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. 
Οι Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν καθοδικά ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν μικτά 
πρόσημα. 

 
Οικονομία 
 

 Η Ελλάδα πήρε, σε επίπεδο δηλώσεων, αρκετά από αυτά που περίμενε από το 
ραντεβού του Αλέξη Τσίπρα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη διάρκεια των κοινών 
δηλώσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη χώρα μας τονίζοντας ότι αποτελεί μια 
τεράστια επενδυτική ευκαιρία, μίλησε για συνεργασία σε πολλούς τομείς, μεταξύ αυτών η 
ενέργεια αλλά και η ασφάλεια και χαρακτήρισε τη χώρα στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ. Από 
την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε το κάλεσμα για επενδύσεις, ανέδειξε τη 
σημασία της χώρας ως αξιόπιστου εταίρου των ΗΠΑ σε μια κρίσιμη περιοχή και έσπευσε να 
στείλει μηνύματα προς την Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου. 
 

 Σήμερα και αύριο πιάνουν δουλειά στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών. 
Από την ερχόμενη Δευτέρα, αναμένονται και οι επικεφαλής, που θα παραμείνουν 
περίπου μία εβδομάδα. 

 

 Αποστάσεις μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών παρατηρούνται ως προς τον τρόπο που 
θα αξιοποιηθεί το υπερπλεόνασμα που μπορεί να προκύψει το 2017, μετά τις 
δηλώσεις του υπουργού Επικρατείας, Χριστόφορου Βερναρδάκη, ο οποίος τόνισε 
χθες ότι θα δοθούν 1.000 ευρώ σε ένα εκατομμύριο πολίτες. Οι περσινοί χειρισμοί, όταν 
ο πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει και τελικά μοιράσει ένα μπόνους 500 ευρώ σε 
συνταξιούχους δεν πρέπει να επαναληφθούν, υποστηρίζουν στις Βρυξέλλες. Σε περίπτωση 
που υπάρξει υπερπλεόνασμα, θα πρέπει να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα, δηλαδή να 
αποδοθεί σε πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε κοινωνικές πολιτικές και αναπτυξιακά 
μέτρα και όχι σε μπόνους συντάξεων, καθώς κάτι τέτοιο θα υπονόμευε προηγούμενες 
μεταρρυθμίσεις. 

 

 Σε ύφεση 0,2% η ελληνική οικονομία και το 2016, σύμφωνα με ανακοίνωση της 
ΕΛΣΤΑΤ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για στασιμότητα (0%). Για το 2015, η 
αναθεώρηση είναι οριακή, στο -0,3% από -0,2% ενώ τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ανάπτυξη 
0,7% το 2014 αντί προηγούμενης εκτίμησης για 0,3%. Τα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος 
της ΕΛΣΤΑΤ Αθ. Θανόπουλος, αποδίδοντας την αναθεώρηση κυρίως σε νεότερα δεδομένα 
για χαμηλότερη ιδιωτική κατανάλωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι συνισταμένες 
προσέγγισης του ΑΕΠ με βάση την παραγωγή καθώς φαίνεται ότι το μοναδικό στοιχείο που 
κινήθηκε ανοδικά το 2016 ήταν οι φόροι επί των προϊόντων. Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν 
μείωση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών από τα 279,3 δισ. ευρώ σε 272,8 δισ. ευρώ 
ανάμεσα στο 2015 και το 2016. Στο ίδιο διάστημα η ενδιάμεση ανάλωση από τα 123,6 δισ. 
ευρώ υποχωρεί σε 120,9 δισ. ευρώ. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία από τα 155,7 δισ. 
ευρώ σε 151,8 δισ. ευρώ, οι επιδοτήσεις επί των προϊόντων από 1,6 δισ. ευρώ κινούνται 
οριακά ανοδικά σε 1,7 δισ. αλλά οι φόροι επί των προϊόντων εκτοξεύονται από τα 22,2 δισ. 
ευρώ σε 24,1 δισ. ευρώ. 

 

 Κάτω του 1,5%, στην περιοχή του 1,3% τοποθετεί τον φετινό ρυθμό ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας σε πραγματικούς όρους, το ΙΟΒΕ, ενώ για το 2018 "βλέπει" 
επιτάχυνση της τάξης του 2%, ενδεχομένως και ελαφρά μεγαλύτερη. Όπως ανέφερε ο 
Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος Βέττας, κατά την παρουσίαση της τριμηνιαίας 
έκθεσης για την ελληνική οικονομία, η σημαντικότερη συμβολή στη φετινή αύξηση του ΑΕΠ 
είναι αυτή των εξαγωγών (αγαθών και υπηρεσιών), λόγω του ευνοϊκού διεθνούς 
περιβάλλοντος και της βελτίωσης της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο για άλλο 
ένα έτος, αναιμική είναι η συμβολή των επενδύσεων (κυρίως από μεταβολές στα αποθέματα, 
όχι σε πάγια). Όσο για το 2018, βασικός ωθητικός παράγοντας αναμένεται να είναι η νέα 
διεύρυνση των εξαγωγών (7%). Έπονται σε συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ οι επενδύσεις 
(12-15%) από την επιτάχυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),  σε 
εξωστρεφείς τομείς (μεταποιητικούς, τουρισμό) και σε αποκρατικοποιήσεις. Θετική 
αναμένεται να είναι και η συμβολή της κατανάλωσης των νοικοκυριών, λόγω της κάμψης της 
ανεργίας και των λιγότερων νέων δημοσιονομικών μέτρων. Το ΙΟΒΕ, προβλέπει 
αποκλιμάκωση της ανεργίας φέτος κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, στο 21,7% και τοποθετεί 
τον πληθωρισμό στο 1%. Για το 2018, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται ότι θα υποχωρήσει 
περαιτέρω στην περιοχή του 20% και ο πληθωρισμός θα παραμείνει στο 1%. 

 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 761.82 -0.51% +18.4% 

FTSE-Large Cap 2,011.28 -0.43% +15.5% 
FTSE-Mid Cap 1,020.90 -1.09% +35.5% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 52,360 -0.47% +16.1% 
Όγκος (€ εκατ.) 39.15 - 58.97 

  

 
ΕΥΡΩΒ 1.47% 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%  
ΟΤΕ 1.46% 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%  
ΑΛΦΑ 0.56% 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%  
ΑΔΜΗΕ 0.00% 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%  
ΠΕΙΡ 0.00% 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%  

ΕΛΠΕ -1.64% -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%  
ΜΠΕΛΑ -1.94% -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%  
ΒΙΟ -2.23% -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%  
ΑΡΑΙΓ -2.33% -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%  

ΑΤΤ -3.39% -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% +0.0 -1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 6.38% -2.9 -125 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 5.47% -1.5 -163 

Spread 10ετούς Ομ. 511 -0.8 -179 

USD / Euro 1.17 -0.45% 11.7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 52.01 0.27% -3.2% 

ΑΕΠ (%) 0.8% B΄ Τριμ.'17 - 

Πληθωρισμός 1.0% Σεπ.'17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

18/10/2017:   –   
 

23/10/2017: Δημοσιονομικά στοιχεία 2016  
26/10/2017: EuroWorking Group  
06/11/2017: Eurogroup 
08/11/2017: ΜΠΕΛΑ – Ετήσια ΓΣ 
09/11/2017: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Εννιαμήνου ’17  
09/11/2017: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα Εννιαμήνου ’17 
09/11/2017: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Εννιαμήνου ’17 
09/11/2017: ΕΕΕ – Αποτελέσματα Εννιαμήνου ’17 
13/11/2017: MSCI–Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών 
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Επιχειρήσεις 
 

 «Κόκκινα» δάνεια ύψους 3 δισ. ευρώ ετοιμάζεται να βγάλει προς πώληση η Εθνική Τράπεζα, με στόχο η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί 
τους πρώτους μήνες του 2018. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, σε σχέση με τις 
υπόλοιπες τράπεζες. Τα εν λόγω δάνεια, σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, προέρχονται από τις εξής δύο κατηγορίες: 
- «Κόκκινα» καταναλωτικά, χρέη από πιστωτικές κάρτες και υπερανάληψη μετρητών, που δεν διαθέτουν καμία εξασφάλιση και στην πλειοψηφία τους 
είναι καταγγελμένα. 
- Εταιρικά πολύ μικρών επιχειρήσεων, τα οποία κι αυτά δεν διαθέτουν καμία εξασφάλιση. Πηγές με γνώση του θέματος τονίζουν στο Euro2day.gr ότι 
πρόκειται, κυρίως, για δάνεια ατομικών επιχειρήσεων, τα οποία χορηγήθηκαν πριν από μία δεκαετία. 
Και στις δύο κατηγορίες, η τράπεζα έχει σχηματίσει ισχυρές προβλέψεις ενώ αρκετά από αυτά έχουν διαγραφεί από τα βιβλία της. Σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές, η τράπεζα έχει ολοκληρώσει το στάδιο της ανάλυσης των προς πώληση δανείων και έχει επιλέξει σε μεγάλο βαθμό ποια θα μπουν στο 
πακέτο πώλησης. Το επόμενο βήμα αφορά στις διερευνητικές επαφές με τους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα κληθούν να 
πραγματοποιήσουν due diligence στο προς πώληση χαρτοφυλάκιο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο γύρος των μη δεσμευτικών προσφορών, μετά οι 
δεσμευτικές και προς το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2018 θα ολοκληρωθεί η πώληση. 
 

 Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση των τραπεζικών και leasing δραστηριοτήτων της στη Σερβία, στη 
Direktna Banka A.D., έναν τραπεζικό όμιλο της Σερβίας που αυξάνει δυναμικά την παρουσία του στην τοπική αγορά. Το συνολικό τίμημα σε μετρητά 
θα διαμορφωθεί από €58 εκατ έως €61 εκατ, ανάλογα με την οικονομική απόδοση των πωληθέντων περιουσιακών στοιχείων μέχρι την ολοκλήρωση 
της συναλλαγής, με συνδυασμό πώλησης και ταυτόχρονης μείωσης κεφαλαίου στην Πειραιώς AD Beograd. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής 
υπόκειται σε σχετικές κανονιστικές και εταιρικές εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Σερβικής Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο 
του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πώληση αναμένεται 
να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2018, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και συνιστά ουδέτερη κεφαλαιακά πράξη για την 
Τράπεζα Πειραιώς, αναφέρεται στην ανακοίνωση. 
 

 Μεταβιβάστηκε μέσω Χρηματιστηρίου το 0,96% της Ελλάκτωρ στα 1,59 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω τριών πακέτων 1.200.000, 
250.000 και 250.000 αντίστοιχα. 

 

 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Jumbo στις 8.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00,  στα γραφεία της έδρας της εταιρείας 
στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται και η έκδοση Μετατρέψιμου 
Ομολογιακού Δανείου έως του ποσού των ευρώ διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000,00), με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές 
ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. 

 
(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”, “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


