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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 3,00% (729,81 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την 
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 43 κινήθηκαν ανοδικά, 
73 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 139 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
(FTSE Large Cap) έκλεισε στις 215,47 μονάδες (-3,11%), με τις μετοχές των ΟΛΠ (+5,18%), ΜΙΓ 
(+3,64%) και ΕΥΡΩΒ (+3,49%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΜΠΕΛΑ (-7,22%), ΑΛΦΑ (-7,27%) και ΕΤΕ (-9,53%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν απώλειες. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Οι διαπραγματεύσεις στο Brussels Group, οι οποίες διεξάγονται στο Παρίσι φαίνεται 
να οδηγούν σε συμφωνία αρχικά για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2015, ενώ 
παίρνουν σειρά οι ενότητες των ιδιωτικοποιήσεων, των φορολογικών και του χρέους. 
Πηγές στην Αθήνα, αναφέρουν ότι η τριάδα των Ελλήνων διαπραγματευτών (Θεοχαράκης, 
Χουλιαράκης, Παναρίτη) «βρέθηκαν κοντά» χθες με τους εκπροσώπους των θεσμών στον 
προσδιορισμό του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2015, στην περιοχή του 1,2% 
με 1,5% όπως επιθυμεί η ελληνική πλευρά. Επισήμως ο στόχος δεν έχει αλλάξει , αλλά αν η 
Ελλάδα καλούνταν να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ όπως όριζε το 
προηγούμενο πρόγραμμα είναι σαφές ότι θα χρειάζονταν πολλά και «βαριά» μέτρα άμεσης 
δημοσιονομικής απόδοσης. Αν τελικά κλείσει ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα στο 
1,5%, αυτό απευθείας συνεπάγεται λιγότερα μέτρα ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ (σε σχέση με 
το 3% του ΑΕΠ) για φέτος. Το επόμενο κεφάλαιο αφορά στις ιδιωτικοποιήσεις. Η κυβέρνηση 
φαίνεται πως θα δεχθεί να προχωρήσουν κάποιες ιδιωτικοποιήσεις άμεσα (μεταξύ των 
οποίων ο ΟΛΠ και τα αεροδρόμια) θέτει όμως τους δικούς της όρους, με βασικότερο να 
υπάρχει ρήτρα επενδύσεων από πλευράς των επενδυτών και τα έσοδα να μην πηγαίνουν 
στη μαύρη τρύπα του δημοσίου χρέους. Η τελευταία παράμετρος εγείρει αντιδράσεις από 
την πλευρά των πιστωτών, καθώς μέχρι τώρα τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις 
πήγαιναν για μείωση του χρέους. Τώρα η κυβέρνηση θέλει μέρος αυτών των εσόδων να 
κατευθύνεται στη χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Επόμενο δύσκολο 
πεδίο, αυτό του ασφαλιστικού. Η κυβέρνηση φέρεται διατεθειμένη να προχωρήσει μέτρα για 
τον δραστικό περιορισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων καθώς και την «απαγόρευση» 
προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου από τράπεζες και ΔΕΚΟ τα οποία επιβαρύνουν το 
ασφαλιστικό σύστημα. Παρεμβάσεις στο ύψος των συντάξεων αποτελούν κόκκινο πανί για 
την κυβέρνηση και σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν δοθεί οδηγίες στους Έλληνες 
διαπραγματευτές, να μην υπεισέλθουν καν σε σχετική συζήτηση αν τεθεί θέμα. Στα κεφάλαια 
που επιδιώκεται να κλείσουν έως την Τετάρτη, οπότε έχει προγραμματιστεί έκτακτη 
συνεδρίαση του EuroWorking Group περιλαμβάνονται και τα φορολογικά. Το μεγάλο αγκάθι 
είναι οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ όπου πάγια θέση των εκπροσώπων των δανειστών 
είναι η καθιέρωση ενιαίου συντελεστή και η κατάργηση των εξαιρέσεων στα νησιά. 
Επιπρόσθετα όμως, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, τίθεται ζήτημα λήψης άμεσων μέτρων 
βελτίωσης της εισπραξιμότητας του φόρου, καθώς η Ελλάδα χάνει σε ετήσια βάση έσοδα 
μεταξύ 6 και 7 δισ. ευρώ μόνο από την αδυναμία είσπραξης του ΦΠΑ. Αν η ελληνική πλευρά 
καταφέρει να πείσει τους εκπροσώπους των θεσμών ότι με την προώθηση άμεσων μέτρων 
(κίνητρα για χρήση πλαστικού χρήματος, διασύνδεση ταμειακών μηχανών με το Taxis, 
διαχωρισμός ΦΠΑ από την τιμή πώλησης αγαθών και υπηρεσιών και δέσμευση ενός 
ποσοστού του ΦΠΑ μέσω τραπεζικού λογαριασμού) θα δώσει ένα αποτελεσματικό χτύπημα 
στη διαφυγή ΦΠΑ ενδεχομένως θα μπορούσε να μετριάσει τις πιέσεις για άμεσες αλλαγές 
στους συντελεστές. Χθες μάλιστα, κυκλοφόρησαν και κάποια (μάλλον απίθανα) σενάρια περί 
επιβολής φόρου πολυτελείας σε ακριβά ξενοδοχεία και κοσμοπολίτικα νησιά, ως αντίμετρο 
στην αύξηση του ΦΠΑ σε Μύκονο και Σαντορίνη . Η αύξηση του ΦΠΑ στα κοσμικά νησιά, 
έχει πέσει μεν στο τραπέζι, θεωρείται δε νομικά δύσκολο να υλοποιηθεί, αν και κάποια 
κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι υπάρχει τρόπος να προχωρήσει μια τέτοια ρύθμιση. Για 
τις αλλαγές στο φορολογικό πεδίο, στο Παρίσι βρέθηκε για να συμμετάσχει στις 
διαπραγματεύσεις και η ΓΓΔΕ Κ. Σαββαϊδου. Η -παλιά- τρόικα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στην αύξηση της ανεξαρτησίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και η κυβέρνηση 
φέρεται διατεθειμένη να κάνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό οι συνεδριάσεις του Brussels Group θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως την 
Τετάρτη, οπότε έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση του EwG. Αν χρειαστεί, θα συνεχιστούν 
και τις επόμενες ημέρες. Η ελληνική πλευρά εξακολουθεί να προσβλέπει σε ψήγματα λευκού 
καπνού στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 24 Απριλίου, αν και όλες οι έξωθεν δηλώσεις 
δείχνουν με σαφήνεια ως ουσιαστικό ορόσημο την επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup στις 
11 Μαϊου. Στο μεσοδιάστημα, το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να διαχειριστεί μεγάλες 
πιέσεις στις χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου καθώς έως το τέλος του μήνα θα πρέπει 
να καταβληθούν περίπου 2 δισ. ευρώ για μισθούς, συντάξεις , επιδόματα και τόκους, ενώ 
στις 12 Μαϊου θα πρέπει να πληρωθούν 760 εκατ. ευρώ στο ΔΝΤ. 
Σε άλλα νέα, το ενδεχόμενο εκλογών ή δημοψηφίσματος σε περίπτωση αδιεξόδου αφήνει 
ανοιχτό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, δηλώνοντας στο Βήμα της 
Κυριακής πως «στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αυτές είναι δυνατότητες αναζήτησης 
διεξόδου, εφόσον διαπιστωθεί αδιέξοδο». Ο κ. Δραγασάκης επαναλαμβάνει πως η 
κυβέρνηση θέλει «βιώσιμη λύση εντός ευρώ», αλλά ξεκαθαρίζει πως «δεν θα 
υποχωρήσουμε από τις κόκκινες γραμμές». 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 729,81 -3,00% -11,7% 
FTSE-Large Cap 215,47 -3,11% -18,6% 
FTSE-Mid Cap 739,96 -2,29% -4,3% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 42.210 -2,66% -20,2% 
Όγκος (€ εκατ.) 85,91 - 108,70 

 

 

 
ΟΛΠ 5,18% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΜΙΓ 3,64% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΥΡΩΒ 3,49% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΤΕΝΕΡΓ 1,29% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΥΔΑΠ 0,65% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΥΤΙΛ -5,43% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΟΠΑΠ -5,44% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΜΠΕΛΑ -7,22% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΑΛΦΑ -7,27% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΤΕ -9,53% 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 0,00% -0,2 -8 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 11,35% +29,2 +172 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 12,97% +24,4 +323 

Spread 10ετούς Ομ. 1.290 +25,8 +370 

USD / Euro 1,08 0,15% -10,9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 62,60 3,64% 9,2% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,1% Μαρ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

20/04/2015: ΟΠΑΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση  
 

22/04/2015: ΟΠΑΠ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
24/04/2015: Ανεπίσημο Ecofin - Eurogroup 
25/04/2015: Ανεπίσημο Ecofin 
28/04/2015: ΕΥΡΩΒ - Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
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 
14/05/2015: ΑΡΑΙΓ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
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 
25/06/2015: ΟΤΕ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
26/06/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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Επιπλέον, μέτρα που θα αποφέρουν ζεστό χρήμα στα δημόσια ταμεία επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ενώ ορισμένα ήδη 
έχουν θεσμοθετηθεί, όπως, για παράδειγμα, η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και η υποβολή «ξεχασμένων» δηλώσεων. Στόχος η είσπραξη εντός 
του τρέχοντος έτους ποσών που προσεγγίζουν τα 3,5-4 δισ. ευρώ. Μεταξύ των μέτρων είναι και η νομιμοποίηση αδήλωτων εισοδημάτων που 
βρίσκονται κατατεθειμένα σε τράπεζες του εξωτερικού, καθώς και η περαίωση με ευνοϊκούς όρους 64.000 υποθέσεων που εκκρεμούν στα 
δικαστήρια. Ταυτόχρονα, το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει σε επιπλέον έσοδα από δράσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα Βαρουφάκη, όπως τα 
μέτρα για την πάταξη του λαθρεμπορίου, η κατάργηση των φοροαπαλλαγών και η αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, καθώς και 
υποχρεωτική πληρωμή όλων των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο μέσω τραπεζών. 
 

 Αλλεπάλληλες εξελίξεις σε υψηλό πολιτικό επίπεδο σηματοδοτούν την επανεκκίνηση των διαδικασιών για την αξιοποίηση του λιμανιού του Πειραιά. 
Αξιοποίηση που θα προχωρήσει με το ξεπάγωμα του σχετικού διαγωνισμού για την πώληση ποσοστού όχι χαμηλότερου του 51%. Η 
επανεργοποίηση του διαγωνισμού για τον ΟΛΠ ήταν άλλωστε και το αντικείμενο επιστολής που εστάλη την Τετάρτη από το ΤΑΙΠΕΔ προς την Cosco 
και τις άλλες εταιρείες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον. Το ύψος του ποσοστού που τελικά θα διατεθεί, αλλά και άλλες λεπτομέρειες, παραμένει 
πάντως υπό συζήτηση που συνδέεται ώς ένα βαθμό και με τις εσωτερικές ισορροπίες του κυβερνητικού συνασπισμού. 
 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την απόκτηση του "υγιούς" τμήματος της Πανελλήνιας Τράπεζας Α.Ε. μετά από ανοικτή διαδικασία υποβολής 
προσφορών που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς διασφαλίζει 
όλες τις θέσεις απασχόλησης των εργαζομένων της Πανελλήνιας Τράπεζας, πράγμα που αποτελεί και δέσμευση της Διοίκησης, η οποία καλωσορίζει 
τους νέους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς. Μετά την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 το δίκτυο της Πανελλήνιας Τράπεζας θα λειτουργεί υπό 
την πλήρη ευθύνη της Τράπεζας Πειραιώς και όλες οι συναλλαγές των πελατών της Πανελλήνιας Τράπεζας θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται χωρίς 
καμία διακοπή. Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες που πρόσφερε η Πανελλήνια Τράπεζα προς συνεταιριστικές τράπεζες. Τα "υγιή" τμήματα των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Πανελλήνιας Τράπεζας που αποκτώνται από την Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ -1,89% αφορούν στην 
προσδιορισμένη από την Τράπεζα της Ελλάδος περίμετρο και περιλαμβάνουν (στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2014): 
• € 645 εκ. παθητικού, εκ των οποίων € 574 εκ. καταθέσεις πελατών 
• € 372 εκ. ενεργητικού, εκ των οποίων € 280 εκ. δάνεια μετά από προβλέψεις 
• 26 καταστήματα και 163 εργαζόμενους. Η διαφορά των €273 εκ. μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού θα καλυφθεί πλήρως σε μετρητά από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. 
 

 Μέσα στον Ιούνιο προβλέπεται να ξεκινήσει η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής ως το ποσό των 434 εκατ. ευρώ με σίγουρη προς το παρόν 
την πλήρη άσκηση δικαιωμάτων από το ΤΣΜΕΔΕ, ενώ τα σενάρια που κυκλοφορούν στην αγορά για συμμετοχή της Εθνικής διαψεύδονται 
εκατέρωθεν ως αβάσιμα. Η διοίκηση της τράπεζας, σε συνεργασία με τους συμβούλους δουλεύει πάνω στο βασικό σενάριο διενέργειας της αύξησης 
κεφαλαίου εντός Ιουνίου, ευελπιστώντας ότι το επενδυτικό κλίμα θα έχει βελτιωθεί, εφόσον συμφωνηθεί ως τις 11 Μαίου η λίστα μεταρρυθμίσεων και 
ποιες απ' αυτές θα εφαρμοστούν ως το τέλος Ιουνίου. Δεδομένη προς το παρόν θεωρείται μόνο η εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από το 
ΤΣΜΕΔΕ το οποίο κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Πιθανόν όμως είναι να ασκήσουν δικαιώματα και άλλοι υφιστάμενοι 
μέτοχοι πέραν του ΤΣΜΕΔΕ. Η Αττικής αποτελεί, αυτή τη στιγμή, τη μοναδική πλήρως ιδιωτική τράπεζα της χώρας και η παραπάνω μοναδικότητα 
αποτελεί εξαιρετικό όπλο ανάπτυξης σε μια δύσκολη περίοδο για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Η διάσπαση και υπαγωγή της Πανελλήνιας σε 
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ενδέχεται μάλιστα να λειτουργήσει υποβοηθητικά στο εγχείρημα της Αττικής, καθώς δημιουργεί περιθώρια ευρύτερων 
συνασπισμών γύρω από το ρόλο που καλείται να παίξει η τράπεζα την επόμενη ημέρα ενδεχόμενης συμφωνίας με τους εταίρους για ένα νέο 
πρόγραμμα. 
 

 Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει σχετικά με το διαγωνισμό για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης αμοιβαίου ιπποδρομιακού 
στοιχήματος, ότι προσκαλεί τον επιτυχόντα πλειοδότη, την ΟΠΑΠ Investments Ltd, για υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης στις 24 Απριλίου 
2015. Οι εξελίξεις τρέχουν καθώς η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ είχε αποφασίσει στην προηγούμενη συνεδρίασή του να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και παρείχε προς το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, η οποία εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 
(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


