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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 1,19% (802,12 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 60 κινήθηκαν ανοδικά, 58 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 139 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 253,89 μονάδες (-1,50%), με τις μετοχές των ΕΥΡΩΒ (+3.68%), ΙΝΛΟΤ 
(+2.36%) και ΜΕΤΚ (+2.22%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΤΕ (-3.65%), ΕΕΕ (-4.39%) και ΜΙΓ (-6.28%) σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη. 

 
Οικονομία 
 

 Πλεόνασμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ καταγράφηκε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 
διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014 έναντι 1,3 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2013. Η 
συμβολή του τουρισμού και γενικότερα των υπηρεσιών ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση 
του πλεονάσματος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου το συνολικό ισοζύγιο 
αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 2,3 δισ., έναντι 436 εκατ. το 2013, εξέλιξη 
που οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 
προαναφερόμενου διαστήματος, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν 
άνοδο 8,4% (έναντι 2,4% την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους). Ειδικότερα, οι 
εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 4,7%, ενώ οι εισπράξεις από υπηρεσίες 
αυξήθηκαν 11,3%. Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 918 εκατ., κυρίως λόγω των 
αυξημένων καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων. Οι καθαρές πληρωμές για αγορές 
καυσίμων παρουσίασαν μικρή άνοδο, όπως και το έλλειμμα των λοιπών αγαθών. Η άνοδος 
του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 2,8 δισ. οφείλεται στην άνοδο των 
καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές, μεταφορικές, αλλά και λοιπές υπηρεσίες. 
Συγκεκριμένα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους σημείωσαν άνοδο 
10,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013, αντανακλώντας άνοδο 22,7% των αφίξεων 
μη κατοίκων ταξιδιωτών. Επίσης στο ενδεκάμηνο, το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων 
περιορίστηκε κατά 366 εκατ., κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για 
τόκους. Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων συρρικνώθηκε κατά 
1,1 δισ. σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2013, κυρίως λόγω των μειωμένων 
μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης από την Ε.Ε. και 
διαμορφώθηκε σε 2,8 δισ. ευρώ. Οσον αφορά στον Νοέμβριο του 2014, στις άμεσες 
επενδύσεις από κατοίκους Ελλάδος στο εξωτερικό δεν σημειώθηκαν αξιόλογες συναλλαγές. 
Oι άμεσες επενδύσεις από κατοίκους εξωτερικού στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 132 εκατ., 
κυρίως λόγω της εξαγοράς του 25% των μετοχών της Costa Navarino από τη Fivedunes 
Limited (συμφερόντων της Olayan Group) με έδρα την Κύπρο. Στις επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή 2,5 δισ., η οποία οφείλεται αφενός στη μείωση 
(εκροή 1,1 δισ.) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του 
ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου στην αντίστοιχη αύξηση (κατά 1,4 δισ.) των τοποθετήσεων 
κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - 
Νοεμβρίου 2014, οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή 
εισροή 1,4 δισ., ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό εμφάνισαν 
καθαρή εκροή 515 εκατ. ευρώ. 
 

 Στα 315,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος το τρίτο τρίμηνο του 2014 ή 2 δισ. 
χαμηλότερα έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Με 
βάση τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης τα 
έσοδα διαμορφώθηκαν σε 20,49 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες σε 20,885 δισ. Το πρωτογενές 
πλεόνασμα αντιστοιχεί σε 1,263 δισ. ευρώ. Από το σύνολο των εσόδων το 35,5% 
προέρχεται από φόρους στην παραγωγή και τις εισαγωγές και το 20,3% από τη φορολόγηση 
εισοδήματος. Θετική κατά 126 εκατ. ευρώ ήταν η επίπτωση από την υποστήριξη των 
τραπεζών. Ο λόγος είναι ότι οι δεδουλευμένες αμοιβές που προκύπτουν από τις εγγυήσεις 
του διατραπεζικού δανεισμού και του συστήματος των ομολογιακών δανείων, καθώς και τα 
έσοδα από τις προνομιούχες μετοχές ήταν υψηλότερα από τις δαπάνες. Ανάλογη ήταν η 
εικόνα το δεύτερο τρίμηνο του 2012, αλλά και το πρώτο, δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2014. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Σε χρονιά ρεκόρ εξελίχθηκε το 2014 για την αεροπορική κίνηση στη χώρα μας 
επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για εντυπωσιακή άνοδο των μεγεθών των ελληνικών 
αεροδρομίων. Παράλληλα, όμως, και οι ελληνικοί ουρανοί γέμισαν από αεροπλάνα καθώς 
πολύ σημαντική ήταν η αύξηση που κατέγραψαν οι υπερπτήσεις. Ειδικότερα, όπως 
ανακοινώθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το 2014 η επιβατική κίνηση στα 
ελληνικά αεροδρόμια αυξήθηκε κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος φτάνοντας στα 
45 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι 38,5 εκατομμυρίων επιβατών το 2013. Η επίδοση της 
προηγούμενης χρονιάς αποτελεί ορόσημο, αφού είναι υψηλότερη κατά 3,6 εκατ. περίπου 
επιβάτες από τα 41,3 εκατομμύρια το 2007, που ήταν έως τώρα το υψηλότερο ιστορικό 
ρεκόρ. Το 2014 η εξωτερική επιβατική κίνηση βελτίωσε ακόμη περισσότερο την πολύ καλή 
επίδοση του 2013 (αύξηση επιβατών κατά 4,35 εκατομμύρια, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
15,2%). Παράλληλα η εσωτερική κίνηση έδειξε να αφήνει πίσω της τα πέτρινα χρόνια  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 802.12 -1.19% -2.9% 
FTSE-Large Cap 253.89 -1.50% -4.1% 
FTSE-Mid Cap 766.16 +1.27% -0.9% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 50,891 -1.19% -3.8% 
Όγκος (€ εκατ.) 47.74 - 74.12 

 

 

 
ΕΥΡΩΒ 3.68% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΙΝΛΟΤ 2.36% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΕΤΚ 2.22% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΛΠ 1.19% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΤΕΝΕΡΓ 1.06% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΟΤΕ -3.07% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -3.59% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΤΕ -3.65% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΕΕ -4.39% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΙΓ -6.28% 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 0.06% -0.4 -2 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9.04% +19.7 -60 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9.66% +26.7 -9 

Spread 10ετούς Ομ. 920 +25.1 -0 

USD / Euro 1.16 -0.22% -4.6% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 49.09 -0.67% -14.4% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

21/01/2015: -  
 

22/01/2015: ΕΚΤ - Συνεδρίαση Διοικητικού  
                     Συμβουλίου 
25/01/2015: Πρόωρες Βουλευτικές Εκλογές 
26/01/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
11/02/2015: MSCI – Ανακοίνωση Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
12/02/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Βρυξέλλες) 
16/02/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
02/03/2015: MSCI – Εφαρμογή Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
16/03/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
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σημειώνοντας αύξηση 2,15 εκατομμυρίων επιβατών ή ποσοστό 21,5%. Καλός δείκτης της συνολικής εικόνας είναι οι επιδόσεις του Διεθνούς 
Αερολιμένα της Αθήνας που παραμένει το μεγαλύτερο ελληνικό αεροδρόμιο πολύ μακριά από τα υπόλοιπα με 15,12 εκατομμύρια επιβάτες. Το 
αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ήδη από την άνοιξη του 2014 κινήθηκε σε τροχιά ανάκαμψης και συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη του τελικού 
αποτελέσματος, αφού αύξησε την επιβατική κίνησή του κατά 2,66 εκατ. επιβάτες ή 21,3% μεταξύ 2013 – 2014, υπερβαίνοντας αρκετά τον εθνικό 
μέσο όρο (17%). Για τη δεύτερη θέση στην κατάταξη κονταροχτυπιούνται ο αερολιμένας της Θεσσαλονίκης με 6,17 εκατομμύρια επιβάτες και το 
Ηράκλειο με 6,13 εκατομμύρια επιβάτες. Το σύνολο των αεροδρομίων κατέγραψε την περασμένη χρονιά αύξηση της κίνησης ενώ αξίζει να σημειωθεί 
ότι ανάμεσα σε αυτά που σημείωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης υπάρχουν και κάποια από τα μικρότερα περιφερειακά αεροδρόμια όπως 
Καλαμάτα, Κάρπαθος και Σκιάθος. Από την ανάλυση των στοιχείων για την κίνηση των επιβατών των αεροδρομίων προκύπτει ότι ο Αύγουστος 
αποτέλεσε και πάλι τον δυσκολότερο από πλευράς εξυπηρέτησης μήνα της χρονιάς με 7,66 εκατ. συνολικά επιβάτες, που αποτελεί και την 
υψηλότερη επίδοση όλων των εποχών υποχρεώνοντας το προσωπικό και τις υποδομές των αεροδρομίων να λειτουργήσουν πραγματικά στα όριά 
τους. Σε ό,τι αφορά την κίνηση του ελληνικού εναέριου χώρου (αφίξεις - αναχωρήσεις πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού + υπερπτήσεις εμπορικής 
και γενικής αεροπορίας ) το 2014 έφτασαν τις 748.366 (αυξημένες 7,9%) σε σχέση με τις πτήσεις του 2013 που ήταν 693.636. Οι υπερπτήσεις στον 
ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν σε σχέση με το 2013, κυρίως λόγω των συνθηκών στον εναέριο χώρο γειτονικών περιοχών, φθάνοντας στην 
ανώτερη επίδοση όλων των εποχών, γεγονός που έχει και ιδιαίτερη οικονομική σημασία, δεδομένου ότι τα έσοδα από αυτές είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερα των υπολοίπων κατηγοριών πτήσεων. Όπως αναμενόταν, η επίδοση του 2014 (748.366 πτήσεις) αποτελεί και με διαφορά την καλύτερη 
μετά την κρίση, αλλά και τη διαχρονικά υψηλότερη για την ελληνική πολιτική αεροπορία. Σύμφωνα με τον διοικητή της ΥΠΑ Δημήτρη Κούκη, το 2014 
ήταν μια μοναδική χρονιά για την πολιτική αεροπορία της χώρας αλλά και για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 
 

 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) δεν ανέβαλε τη λήψη απόφασης για το αν θα αρχίσει να δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα, ή όχι, για μετά τις εκλογές, αναφέρει με e-mail του που δημοσιεύει το ΑΠΕ ο επικεφαλής για τις σχέσεις της τράπεζας με τα ΜΜΕ Axel 
Reiserer. «Συνεπώς, η EBRD δεν ενημέρωσε το ελληνικό υπουργείο Ανάπτυξης για πάγωμα... Δεν υπάρχει "πάγωμα" και η διαδικασία λήψης 
απόφασης είναι σε εξέλιξη», αναφέρει ο κ. Reiserer. Νωρίτερα, πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυξης ανέφεραν ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) παγώνει το σχέδιο για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 
διοίκηση της τράπεζας απέστειλε στην ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης σχετικό έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ενημερώνει το επιτελείο του 
υπουργείου ότι παγώνει τις διαδικασίες εν όψει των εκλογών της Κυριακής. Όπως ανέφεραν στελέχη του υπουργείου, η οριστική απόφαση για τη 
δραστηριοποίηση της τράπεζας στην Ελλάδα επρόκειτο να ληφθεί από το διοικητικό της συμβούλιο στις 14 Ιανουαρίου, αναβλήθηκε όμως για μετά τις 
εκλογές ύστερα από αντιρρήσεις που εξέφρασαν μέλη του συμβουλίου. Σημειώνεται ότι στις αρχές Νοεμβρίου ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας 
Σκρέκας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης Μηταράκης είχαν μεταβεί στη βρετανική πρωτεύουσα και είχαν συναντηθεί με τον πρόεδρο της 
τράπεζας από τον οποίο είχαν ζητήσει στήριξη και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) προκειμένου να 
χρηματοδοτηθούν επενδύσεις στη χώρα. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου ήταν να επιτευχθεί συμφωνία με την ηγεσία της τράπεζας 
ώστε να αλλάξει ο κανονισμός της και να ενταχθεί και η Ελλάδα και δη επενδυτικά, στις χώρες που χρηματοδοτεί η τράπεζα. Η ελληνική πλευρά τότε 
εκτιμούσε ότι η EBRD θα έβαζε και την Ελλάδα στο πλάνο της και θα αποδεσμεύονταν κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ ετησίως για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα -πιθανότατα για μία πενταετία-, δηλαδή συνολικά περί τα 2,5 δισ. ευρώ. 

 
 (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


