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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 2,40% (782,88 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 21 κινήθηκαν ανοδικά, 87 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 147 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 247,40 μονάδες (-2,56%), με τις μετοχές των ΓΡΙΒ (+0,00%), ΕΤΕ (+0,00%) και 
ΤΙΤΚ (-0,10%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΕΥΡΩΒ (-5,92%), ΜΙΓ (-7,26%) και ΑΛΦΑ (-7,78%) σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη. 

 
Οικονομία 
 

 Πρόταση για αγορές ομολόγων ύψους περίπου 50 δισ. ευρώ κάθε μήνα για τουλάχιστον ένα 
χρόνο, ενδεχομένως και για δύο χρόνια, αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με πληροφορίες. Παράλληλα, 
φαίνεται ότι υπάρχει αντίδραση αρκετών κεντρικών τραπεζιτών στην ιδέα να μη 
διαμοιραστούν οι κίνδυνοι της αγοράς κρατικών ομολόγων, αλλά κάθε κεντρική τράπεζα να 
αγοράζει τα κρατικά ομόλογα της δικής της κυβέρνησης, σύμφωνα με πληροφορίες των 
Financial Times. Η ΕΚΤ θα ανακοινώσει το μεσημέρι τις αποφάσεις της, με τις αγορές να 
περιμένουν την ανακοίνωση όσο περισσότερων λεπτομερειών του προγράμματος γίνεται. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Την παροχή ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες μέσω του ELA (έκτακτος μηχανισμός 
παροχής ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος) ενέκρινε χθες το διοικητικό συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΚΤ ενέκρινε την παροχή 
ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες μέσω του ELA για δύο εβδομάδες κατά τη συνήθη 
διαδικασία, αλλά σε ποσό λίγο χαμηλότερο από αυτό που αιτήθηκε η ΤτΕ και θα 
επανεξετάσει το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του δ.σ. στις 4 Φεβρουαρίου, δηλαδή μετά 
τις εκλογές. Οι ανάγκες του τραπεζικού συστήματος υπερκαλύπτονται με τη χθεσινή 
απόφαση, στον βαθμό μάλιστα που η προσφυγή των τραπεζών στον ELA είχε προληπτικό 
χαρακτήρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ελληνικό αίτημα είχε διατυπωθεί, αξιολογώντας 
τις ανάγκες που θα προκύψουν για το τραπεζικό σύστημα έως και τον Μάρτιο, με βάση τις 
εκτιμήσεις για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου και την εξέλιξη των καταθέσεων. 
Χορηγώντας ρευστότητα σε ελεγχόμενες δόσεις, ελέγχει ταυτόχρονα και τη χρηματοδότηση 
του κράτους. Σε άλλα νέα, Επιπλέον ρευστότητα της τάξης τουλάχιστον των 4,5-5,5 δισ. 
ευρώ θα χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο για να καλύψουν 
τις εκδόσεις των εντόκων γραμματίων (έκτακτων και προγραμματισμένων) και κατ’ επέκταση 
να καλυφθούν οι υποχρεώσεις του Δημοσίου. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό -το οποίο 
υπό προϋποθέσεις μπορεί και να αυξηθεί- και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τον λόγο για τον 
οποίο χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός έκτακτης ρευστότητας (ELA) από την 
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Το ύψος των επιπλέον κεφαλαίων που θα κληθούν να 
συνεισφέρουν οι ελληνικές τράπεζες στο επόμενο διάστημα ανέρχεται στα 4,5-5,5 δισ. ευρώ 
για δύο λόγους: 
1. Εξαιτίας της αποχώρησης των ξένων επενδυτών από τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού 
Δημοσίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ξένοι επενδυτές είχαν αγοράσει τους 
προηγούμενους μήνες περί τα 3-3,5 δισ. ευρώ εντόκων γραμματίων. Τώρα, όμως, έχουν 
ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθενται να αγοράσουν νέα έντοκα γραμμάτια. Και τη στάση αυτή 
θα τηρούν έως ότου ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
ελληνικές τράπεζες καλούνται να καλύψουν το κενό αυτό που δημιουργείται. 
2. Λόγω της πολύ πιθανής έκτακτης έκδοσης εντόκων γραμματίων ύψους τουλάχιστον 1,52 
δισ. ευρώ για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της χώρας, οι οποίες στο διάστημα 
Φεβρουαρίου - Μαρτίου ανέρχονται σε 4 δισ. ευρώ. Το οικονομικό επιτελείο είναι έτοιμο να 
προχωρήσει στην έκτακτη έκδοση και εκτιμά ότι με 1,5-2 δισ. ευρώ καλύπτονται πλήρως οι 
χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Ωστόσο, το ποσό αυτό μπορεί τελικά να χρειαστεί να 
είναι υψηλότερο. Καθοριστικός παράγοντας για το ύψος της νέας έκτακτης έκδοσης εντόκων 
γραμματίων θα είναι η πορεία των φορολογικών εσόδων. Αν συνεχιστεί η εικόνα 
κατάρρευσης που έχει σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2014 και τον τρέχοντα μήνα, τότε είναι 
πολύ πιθανό να απαιτηθεί η άντληση μέσω των έκτακτων εντόκων γραμματίων ποσού της 
τάξης των 3 δισ. ευρώ. 
 

 Τη μεγαλύτερη πτώση σε όλη την Ευρώπη και φυσικά και στην Ευρωζώνη κατέγραψαν οι 
τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2014. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν χθες και την εικόνα που αποτυπώνει η 
αντίστοιχη έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές στην Ελλάδα υποχώρησαν με ετήσιο 
ρυθμό της τάξεως του 7% κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, ποσοστό που είναι το 
υψηλότερο στην Ε.Ε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην αμέσως επόμενη θέση από 
την Ελλάδα κατατάσσεται η Σλοβενία, όπου οι τιμές υποχώρησαν με ρυθμό της τάξεως του 
5,4%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι αγορές κατοικίας της Ιταλίας (-3,8%), της Κύπρου (-
1,7%), της Ρουμανίας (-2,3%) και της Γαλλίας (-1,2%). Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, οι τιμές 
των κατοικιών είτε καταγράφουν σταθεροποιητικές τάσεις είτε κινούνται ανοδικά, με 
αποτέλεσμα να έχει αντιστραφεί πλέον η εικόνα που καταγραφόταν μέχρι πριν από λίγους 
μήνες, όταν σε επίπεδο Ευρωζώνης οι τιμές των κατοικιών παρέμεναν σε αρνητικό 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 782,88 -2,40% -5,2% 
FTSE-Large Cap 247,40 -2,56% -6,6% 
FTSE-Mid Cap 754,54 -1,52% -2,4% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 49.528 -2,68% -6,4% 
Όγκος (€ εκατ.) 60,19 - 73,05 

 

 

 
ΓΡΙΒ 0,00% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΤΕ 0,00% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΤΙΤΚ -0,10% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΤΕ -0,11% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΟΠΑΠ -1,19% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΔΕΗ -4,63% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΦΦΓΚΡΠ -5,36% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΡΩΒ -5,92% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΜΙΓ -7,26% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΑΛΦΑ -7,78% 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% -0,1 -2 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,07% +2,2 -57 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9,37% -35,4 -38 

Spread 10ετούς Ομ. 886 -41,1 -34 

USD / Euro 1,16 0,12% -4,5% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 48,31 -1,59% -15,7% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

22/01/2015: ΕΚΤ - Συνεδρίαση Διοικητικού  
                     Συμβουλίου 
 

25/01/2015: Πρόωρες Βουλευτικές Εκλογές 
26/01/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
04/02/2015: ΕΚΤ - Συνεδρίαση Διοικητικού  
                     Συμβουλίου 
11/02/2015: MSCI – Ανακοίνωση Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
12/02/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Βρυξέλλες) 
16/02/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
18/02/2015: ΕΚΤ - Συνεδρίαση Διοικητικού  
                     Συμβουλίου 
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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πρόσημο. Σήμερα, οι τιμές στην Ευρωζώνη καταγράφουν ετήσια ενίσχυση της τάξεως του 0,5%, ενώ σε επίπεδο Ε.Ε. οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,3%. 
Στην ελληνική αγορά κατοικίας, η εικόνα παραμένει αρνητική, έστω κι αν ο ρυθμός επιβράδυνσης των τιμών σημειώνει σταθερή υποχώρηση από το 
τέλος του 2012, όταν οι τιμές μειώνονταν με ρυθμό κατά 13%. Ενδεικτικό της αρνητικής εικόνας της αγοράς κατοικίας είναι το γεγονός ότι η Τράπεζα 
της Ελλάδος αναθεώρησε προς τα κάτω τα αρχικά στοιχεία που είχε ανακοινώσει για τα πρώτα δύο τρίμηνα του έτους, όπως επίσης και για το 
σύνολο του 2013. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η πτώση του 2013 άγγιξε το 10,9% (έναντι 10,3% της αρχικής εκτίμησης), ενώ 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2104 η μείωση των τιμών διαμορφώθηκε σε 8,8%, σε σχέση με 8,5% που ήταν η πρώτη εκτίμηση της ΤτΕ. Αντίστοιχα, η 
κάμψη του δεύτερου τριμήνου, με βάση τη χθεσινή αναθεώρηση, άγγιξε το 7,7%, έναντι 7,3% που εκτιμήθηκε αρχικά. Ως εκ τούτου, σε επίπεδο 
εννεαμήνου η πτώση των τιμών διαμορφώθηκε σε 7,8%. Στην πρόσφατη ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος τονίζεται ότι η εμβάθυνση της 
κρίσης στην αγορά ακινήτων και η σημαντική αποθάρρυνση της ζήτησης οφείλονται στη μεγάλη φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας τα 
τελευταία χρόνια, παρότι η αύξηση των φόρων «κατέστη αναγκαία για λόγους δικαιότερης κατανομής των βαρών της δημοσιονομικής 
προσαρμογής». Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τα οποία προέρχονται από τις τράπεζες, από το 2008 μέχρι και το εννεάμηνο του 2014, η συνολική 
μείωση των τιμών των κατοικιών πανελλαδικά αγγίζει το 37,1%. Ωστόσο τονίζεται ότι με βάση τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας που διεξάγει η 
ΤτΕ μεταξύ των κτηματομεσιτικών γραφείων και συμβούλων ακίνητης περιουσίας, η μείωση των τιμών είναι ακόμα μεγαλύτερη κατά το διάστημα της 
κρίσης, ξεπερνώντας το 50%. Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι πτωτικές τάσεις των τιμών ναι μεν θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των προσεχών τριμήνων, 
αλλά με σχετικά πιο συγκρατημένους ρυθμούς. Κατά την ΤτΕ, «η ανάκαμψη της αγοράς κατοικιών αναμένεται με σχετική καθυστέρηση, καθώς 
εξαρτάται κυρίως από την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, την αύξηση της απασχόλησης αλλά και τη βελτίωση των 
συνθηκών χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα. 
 

 Η ΜΕΤΚΑ ανακοίνωσε ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης του μέτοχου της FMR LLC προς την εταιρεία, στις 16 Ιανουαρίου 2015 το ποσοστό 
δικαιωμάτων ψήφου (έμμεσο) που κατέχει ανήλθε σε 5,51% το οποίο αντιστοιχεί σε 2.863.065 δικαιώματα ψήφου. 

 
 (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


