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Με πτώση της τάξεως του 3,33% (704,74 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 37 κινήθηκαν ανοδικά, 87 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 133 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 208,31 μονάδες (-2,75%), με τις μετοχές των ΑΛΦΑ (+3,81%), ΕΕΕ (+1,08%) 
και ΕΛΠΕ (0,00%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΕΥΔΑΠ (-10,56%), ΔΕΗ (-11,34%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-12,88%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές σημείωσαν κέρδη ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν 
μεικτά πρόσημα 

 

Οικονομία / Πολιτική 
 

 Με την καγκελάριο της Γερμανίας θα συναντηθεί ο Έλληνας πρωθυπουργός την 
Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, το ραντεβού θα γίνει στο 
περιθώριο της Συνόδου Κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τη συγκεκριμένη μέρα με 
κύριο θέμα τη μετανάστευση. 
 

 Βέβαιος ότι θα επιτευχθεί συμφωνία με τους εταίρους εμφανίστηκε ο υπουργός 
οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης στο πλαίσιο του 20ου Banking Forum σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας. «Η συμφωνία θα επέλθει. Θα υπάρξει πλήρης σταθεροποίηση της 
οικονομίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκλιση θέσεων 
ανάμεσα στις δυο πλευρές είναι ξεκάθαρη, γεγονός το οποίο παραδέχονται και οι θεσμοί. 
«Έχουμε επενδύσει πάρα πολλά στο να υπάρξει συμφωνία, δεν θα αφήσουμε την ευκαιρία 
να πάει χαμένη», πρόσθεσε ο υπουργός, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρώπη ξέρει να 
παράγει συμφωνίες στον κατάλληλο χρόνο. Μια μη συμφωνία θα ήταν καταστροφική, τόνισε. 
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Foroum ο Υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι «η 
τελική συμφωνία θα αφήνει και τις δύο πλευρές λίγο απογοητευμένες αλλά πιο αισιόδοξες. 
Επίσης θα βοηθήσει να πάμε μπροστά αν όλοι μάθουμε από τα λάθη μας». Όσον αφορά 
στο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας, ο κ. Βαρουφάκης απέφυγε να 
προσδιορίσει τον χρονικό ορίζοντα. Διευκρίνισε όμως ότι δεν περιμένουμε κάτι κατ' ανάγκη 
στο επικείμενο Eurogroup. «Η κυβέρνηση δεν βάζει μια δόση πάνω από όλα», τόνισε ο 
υπουργός ενώ δεν απάντησε σε ερώτηση για το αν τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν ώστε 
να πορευτεί η χώρα με χρηματοδοτική ασφάλεια έως το τέλος Ιουνίου. Επιπλέον, ο 
επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ δήλωσε χθες ότι περιμένει πως η Ελλάδα 
και οι πιστωτές της θα καταλήξουν σε μια νέα συμφωνία μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες. 
Προειδοποίησε ότι τυχόν έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη θα οδηγούσε σε αστάθεια 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. Ο Ντάισελμπλουμ δήλωσε ότι "τα λεφτά της 
Αθήνας τελειώνουν", προσθέτοντας ότι η χώρα πρέπει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
και τις συμφωνίες της αν θέλει να παραμείνει στην ευρωζώνη. Σημείωσε ωστόσο πως μια 
ελληνική έξοδος από την ευρωζώνη "δεν αποτελεί επιλογή". 
 

 Στην πρώτη θέση στην Ευρώπη κατατάσσεται η Ελλάδα με κριτήριο το χρέος ως 
ποσοστό του ΑΕΠ. Το 177,1% που καταγράφεται στα τέλη του 2014 είναι μακράν 
μεγαλύτερο της δεύτερης Ιταλίας (132,1% του ΑΕΠ), ενώ ακολουθούν η Πορτογαλία 
(130,2%), η Ιρλανδία (109,7%) και η Κύπρος (107,5%). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΑΕΠ της 
Ελλάδας το 2014 μειώθηκε οριακά σε απόλυτους αριθμούς, στα 179 δισ. ευρώ έναντι 182 
δισ. ευρώ λόγω του αποπληθωρισμού. 

 

 Ανάπτυξη στα επίπεδα του 1% υπό προϋποθέσεις και με εισαγωγικά βλέπει το ΙΟΒΕ 
για την τρέχουσα χρονιά και αν και εφόσον υπάρξει συμφωνία με τους εταίρους. Εκτίμηση 
η οποία είναι υποτριπλάσια από την αρχική η οποία έκανε λόγο για ανάπτυξη στο 3% για το 
2015. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος 
Βέττας, η αρχική πρόβλεψη για ανάπτυξη στο 3% είναι ουσιαστικά ανέφικτη, ενώ σημείωσε 
ότι η ανάπτυξη για τη φετινή χρονιά είναι δύσκολο να προβλεφθεί όταν υπάρχει τόσο μεγάλη 
αβεβαιότητα. Ο ίδιος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ 
κυβέρνησης και δανειστών, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της τριμηνιαίας έκθεσης του 
ΙΟΒΕ για την οικονομία. Οι προβλέψεις του ΙΟΒΕ, οι οποίες όπως είπε ο υπεύθυνος 
έρευνας, κ. Τσακανίκας, βρίσκονται εντός εισαγωγικών, και υπό την υπόθεση ότι οι 
διαπραγματεύσεις θα τελεσφορήσουν, είναι άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης λίγο πάνω 
από 1%, άνοδος των εξαγωγών 5-7%, πτώση των επενδύσεων 2-3%, ενίσχυση της 
εισαγωγικής ζήτησης 4-5%, ανεργία στα επίπεδα του 25,3% και αποπληθωρισμός της τάξης 
του 1%. 

 

 Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του SETE Intelligence, ο ΣΕΤΕ παρατηρεί μια 
ανησυχητική αλλαγή συμπεριφοράς όσον αφορά τις κρατήσεις δύο εκ των βασικών 
αγορών του ελληνικού τουρισμού, της Γερμανίας και της Αγγλίας, για το 2015. 
Αναλυτικότερα, όσον αφορά τη γερμανική αγορά, η οποία ξεκίνησε πολύ δυναμικά 
κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο έως και το Δεκέμβριο του 2014, καταγράφεται πτώση στις 
κρατήσεις Μαρτίου 26%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς, τη 
στιγμή που η ίδια αγορά παρουσιάζει αύξηση στις κρατήσεις 2% στην ευρύτερη περιοχή της 
Μεσογείου. Ταυτόχρονα, στη βρετανική αγορά, αν και δεν έχει καταγραφεί ακόμα αρνητικό 
πρόσημο, παρατηρείται μια σημαντική απώλεια μεριδίου έναντι του ανταγωνισμού. Όπως 
σημειώνει ο ΣΕΤΕ στη σχετική ανακοίνωση, όσο δεν κλείνει η συμφωνία με τους εταίρους  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 704,74 -3,33% -14,7% 
FTSE-Large Cap 208,31 -2,75% -21,4% 
FTSE-Mid Cap 713,76 -4,47% -7,7% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 41.002 -2,65% -22,5% 
Όγκος (€ εκατ.) 107,18 - 108,18 

 

 

 
ΑΛΦΑ 3,81% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΕΕ 1,08% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΛΠΕ 0,00% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0,00% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΜΟΗ -0,41% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΤΕ -7,30% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΠΕΙΡ -9,48% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΔΑΠ -10,56% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΔΕΗ -11,34% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -12,88% 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% +0,0 -8 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 11,64% +17,6 +200 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 13,48% +19,2 +373 

Spread 10ετούς Ομ. 1.339 +17,3 +418 

USD / Euro 1,07 -0,38% -11,6% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 62,91 -0,62% 9,7% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,1% Μαρ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

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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μας και παρατείνεται η οικονομική αστάθεια στη χώρα μας, είναι βέβαιο ότι θα επηρεαστεί περαιτέρω ο ρυθμός ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού, 
με όλες τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που αυτό μπορεί να επιφέρει στην υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας, στη συμβολή στο ΑΕΠ και 
στην ενίσχυση της απασχόλησης. Στη γενικευμένη αστάθεια, έρχεται τις τελευταίες ημέρες να προστεθεί και το μείζον ζήτημα των μεταναστών, που 
δυστυχώς μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να έχει στην εικόνα της χώρας μας, όσο αυτό δεν επιλύεται οριστικά. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο 
στόχος των 25 εκατ. αφίξεων και 14 δισ. ευρώ εσόδων, όπως και ο στόχος αύξησης του εσωτερικού τουρισμού θα επανεκτιμηθούν τον επόμενο 
μήνα. Έχουμε πλέον φτάσει στο σημείο που θα πρέπει όλοι μας να αναλογιστούμε την κρισιμότητα των περιστάσεων. Εάν η κατάσταση αυτή δεν 
αναταχθεί, αλλά συνεχισθεί και επιδεινωθεί, οι στόχοι που έχουμε θέσει για το 2015 δεν θα είναι πλέον εφικτοί, με σημαντικές συνέπειες για τη χώρα, 
τον τουρισμό, αλλά πρωτίστως για τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε κάθε άκρη της πατρίδας μας, που εργάζονται, προσπαθούν και τελικά 
ζουν και εξαρτώνται από αυτόν, καταλήγει ο ΣΕΤΕ. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στις εξελίξεις, το πρακτορείο Bloomberg αποκαλύπτει πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει 
μέτρα για τον περαιτέρω περιορισμό της χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών «καθώς εντείνονται οι ενστάσεις για την περαιτέρω 
στήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στελέχη 
της ΕΚΤ έχουν ήδη καταθέσει πρόταση για την αύξηση του κουρέματος που θα επιβάλλεται στις τράπεζες για τα εχέγγυα που καταθέτουν όταν 
δανείζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. «Το θέμα δεν έχει ακόμη συζητηθεί επισήμως στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, αλλά μπορεί να 
εξεταστεί εάν η κυβέρνηση της χώρας δεν καταφέρει να πείσει γρήγορα τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης ότι μπορεί να προχωρήσει σε 
μεταρρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίσει κεφάλαια στήριξης» δήλωσε μία από τις πηγές του πρακτορείου. «Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αποκλειστεί από 
τις τακτικές δημοπρασίες ρευστότητας της ΕΚΤ, ενώ η κυβέρνηση της χώρας, η οποία προχωρά σε κρίσιμες διαβουλεύσεις αυτήν την εβδομάδα στη 
Ρίγα διαπραγματεύεται σκληρά με τους πιστωτές της. Αντιθέτως, οι τράπεζες έχουν πρόσβαση σε έκτακτη χρηματοδότηση περίπου 74 δισ. ευρώ από 
τη δική τους κεντρική τράπεζα – ποσό που αυξάνεται και το οποίο θα τεθεί υπό αναθεώρηση αυτήν την εβδομάδα», αναφέρει το δημοσίευμα και 
συμπληρώνει: «Οι αξιωματούχοι θεωρούν τη σύνοδο του Eurogroup στη Λετονία τεστ για τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στις 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται σε αντάλλαγμα για τις τελικές πληρωμές από το πρόγραμμα στήριξης του 2012. Χωρίς νέα κεφάλαια, τα 
χρήματα της κυβέρνησης μπορεί να εξαντληθούν το Μάιο». «Ενώ οι Έλληνες καταθέτες αποσύρουν τα χρήματά τους από τους λογαριασμούς τους, η 
κεντρική τράπεζα προσπαθεί να καλύψει το κενό με τη χρηματοδότηση του ELA. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ένα μαξιλάρι περίπου 3 δισ. ευρώ με το 
οποίο θα μπορούσε να αντιδράσει σε περίπτωση μαζικής φυγής καταθετών. Η ΕΚΤ, όμως, επιμένει ότι απαιτείται πιο σφιχτός έλεγχος, αφού 
υπάρχουν ανησυχίες ότι οι τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν αυτήν τη ρευστότητα για να χρηματοδοτήσουν απευθείας την κυβέρνηση, γεγονός που 
αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία» σημειώνει το δημοσίευμα σπεύδοντας ωστόσο να συμπληρώσει: «Ακόμη κι έτσι, ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο 
Ντράγκι, δείχνει πως δεν έχει ακόμη πειστεί για την ανάγκη μεγαλύτερης πίεσης στις ελληνικές τράπεζες. Κατά την τακτική συνέντευξη Τύπου στις 15 
Απριλίου δήλωσε πως το θέμα 'έχει αναφερθεί, δεν έχει συζητηθεί'». 'Θα επιστρέψουμε στο θέμα σε εύλογο χρόνο' ανέφερε». 
 

 Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μπενουά Κερέ, επισημαίνει ότι «η σημερινή κατάσταση 
σαφώς δεν είναι βιώσιμη» και καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει άμεση και αποφασιστική δράση προκειμένου να την ανατρέψει». Παράλληλα, με 
αφορμή τη συζήτηση για το ενδεχόμενο να μην ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να υπάρξει συνολική συμφωνία τον Ιούνιο, τονίζει ότι «ένα νέο 
πρόγραμμα θα απαιτούσε κατ’ ελάχιστο την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και συνεπώς της τρέχουσας 
αξιολόγησης». Σημείωσε ακόμα πως τις τελευταίες ημέρες έχει σημειωθεί απτή πρόοδος ως προς την ποιότητα των διαβουλεύσεων με τους τρεις 
θεσμούς –ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΔΝΤ– και η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές διαφορές επί της 
ουσίας και απαιτείται σημαντική περαιτέρω εργασία. Τέλος, ο κ. Κερέ επισήμανε ότι Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον ελληνικό τραπεζικό τομέα 
επισκιάζεται σήμερα από την αυξημένη αβεβαιότητα. 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου ανακοίνωσε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, John Patrick Hourican, υπέβαλε 
σήμερα, 21 Απριλίου 2015, την ειδοποίηση για παραίτησή του με ισχύ 4 μηνών. Σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας του, ο κ. Hourican έχει συμβατική 
προθεσμία ειδοποίησης τεσσάρων μηνών, κατά τη διάρκεια των οποίων θα παραμείνει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση του κ. 
Hourican να αποχωρήσει από το Συγκρότημα και να επιστρέψει στην πατρίδα του Ιρλανδία, βασίζεται σε προσωπικούς λόγους. 

 

 Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι χθες η κα Ράνια Αικατερινάρη αποχώρησε από τη θέση της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου της ΔΕΗ, μετά από 5 
χρόνια και έχοντας στην εποπτεία της τις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο 
κατά τη συνεδρίασή του χθες συγκροτήθηκε σε σώμα. 

 
(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


