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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 1,14% (791,80 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 69 κινήθηκαν ανοδικά, 37 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 146 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 250,28 μονάδες (+1,16%), με τις μετοχές των ΑΛΦΑ (+5,78%), ΔΕΗ (+4,45%) 
και ΕΕΕ (+3,50%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,17%), ΟΤΕ (-2,60%) και ΠΕΙΡ (-2,74%) σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη. 

 
Οικονομία 
 

 Πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ύψους 60 δισ. ευρώ μηνιαίως ανακοίνωσε ο Mάριο 
Ντράγκι, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βγάζει στην πρώτη γραμμή τα «μεγάλα 
όπλα» για την καταπολέμηση του αποπληθωρισμού και της υποτονικότητας στην οικονομία. 
Όπως είπε ο διοικητής της ΕΚΤ το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Μάρτιο και θα κρατήσει 
τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016, με το συνολικό μέγεθος να υπολογίζεται στα 
€1,15 τρισ. Οι αγορές θα αφορούν τίτλους σε επενδυτική βαθμίδα, ενώ θα υπάρχουν 
επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας για τις χώρες, όπως η Ελλάδα που βρίσκονται σε 
πρόγραμμα. Εν τω μεταξύ, ο κ. Ντράγκι ανακοίνωσε ότι η ΕΚΤ βελτίωσε τους όρους των 
μακροπρόθεσμων επιχειρήσεων αναχρηματοδότησης LTROs, μειώνοντας το επιτόκιο. Ο 
ίδιος τόνισε πως η σημερινή απόφαση λήφθηκε για να καταπολεμηθούν δύο αρνητικές 
εξελίξεις: πρώτον, η παραμονή του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα και δεύτερον το 
γεγονός ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο δεν είχαν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. Στα στοιχεία ενεργητικού που θα αγοράζει η ΕΚΤ και οι εθνικές 
κεντρικές τράπεζες θα περιλαμβάνονται κρατικά ομόλογα, καλυμμένα ομόλογα και 
τιτλοποιημένα δάνεια (Asset Backed Securities). Στο πρόγραμμα δεν θα συμπεριληφθούν 
εταιρικά ομόλογα. Ο Μάριο Ντράγκι τόνισε ότι οι αγορές θα γίνουν σύμφωνα με το μερίδιο 
συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, το οποίο αντιστοιχεί 
περίπου στο ποσοστό τους στο ΑΕΠ της ευρωζώνης. Οι κεντρικές τράπεζες θα 
αναλαμβάνουν τον κίνδυνο για περίπου το 80% από τις αγορές τίτλων. «Το 20% των 
επιπρόσθετων αγορών στοιχείων ενεργητικού θα υπόκειται σε καθεστώς αμοιβαιοποίησης 
του κινδύνου» υπογράμμισε. Οι αγορές θα έχουν ανώτατο όριο το 25% της κάθε έκδοσης 
τίτλου, ενώ οι κεντρικές τράπεζες και η ΕΚΤ δεν θα μπορούν να αγοράσουν πάνω από το 
33% του συνολικού χρέους μιας χώρας. «Έχουμε δύο όρια. Το πρώτο είναι το όριο για τον 
εκδότη, το οποίο είναι 33%. Και ένα άλλο είναι το όριο έκδοσης, το οποίο είναι 25%. Με άλλα 
λόγια, δεν θα αγοράσουμε πάνω από το 25% κάθε έκδοσης και όχι πάνω από το 33% του 
χρέους κάθε εκδότη». Σχετικά με την Ελλάδα ο κ. Ντράγκι υποστήριξε πως δεν υπάρχουν 
ξεχωριστοί όροι για την αγορά ομολόγων της. Δεδομένου ότι τα ομόλογα της χώρας δεν 
βρίσκονται σε επενδυτική βαθμίδα θα πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα ΕΕ/ΔΝΤ. Παράλληλα, 
όμως και με βάση τα όρια αγορών που θέτει η ΕΚΤ (μπορεί να αγοράσει 25% της κάθε 
έκδοσης και 33% του χρέους κάθε εκδότη) η Ελλάδα θα πρέπει να περιμένει τον Ιούλιο, 
οπότε λήγουν τίτλοι που έχει στην κατοχή της η ΕΚΤ. «Δεν έχουμε κάποιο ειδικό κανόνα για 
την Ελλάδα, έχουμε κανόνες που εφαρμόζονται σε όλους. Πρέπει να τηρούνται κάποιες 
προϋποθέσεις προτού αγοράσουμε ελληνικά ομόλογα. Υπάρχει μια εξαίρεση (waiver) που 
πρέπει να παραμείνει σε ισχύ, πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Και μετά υπάρχει και το 
όριο 33% για τον εκδότη. Αυτοί δεν είναι ειδικοί κανόνες, είναι κανόνες που ίσχυαν από 
πριν» ανέφερε. «Μετά τον Ιούλιο, τα ελληνικά ομόλογα θα βρίσκονται εντός των ορίων», 
σημείωσε ο Μάριο Ντράγκι. Ο κ. Ντράγκι είπε πως υπήρχε ομοφωνία στο Διοικητικό 
Συμβούλιο όσον αφορά την διατύπωση ότι το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού 
είναι ένα εργαλείο νομισματικής πολιτικής. Μια μεγάλη πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της 
εφαρμογής του προγράμματος τώρα, πρόσθεσε, λέγοντας πως η πλειοψηφία «ήταν τόσο 
μεγάλη που δεν χρειάστηκε να ψηφίσουμε». «Εκφράστηκαν ωστόσο διαφορετικές απόψεις 
για την ανάγκη να δράσουμε τώρα» υπογράμμισε. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο ίδιος 
υποστήριξε πως είναι αναπόφευκτο να παραμείνει σε χαμηλά και ενδεχομένως σε αρνητικά 
επίπεδα, αλλά αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά φέτος και το 2016. «Με τη στήριξη των 
μέτρων νομισματικής πολιτικής αναμένουμε ανάκαμψη στη ζήτηση και με την προϋπόθεση 
ότι θα ανέβουν οι τιμές του πετρελαίου την ερχόμενη περίοδο, ο πληθωρισμός αναμένεται να 
αυξηθεί σταδιακά το 2015 και το 2016» τόνισε. Οι γερμανικές τράπεζες αντέδρασαν άμεσα 
στην ανακοίνωση της ΕΚΤ. Ο αντίκτυπος του QE θα είναι μικρός, αλλά θα αυξηθεί σημαντικά 
ο κίνδυνος για φούσκες, δήλωσε ο Michael Kemmer, επικεφαλής της Ενωσης Γερμανικών 
Τραπεζών. Εν τω μεταξύ, η γερμανική Bild ανέφερε στην ιστοσελίδα της: «Τι γίνεται τώρα με 
τα λεφτά μου τώρα ; Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακυρώνει χρέη εκατομμυρίων των 
άρρωστων χωρών της ευρωζώνης». Η γενική διευθύντρια του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, 
δήλωσε πως οι μηνιαίες αγορές 60 δισ. ευρώ θα ενισχύσουν σημαντικά την επεκτατική 
νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Σύμφωνα με την ίδια, η κίνηση της ΕΚΤ, θα βοηθήσει στην 
μείωση του κόστους δανεισμού σε όλη την ευρωζώνη και στην αύξηση των προσδοκιών για 
τον πληθωρισμό. Παράλληλα θα προσφέρει στήριξη στον στόχο της ΕΚΤ για πληθωρισμό 
λίγο κάτω από το 2%. Η κ. Λαγκάρντ πρόσθεσε ωστόσο ότι τα μέτρα της ΕΚΤ πρέπει να 
συνοδευτούν και από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. «Παραμένει ουσιώδες η επεκτατική 
νομισματική πολιτική να στηριχθεί από περιεκτικές και πρόσφορες πολιτικές σε άλλους 
τομείς, μεταξύ άλλων διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της δυνητικής 
ανάπτυξης» σημείωσε. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 791,80 +1,14% -4,2% 
FTSE-Large Cap 250,28 +1,16% -5,5% 
FTSE-Mid Cap 755,65 +0,15% -2,2% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 50.031 +1,01% -5,5% 
Όγκος (€ εκατ.) 78,68 - 73,45 

 

 

 
ΑΛΦΑ 5,78% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΔΕΗ 4,45% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΕΕ 3,50% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΙΝΛΟΤ 3,15% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΒΙΟ 2,62% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΟΗ -1,48% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1,62% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2,17% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΟΤΕ -2,60% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -2,74% 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% +0,0 -2 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,71% -32,6 -92 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9,00% -36,6 -75 

Spread 10ετούς Ομ. 855 -29,1 -65 

USD / Euro 1,16 0,22% -4,3% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 48,49 0,37% -15,4% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

23/01/2015: -  
 

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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Επιχειρήσεις 
 

 «Φρένο» στις αγορές εντόκων γραμματίων από τις ελληνικές τράπεζες βάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), συνιστώντας τους προσοχή 
στη διαχείριση της ρευστότητάς τους. Η προειδοποίηση της ΕΚΤ προς τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ήρθε μέσω εγγράφου που απέστειλε ο 
Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM), που έχει αναλάβει την εποπτεία των συστημικών τραπεζών ήδη από τον 
περασμένο Νοέμβριο, στο πλαίσιο της τραπεζικής ενοποίησης. Στο συγκεκριμένο έγγραφο, ο SSM προτρέπει τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές με τη διαχείριση της ρευστότητάς τους και να αποφεύγουν τοποθετήσεις σε στοιχεία ενεργητικού που δεν μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν για να πάρουν ρευστότητα. Αξιολογώντας το περιεχόμενο του εγγράφου, τα νομικά τμήματα των τραπεζών θεωρούν επί της ουσίας 
ότι η συμμόρφωση με τη σύσταση είναι υποχρεωτική. 
 

 Πάνω από τους στόχους της διοίκησης κινήθηκαν το 2014 τα μεγέθη της αλυσίδας πολυκαταστημάτων attica, η οποία φαίνεται να μπήκε με το δεξί 
και στη νέα χρονιά, αφού κόντρα στην τάση της αγοράς που θέλει την πλειοψηφία των καταστημάτων του λιανεμπορίου να καταγράφουν αυτές τις 
μέρες πτώση επισκεψιμότητας και τζίρου -λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που προκαλούν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις - εμφανίζει θετικές 
πωλήσεις από την έναρξη των εκπτωτικής σεζόν. Ειδικότερα, το 2014 έκλεισε με θετικές επιδόσεις για όλα τα πολυκαταστήματα του δικτύου και με 
τον συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα να ανέρχεται σε 140,73 εκατ. ευρώ από 123,6 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη 
οικονομική χρήση (η αύξηση είναι της τάξης του 14%, αν και τα δύο μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα λόγω και των νέων καταστημάτων που δεν έχουν 
ολοκληρώσει 12μηνη λειτουργία). Οι συγκρίσιμες πωλήσεις εμφανίζουν μια αύξηση της τάξης του 8%-9%, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
οικονομική χρήση 2014 έκλεισε με προ φόρων κέρδη 11 εκατ. ευρώ για την Αττικά Πολυκαταστήματα που συνεχίζει να αναπτύσσεται χωρίς δανεισμό, 
με ίδια κεφάλαια, διατηρώντας παράλληλα τα επίπεδα καθαρής ρευστότητας στα 30-40 εκατ. ευρώ. 
 

 Εγκαινιάστηκε χθες το απόγευμα και τυπικά στις εγκαταστάσεις της ΣΕΠ (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά) η έναρξη των εργασιών για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά μέσω της δημιουργίας της νέας Δυτικής Προβλήτας ΙΙΙ. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 230 εκατ. 
ευρώ, που αναμένεται να αυξήσει την ετήσια δυναμικότητα διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων της ΣΕΠ, από τα 3,7 εκατ. σε 6,2 εκατ. 
εμπορευματοκιβώτια. 

 
 (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


