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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 1,32% (668,54 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 32 κινήθηκαν ανοδικά, 52 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 163 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 195,48 μονάδες (-1,48%), με τις μετοχές των ΕΕΕ (+2,35%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ 
(+1,81%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+1,41%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα 
οι μετοχές των ΕΥΡΩΒ (-8,82%), ΑΛΦΑ (-10,56%) και ΠΕΙΡ (-10,68%) κατέγραψαν την 
μεγαλύτερη πτώση. Οι Ευρωπαϊκοί δείκτες και κινήθηκαν ανοδικά ενώ οι Αμερικανικές αγορές 
σημείωσαν αρνητικά πρόσημα. 

 

Οικονομία 
 

 Την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος ως 
προϋπόθεση για την επαναφορά της εξαίρεσης για την αποδοχή των ελληνικών 
ομολόγων ως ενέχυρων και την ελάφρυνση του χρέους έθεσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ, 
Μάριο Ντράγκι. Μιλώντας στην επιτροπή οικονομικών του Ευρωκοινοβουλίου, ο πρόεδρος 
της ΕΚΤ ανέφερε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να βρίσκεται σε πρόγραμμα και να ολοκληρώσει 
την πρώτη αξιολόγηση με επιτυχία προκειμένου να εξεταστεί το θέμα του χρέους. Σημείωσε 
ότι αν η ελληνική κυβέρνηση υλοποιήσει τη συμφωνία, τότε η χώρα θα επιστρέψει σε 
ρυθμούς ανάπτυξης και θα ανοίξει ο δρόμος για ελάφρυνση του χρέους. Παράλληλα, ο κ. 
Ντράγκι τόνισε ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα ανοίξει τον δρόμο για την επαναφορά 
της εξαίρεσης, το αποκαλούμενο waiver, και την αποδοχή από την ΕΚΤ των ελληνικών 
ομολόγων ως ενέχυρων. Ξεκαθάρισε ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να προχωρήσει σε αγορές 
ομολόγων, στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, μιας χώρας η οποία 
βρίσκεται υπό αξιολόγηση. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη 
συμφωνία που υπέγραψε το καλοκαίρι η Ελλάδα με τους πιστωτές της, υπογραμμίζοντας ότι 
ο ίδιος τον περασμένο Ιούνιο είχε ζητήσει μια συνολική και δίκαιη συμφωνία για την Ελλάδα 
και ότι η ΕΚΤ συνέβαλε, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο, 
για τη διαπραγμάτευση του προγράμματος. Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις 
ευρωβουλευτών, ο κ. Ντράγκι σημείωσε ότι η ΕΚΤ χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να 
αξιολογήσει την επίδραση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης πριν εξεταστεί το 
ενδεχόμενο περαιτέρω χαλάρωσης. Σημείωσε ακόμη ότι η επιβράδυνση της ανάπτυξης στις 
αναδυόμενες αγορές, το ισχυρότερο ευρώ και η πτώση στις τιμές των εμπορευμάτων έχουν 
επιδεινώσει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, αλλά χρειάζονται περισσότερες ενδείξεις 
για να αποφασιστεί εάν οι παράγοντες αυτοί θα έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Με στατικό αλλά και με δυναμικό μοντέλο τρέχει η άσκηση προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων για τις εγχώριες τράπεζες καθώς προσμετρούνται στον υπολογισμό 
των κεφαλαιακών αναγκών και τα επικαιροποιημένα πλάνα αναδιάρθρωσης, αφού 
εγκριθούν από την DG Comp. Οι τράπεζες καλούνται μέσα στο επόμενο διάστημα να 
καταθέσουν στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) επικαιροποιημένα 
πλάνα αναδιάρθρωσης, τα οποία θα προσμετρηθούν στο stress test. Η διαδικασία 
επικαιροποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη, με την DG Comp να ζητά πολύ περισσότερα στοιχεία 
σε σχέση με το 2014. Με δεδομένο ότι σε αρκετά σημεία (π.χ. λόγος χορηγήσεων προς 
καταθέσεις, μη εξυπηρετούμενη έκθεση κ.ά.) οι τράπεζες ξεκινούν από χειρότερη αφετηρία 
σε σχέση με πέρυσι, ενώ έχουν ήδη υλοποιηθεί πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, τα νέα 
σχέδια αναδιάρθρωσης αναμένεται να είναι πιο επιθετικά στην εφαρμογή, με μικρότερο, 
όμως, ειδικό βάρος (πλην Εθνικής) στο τελικό αποτέλεσμα. Η κεφαλαιακή επίδραση των 
ενεργειών που προβλέπουν τα σχέδια αναδιάρθρωσης θα προσμετρηθεί από τον Ενιαίο 
Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών στην τριετία 
2015-17. Πρόκειται για εξέλιξη που ενώ στην περσινή πανευρωπαϊκή άσκηση 
προσομοίωσης αποτέλεσε τον καταλύτη για να μην προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες στις 
τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (σ.σ. η Alpha δεν εμφάνισε κεφαλαιακό έλλειμμα 
ούτε με το στατικό σενάριο), φέτος ενδέχεται να μην έχει αντίστοιχη βαρύτητα. Και αυτό 
επειδή το κλίμα που αποπνέεται από τη Φρανκφούρτη εδώ και αρκετές ημέρες είναι αρκετά 
συντηρητικό. Ο SSM δείχνει να επιθυμεί η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση να είναι και η τελευταία, 
εξού και οι παρεμβάσεις υφιστάμενων μετόχων, όπως του ιδρυτή της W. Ross and Co, o 
οποίος τόνισε ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν πρέπει να στηρίζονται σε 
δεδομένα και όχι σε απόψεις. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τους ιδιώτες επενδυτές είναι η 
υιοθέτηση υπερσυντηρητικής προσέγγισης στην αξιολόγηση ποιότητας στοιχείων 
ενεργητικού (Asset Quality Review- AQR) και δευτερευόντως στο βασικό σενάριο. Επιδίωξή 
τους άλλωστε είναι να δοθεί η δυνατότητα εφόσον οι ιδιώτες καλύψουν το κεφαλαιακό 
έλλειμμα με βάση το AQR και το βασικό σενάριο, το κράτος να συμμετέχει στην 
ανακεφαλαιοποίηση με τρόπο που δεν θα προκαλεί άμεσα dilution στους υφιστάμενους 
μετόχους. Παρά το γεγονός ότι η αξιολόγηση διενεργείται μόλις 10 μήνες μετά την 
ολοκλήρωση της προηγούμενης, οι παραδοχές είναι πολύ πιο συντηρητικές (μείωση κατά 
30% στις αποτιμήσεις ενυπόθηκων κατοικιών, μείωση του αποδεκτού λόγου καθαρού 
δανεισμού προς EBITDA κ.ά.). «Αν οι παραδοχές δεν τροποποιηθούν, ο λογαριασμός του 
AQR θα είναι μεγάλος», σημειώνουν τραπεζικά στελέχη, συμπληρώνοντας πάντως ότι εδώ 
και ημέρες ζητείται πλήθος συμπληρωματικών στοιχείων, ενώ ο SSM συνυπολογίζει και 
τεκμηριωμένες παρατηρήσεις από πλευράς τραπεζών. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι ο SSM 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 668.54 -1.32% -19.1% 
FTSE-Large Cap 195.48 -1.48% -26.2% 
FTSE-Mid Cap 826.85 -0.04% +7.0% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 38,418 -1.48% -27.4% 
Όγκος (€ εκατ.) 30.81 - 86.19 

 

 

 
ΕΕΕ 2.35% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1.81% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1.41% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΓΡΙΒ 1.23% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΜΥΤΙΛ 0.62% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΟΠΑΠ -4.27% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΤΕ -5.12% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΡΩΒ -8.82% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΑΛΦΑ -10.56% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -10.68% -30.00% 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 -0.04% -0.1 -12 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8.05% +5.3 -158 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 8.29% +6.3 -145 

Spread 10ετούς Ομ. 767 +3.4 -153 

USD / Euro 1.12 0.09% -8.1% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 47.78 -0.48% -16.7% 

ΑΕΠ (%) +1,4% B΄ Τριμ.'15 - 

Πληθωρισμός -1,5% Αυγ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

24/09/2015: Euro Working Group 
 

28/09/2015: ΜΠΕΛΑ – Αποτελέσματα 2014/2015 
06/10/2015: ΕΚΤ – Συνεδρίαση ΔΣ 
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θα αποφασίσει τις τελικές παραμέτρους της αξιολόγησης ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AQR), αφού προσμετρήσει τη συνολική εικόνα για την 
πολιτική σταθερότητα, την πορεία της οικονομίας και των τραπεζών. «Είμαστε στο σημείο της συνολικής αξιολόγησης, κατά το οποίο ο επόπτης 
εμφανίζεται παραδοσιακά συντηρητικός» αναφέρουν, συμπληρώνοντας, πάντως, ότι αυτή τη φορά δεν είναι ευδιάκριτο αν πρόκειται για τακτική 
hedging έναντι των προσδοκιών, ή για γραμμή που αποτυπώνει και την τελική κατεύθυνση της ανακεφαλαιοποίησης, με επιμέρους βελτιώσεις έως τις 
25 Οκτωβρίου, όταν και αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του stress test. Σε αυτό το πλαίσιο ο συνυπολογισμός των πλάνων 
αναδιάρθρωσης αποτελεί ένα εργαλείο που μένει να φανεί πώς θα το χρησιμοποιήσει ο εποπτικός μηχανισμός. Το σίγουρο είναι ότι η Εθνική λόγω 
Finansbank διαθέτει τα πιο αξιόλογα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, που μπορούν να μειώσουν τον λογαριασμό των κεφαλαιακών αναγκών. 
 

 Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και το Χρηματιστήριο Αθηνών υπέγραψαν σήμερα σύμφωνο συνεργασίας σχετικά με την άμεση έναρξη 
των διεργασιών αναφορικά με την ανάληψη από την ATHEXClear (Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών) -ως αδειοδοτημένου 
από τον EMIR Κεντρικoύ αντισυμβαλλόμενου- της εκκαθάρισης των Αγορών του ΧΑΚ. Η υπογραφή του συμφώνου αυτού αποτελεί συνέχεια της ήδη 
δεκαετούς (10) επιτυχούς συνεργασίας στο πλαίσιο της λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας. Εφόσον τα δύο Χρηματιστήρια καταλήξουν σε 
συμφωνία, αυτό σηματοδοτεί την επόμενη φάση της συνεργασίας που θα προσφέρει στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το πλεονέκτημα αναβάθμισης 
της εκκαθάρισης των αγορών και των προϊόντων του, καθώς και τη δυνατότητα προσέλκυσης νέων επενδυτών και διαμεσολαβητών, αφού οι αγορές 
και τα προϊόντα του θα καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικά και διεθνώς αναγνωρίσιμα ως προς το καθεστώς εκκαθάρισης και διαχείρισης 
κινδύνου τους. 

 

 H ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Jumbo θα πραγματοποιηθεί στις 28.09.2015 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Η ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2014/2015 ορίστηκε για τις 
07.10.2015 στις 09:30 π.μ., στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, στο κτήριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα. 
Επιπλέον η ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2014/2015 είναι στις 11.11.2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014/2015. 

 

 Λιγότερες από 15 ημέρες έχει στη διάθεσή του ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης για να καταρτίσει εναλλακτικά σχέδια, 
που θα «διασφαλίσουν τον δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ» όπως ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε προεκλογικά και όπως ο ίδιος επανέλαβε χθες κατά την τελετή 
παράδοσης-παραλαβής των καθηκόντων του. Ο κ. Σκουρλέτης έχει πάρει ήδη μια πρώτη γεύση από τα κρίσιμα θέματα που καλείται να διαχειριστεί 
κατά το διάστημα της δίμηνης προηγούμενης θητείας του στο υπουργείο. Λόγω και της συμμετοχής του στις διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο του 
ενεργειακού φακέλου της συμφωνίας με τους πιστωτές, γνωρίζει πολύ καλά ότι ο κυβερνητικός «προσανατολισμός προφύλαξης του δημοσίου 
χαρακτήρα της ΔΕΗ» δύσκολα θα επιτευχθεί. Αυτός είναι ο λόγος, εξάλλου, που στα συρτάρια της διοίκησης της ΔΕΗ βρίσκεται, σύμφωνα με 
πληροφορίες, και σχέδιο για πώληση μονάδων της επιχείρησης ως μια κίνηση «αντεπίθεσης» στο ανοιχτό και πολύ πιθανό ενδεχόμενο επαναφοράς 
από πλευράς των πιστωτών του σχεδίου της Μικρής ΔΕΗ, σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτό το ισοδύναμο σχέδιο για την προβλεπόμενη 
ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και το σχέδιο για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ μέσω δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος (ΝΟΜΕ). 

 
(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 , “www.protothema.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  

Γιάννης Σινάπης +30-210-6879353 sinapis@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


