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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 10,54% (568,38 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 12 κινήθηκαν ανοδικά, 92 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 143 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 163,12 μονάδες (-12,77%), με τις μετοχές των ΛΑΜΔΑ (0,00%), ΙΝΛΟΤ (-
3,23%) και ΓΡΙΒ (-3,92%) να καταγράφουν την καλύτερη απόδοση, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές 
των ΑΛΦΑ (-21,74%), ΕΤΕ (-23,67%) και ΠΕΙΡ (-26,53%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκοί δείκτες και οι Αμερικανικές αγορές κινήθηκαν καθοδικά. 

 

Οικονομία / Πολιτική 
 

 Ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης παρέλαβε χθες το πρωί 
την διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας με σκοπό, όπως είχε εκ των προτέρων πει, να εξαντλήσει το χρονικό 
περιθώριο των τριών ημερών. Στο διήμερο που απομένει ο κ. Λαφαζάνης θα επιδιώξει να 
συναντηθεί με τους εκπροσώπους των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων καθώς και με 
οργανώσεις και με οργανώσεις του ευρύτερου ριζοσπαστικού, αριστερού και προοδευτικού 
χώρου, και κυρίως με κοινωνικές οργανώσεις, κινήματα και συλλογικότητες που βρίσκονται 
στον αντιμνημονιακό αγώνα. 
Σε άλλα νέα, Η παραίτηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα την περασμένη εβδομάδα 
είναι πιστωτικά θετική για την Ελλάδα καθώς προσφέρει τη δυνατότητα μιας νέας και πιο 
συνεκτικής κυβέρνησης, η οποία θα βελτιώσει τις προοπτικές εφαρμογής του τρίτου πακέτου 
διάσωσης της Ελλάδας, μειώνοντας τους κινδύνους για τη ρευστότητα και τη 
χρηματοδότηση, σύμφωνα με νέα έκθεση της Moody's. Ο οίκος εκτιμά πως ο Τσίπρας 
ζήτησε πρόωρες εκλογές τώρα, ώστε να εξασφαλίσει νέα εντολή για την εφαρμογή της 
τελευταίας συμφωνίας με τους πιστωτές. Η παραίτησή του προσφέρει την προοπτική 
εδραίωσης μιας πιο αποτελεσματικής κυβέρνησης, όπου ενδεχομένως θα μπορούσε να 
κυβερνήσει ένας πιο μετριοπαθής ΣΥΡΙΖΑ αυτοδύναμα, ή σε συνασπισμό με άλλα 
φιλοευρωπαϊκά κόμματα. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν προκύψει από τις εκλογές, λίγες 
είναι οι πιθανότητες να είναι λιγότερο συνεκτική από την παρούσα. Όπως σημειώνει η 
Moody's, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας παραμένει δημοφιλής στους 
ψηφοφόρους και είναι πιθανή μια δεύτερη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, ακόμα και αν δεν 
κερδίσει την πλειοψηφία, οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα που επιτρέπει και απαιτεί από 
το κόμμα να αναζητήσει κάποια συμφωνία με τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα, πιθανότατα θα 
ενισχύσει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα και θα αμβλύνει τους κινδύνους εφαρμογής 
του προγράμματος. Ο οίκος σημειώνει πως η παραίτηση του Τσίπρα δημιουργεί ένα άμεσο 
πολιτικό κενό που πιθανότατα θα καθυστερήσει την εφαρμογή του προγράμματος διάσωσης 
μέχρις ότου εκλεγεί νέα κυβέρνηση και νέος πρωθυπουργός. Ωστόσο, η επίπτωση στη 
χρηματοδότηση είναι περιορισμένη, διότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση θα έρθει σε μια περίοδο 
που οι ανάγκες ρευστότητας της Ελλάδας είναι σχετικά περιορισμένες. 
 

 Συγκρατημένη αισιοδοξία σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα 
προκύψουν από τα stress test εκφράζουν σε πρώτη φάση οι τράπεζες, καθώς οι 
παραδοχές του βασικού σεναρίου θεωρούνται «βατές» και μετριάζουν τους φόβους 
για εκτίναξη των κεφαλαιακών αναγκών. Οι παραδοχές του βασικού σεναρίου, που 
προβλέπει ύφεση της οικονομίας κατά 2,3% για το 2015, 1,3% για το 2016 και ανάπτυξη 
2,7% το 2017, δόθηκαν ήδη από την ΕΚΤ προς τις ελληνικές τράπεζες την περασμένη 
εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφές εάν η βάση υπολογισμού θα είναι ένα πιο 
δυσμενές σενάριο για τις προοπτικές της οικονομίας. Οι παραδοχές του βασικού σεναρίου 
προβλέπουν ότι: • Το 2015 θα κλείσει με ύφεση - 2,3% (αποπληθωρισμένο ΑΕΠ - 3,2%), 
αρνητικό πληθωρισμό - 0,40% και ανεργία 26,9%. • Το 2016 θα κλείσει με ύφεση - 1,3% 
(αποπληθωρισμένο ΑΕΠ 0,7%), πληθωρισμό 1,5% και ανεργία 27,1%. • Το 2017 ανάπτυξη 
2,7% (αποπληθωρισμένο ΑΕΠ 3,4%), πληθωρισμό 0,9% και ανεργία 25,7%. Η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα έχει καλέσει τις ελληνικές τράπεζες να καταθέσουν έως αύριο μία πρώτη 
εκτίμηση για την επίπτωση αυτών των παραδοχών στα δανειακά τους χαρτοφυλάκια, 
ζητώντας παράλληλα και τις δικές τους εκτιμήσεις για την εξέλιξη των καταθέσεων, την 
πορεία των τιμών των ακινήτων και των επιτοκίων τα δύο προσεχή χρόνια. Τα stress test 
πραγματοποιούνται παράλληλα με την άσκηση για την αξιολόγηση του δανειακού 
χαρτοφυλακίου των τραπεζών (asset quality review), που έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές 
Αυγούστου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στις 30 Ιουνίου και 
βασίζεται σε δειγματοληπτικό έλεγχο ενός μεγάλου αριθμού δανείων νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων. Οι δύο αξιολογήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από τα τέλη 
Οκτωβρίου, προκειμένου το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου να έχει γίνει και η 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Στόχος σε όλες τις περιπτώσεις να αποφευχθεί η 
ενεργοποίηση από το 2016 της οδηγίας και το bail in των καταθετών, ενδεχόμενο που έχει 
αποκλειστεί με πρόσφατη ανακοίνωση του Eurogroup. Σημειώνεται ότι το εργαλείο του bail 
in ενδεχομένως να εφαρμοστεί επί των υψηλής εξασφάλισης ομολογιούχων (senior debt 
bondholders) και όχι των κοινών μετόχων. Τραπεζικά στελέχη δεν κρύβουν πάντως την 
αγωνία τους, καθώς η ομαλή χρηματοδότηση της χώρας με βάση τη νέα συμφωνία και η 
πρώτη δόση των 10 δισ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών εξαρτιόνται από την υλοποίηση μεγάλου όγκου προαπαιτούμενων μέτρων. Ετσι, 
αν μετά την εκλογική αναμέτρηση του Σεπτεμβρίου δεν σχηματιστεί γρήγορα κυβέρνηση, 
που θα προχωρήσει στην υλοποίηση των προαπαιτούμενων, ώστε να ολοκληρωθεί με 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 568.38 -10.54% -31.2% 
FTSE-Large Cap 163.12 -12.77% -38.4% 
FTSE-Mid Cap 720.12 -7.12% -6.8% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 32,642 -11.21% -38.3% 
Όγκος (€ εκατ.) 39.05 - 95.22 

 

 

 
ΛΑΜΔΑ 0.00% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΙΝΛΟΤ -3.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΓΡΙΒ -3.92% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΠΕΛΑ -5.56% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΟΛΠ -6.16% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΔΕΗ -17.91% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΥΡΩΒ -19.05% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΑΛΦΑ -21.74% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΤΕ -23.67% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -26.53% -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 -0.03% -0.1 -11 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9.32% +20.3 -32 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10.02% +27.1 +28 

Spread 10ετούς Ομ. 945 +26.5 +25 

USD / Euro 1.16 1.72% -4.3% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 45.45 -1.90% -20.7% 

ΑΕΠ (%) +0,4% Α΄ Τριμ.'15 - 

Πληθωρισμός -2.2% Ιουλ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

25/08/2015:                  - 
 

26/08/2015: MOH – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
26/08/2015: ΚΥΠΡ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
27/08/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
27/08/2015: ΕΛΠΕ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
27/08/2015: ΟΠΑΠ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015  
27/08/2015: ΔΕΗ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015  
28/08/2015: ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ Β’ Τριμήνου 2015  
                                     (Προσωρινά Στοιχεία) 
31/08/2015: ΑΡΑΙΓ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
31/08/2015: ΦΡΛΚ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
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επιτυχία η πρώτη αξιολόγηση του νέου προγράμματος τον προσεχή Οκτώβριο, δεν αποκλείεται να υπάρξει καθυστέρηση, η οποία θα συμπαρασύρει σε 
καθυστέρηση και το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης. Στα θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι, σε αντίθεση με το παρελθόν, αυτήν τη φορά υπάρχει συμφωνία 
και έτσι η κατάσταση στην οικονομία μπορεί να ομαλοποιηθεί πολύ γρήγορα μετά την εκλογική αναμέτρηση. Από το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών θα 
καθοριστεί κατά πόσον είναι εφικτή η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανακεφαλαιοποίηση. Αν το ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι μεγάλο, 
τότε θα είναι πολύ δύσκολη η συμμετοχή ιδιωτών, και το πιθανότερο είναι οι αυξήσεις να καλυφθούν από το πακέτο της κρατικής βοήθειας. Αν τα αναγκαία 
κεφάλαια δεν είναι πολύ υψηλά, τότε είναι πιθανό να δοθούν κίνητρα (όπως είχε γίνει το 2013 με την έκδοση των warrat’s) για την προσέλκυση και ιδιωτών 
επενδυτών. Ήδη η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές Αρχές, εξετάζει διάφορα σχέδια για την παροχή κινήτρων σε ιδιώτες, μέσω 
της χρήσης χρηματοοικονομικών εργαλείων. Στα σχέδια περιλαμβάνεται και η εκτεταμένη χρήση μιας εναλλακτικής μορφής κεφαλαίου, τίτλων που υπό 
προϋποθέσεις μετατρέπονται σε μετοχές-CoCos. Ωστόσο πρόκειται για πολύπλοκο εγχείρημα, καθώς τα όποια εργαλεία χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 
είναι σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ, αλλά και τους άλλους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σημειώνεται ότι για την 
ανακεφαλαιοποίηση των εγχώριων τραπεζών η συμφωνία κυβέρνησης-εταίρων προβλέπει τη διάθεση κεφαλαίων μέχρι 25 δισ. ευρώ. Το επόμενο 
διάστημα θα δοθεί (μέσω ειδικού λογαριασμού) η πρώτη δόση ύψους 10 δισ. ευρώ, ενώ η δεύτερη δόση θα καθοριστεί από το ύψος των αναγκών όπως 
θα προσδιοριστούν από το stress test. 

 
(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. 
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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


