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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με οριακή πτώση της τάξεως του 0,10% (644,12 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 36 κινήθηκαν ανοδικά, 69 
κατέγραψαν απώλειες, ενώ 116 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
(FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.719,45 μονάδες (+0,09%), με τις μετοχές των ΜΟΗ (+3,03%), 
ΕΕΕ (+2,14%) και ΕΥΔΑΠ (+1,80%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα 
οι μετοχές των ΓΡΙΒ (-2,51%), ΔΕΗ (-2,94%) και ΕΤΕ (-6,45%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη 
πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν καθοδικά, ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν 
μεικτά πρόσημα. 

 

Οικονομία 
 

 Εγινε πολλή δουλειά αλλά κάποια θέματα-κλειδιά παραμένουν ανοικτά. 
Συμφωνήσαμε να συνεχιστούν εντατικά οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες εστιάζοντας 
στα βασικά θέματα προκειμένου να φτάσουμε σε πλήρη συμφωνία ώστε να γίνει η 
πολιτική συζήτηση, δήλωσε αμέσως μετά το Eurogroup ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, 
τονίζοντας ότι υπάρχει κοινή θέση των Θεσμών για τα ανοικτά θέματα. Το επόμενο 
Eurogroup είναι στις 7 Απριλίου αλλά δεν υπάρχει καμία υπόσχεση ότι θα καταλήξουμε σε 
τελική συμφωνία. Πρόθεση όλων να γίνει ότι είναι δυνατό, συμπλήρωσε. Από την πλευρά 
του, ο Πιέρ Μοσκοβισί είπε ότι ξεκαθαρίστηκαν τα επόμενα βήματα. Όλοι γνωρίζουν ότι η 
αποστολή στην Αθήνα ήταν θετική και σημειώθηκε πρόοδος, τόνισε. Τώρα πρέπει να 
τονωθεί η εμπιστοσύνη για τους επενδυτές και όλοι θέλουν συμφωνία όσο το δυνατό 
γρηγορότερα. Ο Γερούν είχε δίκιο να λέει ότι δεν πρέπει να απαντάμε σε ερωτήσεις για τα 
χρονοδιαγράμματα. Συζητήσεις θα γίνουν, εντατικά, σε διάφορα επίπεδα τις επόμενες 
ημέρες ώστε να έχουμε μια πλήρη συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες. Όπως πάντα είμαστε 
δεσμευμένοι να βρούμε μια λύση. Αν επιταχύνουμε μπορούμε να φτάσουμε σε συμπέρασμα 
το συντομότερο. Τώρα η ανάκαμψη υπάρχει, πρέπει να τονωθεί η εμπιστοσύνη, 
συμπλήρωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, 
επανέλαβε ότι έγινε πρόοδος στην Αθήνα αλλά είναι ξεκάθαρο ότι μια σειρά από θέματα 
εκκρεμούν. Όπως είπε, πρέπει να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για συμφωνία ώστε να 
αρθεί η αβεβαιότητα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ESM πρέπει να διατηρηθεί το θετικό 
μομέντουμ για την οικονομία που δημιουργήθηκε το 2016. «Ακόμα δεν έχει επιλυθεί ένας 
σημαντικός αριθμός ζητημάτων και υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος αυτό να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην οικονομία» σημείωσε ο κ. Ρέγκλινγκ, επισημαίνοντας πιθανές επιπτώσεις 
στην καταναλωτική και επενδυτική εμπιστοσύνη. «Η αβεβαιότητα για την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης μπορεί να έχει κόστος. Η επόμενη μεγάλη πληρωμή για την εξυπηρέτηση 
χρέους είναι τον Ιούλιο, αλλά θα ήταν πολύ καλύτερα να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση πριν 
από τότε» πρόσθεσε. Απαντώντας γιατί δεν επιστρέφουν οι θεσμοί στην Αθήνα ο Γερούν 
Ντάισελμπλουμ απάντησε ότι το ερώτημα είναι αν πρέπει να κλείσεις τα μικρά θέματα 
πρώτα ή τα μεγάλα. Τώρα θα προσπαθήσουμε να χειριστούμε τα μεγάλα: εργασιακά, φόροι, 
μεταρρυθμίσεις. Αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες στις Βρυξέλλες. 
 

 Με στόχο να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια επελέγη η παραμονή των υπουργών στις 
Βρυξέλλες, υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε, είχαμε μια προσυνάντηση 
πριν το Eurogroup και διαπιστώθηκε η πρόοδος που έγινε και ότι έκλεισαν τα πιο πολλά 
ζητήματα. Με εισήγηση όλων αποφασίστηκε να εναντικοποιηθεί η διαδικασία. «Θα μείνουμε 
εδώ με την Εφη Αχτσιόγλου και τον Γ. Χουλιαράκη για ασφαλιστικό και εργασιακά». 
Σύμφωνα με τον έλληνα υπουργό «μπορούμε να έχουμε πρόοδο σε αυτά τα ζητήματα. Η 
ιδέα είναι ότι πρέπει πολλές φορές να αλλάξεις τη σειρά: να αφήσεις το τεχνικό επίπεδο να 
βρεις τα βασικά σημεία που υπάρχουν διαφορές». Κατά τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, στόχος 
είναι να γίνει ουσιαστική πρόοδος να λυθούν ει δυνατόν όλα τα θέματα στις Βρυξέλλες και 
μετά να υπάρξει ένα πακέτο μέτρων που συμφωνούμε όλοι πριν την 7η Απριλίου. Μετά η 
διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί περισσότερο και να πάμε στο ΔΝΤ στα τέλη Απριλίου για 
να μπουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για όλο το πακέτο. Κύκλοι της κυβέρνησης από τις 
Βρυξέλλες εκτίμησαν, λίγο μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Eurogroup ότι οι 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων των θεσμών και των ελληνικών αρχών στην 
ευρωπαϊκή πρωτεύουσα θα ολοκληρωθούν ως την ερχόμενη Πέμπτη. Αλλωστε οι 
διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν άμεσα. Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, στις Βρυξέλλες θα 
παραμείνουν για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης και η υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Έφη Αχτσιόγλου. 
 

 «Ενώ υπήρξε κάποια πρόοδος στην τελευταία αποστολή, παραμένουν σε 
εκκρεμότητα σημαντικά ζητήματα. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στις Βρυξέλλες σε 
επίπεδο επικεφαλής των αποστολών, τις επόμενες ημέρες» αναφέρεται σε 
ανακοίνωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το αποτέλεσμα του Eurogroup. 
«Είναι πολύ νωρίς να γίνουν εικασίες για το ενδεχόμενο συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο στην 
παρούσα φάση», υπογραμμίζει το ΔΝΤ. 

 

 Χθες το πρωί, ενώ φαινόταν ότι δεν θα λυθεί το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων στο 
Eurogroup, με τους θεσμούς να διαμηνύουν ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες 
μέρες είναι ελάχιστη, η ελληνική κυβέρνηση απείλησε ότι δεν θα υπογράψει το 
επετειακό κείμενο της Συνόδου της Ρώμης – που περιέχει τα επόμενα βήματα της 
Ευρώπης των «27». 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 644.12 -0.10% +0.1% 

FTSE-Large Cap 1,719.45 +0.09% -1.2% 
FTSE-Mid Cap 815.94 -1.44% +8.3% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 44,398 +0.05% -1.6% 
Όγκος (€ εκατ.) 40.49 - 40.05 

  

 
ΜΟΗ 3.03% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΕΕ 2.14% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΥΔΑΠ 1.80% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ 1.71% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΤΕΝΕΡΓ 1.47% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1.27% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΥΡΩΒ -1.79% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΓΡΙΒ -2.51% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΔΕΗ -2.94% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΕΤΕ -6.45% -2.29% -4.97% -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 -0.33% +0.0 -1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 7.82% +3.7 +19 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 7.47% +7.8 +36 

Spread 10ετούς Ομ. 703 +7.5 +14 

USD / Euro 1.08 0.15% 2.3% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 48.25 -1.09% -10.2% 

ΑΕΠ (%) 0,3% Δ΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός 1,3% Φεβ. '17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

21/03/2017: ΣΑΡ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
 

22/03/2017: ΓΡΙΒ – Ετήσια ΓΣ 
22/03/2017: ΜΠΕΛΑ –Αποκοπή Προμερίσματος 
23/03/2017: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
23/03/2017: ΑΡΑΙΓ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
24/03/2017: ΤΕΝΕΡΓ – Ημερ. Αποκοπής Επιστροφής   
                     Κεφαλαίου 
27/03/2017: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
27/03/2017: ΓΡΙΒ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
29/03/2017: ΟΠΑΠ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
29/03/2017: ΕΥΡΩΒ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
30/03/2017: ETE – Αποτελέσματα Έτους 2016 
30/03/2017: ΑΛΦΑ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
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Επιχειρήσεις 
 

 Ο ΛΑΓΗΕ ανακοίνωσε χθες τα στοιχεία για τα μερίδια αγοράς στη λιανική του ρεύματος, με τους ιδιώτες να κερδίζουν έδαφος έναντι της 
ΔΕΗ. Ακόμη και μετά την άνοδο του Ιανουαρίου ωστόσο, οι ιδιώτες υπολείπονται του μεριδίου αγοράς που είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από τον 
κυρίαρχο παίκτη της αγοράς, προτού ανακοινωθούν οι εκπτώσεις της ΔΕΗ που σταμάτησαν τη δυναμική της αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ που ανακοινώθηκε από το ΛΑΓΗΕ για τον Ιανουάριο είναι 88,58% και είναι πάνω από το μερίδιο αγοράς που είχε η εταιρεία 
τον Οκτώβριο όταν είχε πέσει στο 87,99%. Και όλα αυτά όταν βάσει της απόφασης του ΚΥΣΟΙΠ για τα ΝΟΜΕ η ΔΕΗ καλείται εντός του 2017 να 
μειώσει το μερίδιο αγοράς της στο 75,24% ήτοι να απολέσει μέσα στο έτος και ενώ αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο ένα ποσοστό της 
τάξης του 13,34%. Τώρα ως προς τα μερίδια αγοράς εκτός από τη ΔΕΗ η εικόνα της αγοράς διαμορφώθηκε ως εξής: ELPEDISON 2,93% (από 
2,78%), ΗΡΩΝ 2,78% (από 2,49%), PROTERGIA 2,68% (από 2,44%), Watt + Volt 0,84% (από 0,76%) NRG TRADING 0,79% (από 0,70%), 
VOLTERRA 0,56% (από 0,48%), GREEN 0,40% (από 0,36%), ΟΤΕ 0,17% (από 0,18%), ΕΛΤΑ 0,05% (από 0,04%), Viener 0,04% (από 0,03%) 
Novaera  0,03% (από 0,02%). 

 
(Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.gr”, “www.insider.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.real.gr, “www.protothema.gr”, “cnn.gr”, “news.gr”) 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.insider.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/
http://www.real.gr/
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AΠΟΠΟΙΗΣΗ 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 Ηλίας Δημητρός +30-210 6879 485 dimitros@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879486 epilios@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

   Kristi Rokhvadze +30-210 6879 480 krokhvadze@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


