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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 1,23% (647,14 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 50 κινήθηκαν ανοδικά, 64 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 110 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.737,89 μονάδες (-1,37%), με τις μετοχές των ΕΛΠΕ (+5,15%), ΛΑΜΔΑ 
(+1,12%) και ΦΦΓΚΡΠ (+1,09%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΤΕ (-3,67%), ΠΕΙΡ (-3,70%) και ΑΛΦΑ (-4,40%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη 
πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν μεικτά πρόσημα. 

 
Οικονομία 
 

 Τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το ΔΝΤ θα μπορούσε να συμμετάσχει στο ελληνικό 
πρόγραμμα ανέλυσε η Κριστίν Λαγκάρντ μετά τη συνάντησή της με την Αγκελα 
Μέρκελ, σημειώνοντας ότι χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά ώστε να μπορέσει να 
παρουσιάσει ένα σχέδιο για την Ελλάδα στο συμβούλιο του Ταμείου. Οπως είπε η κ. 
Λαγκάρντ σε συνέντευξή της στο ARD, συζήτησε με τη γερμανίδα καγκελάριο τη συμμετοχή 
του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, ενώ ανέφερε ότι δεν χρειάζεται κούρεμα προς το παρόν. "Είμαστε 
πολύ πιο σίγουροι μετά την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα, συμφωνώντας με τους 
θεσμούς να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που έχουμε ώστε να συμμετάσχουμε στο 
πρόγραμμα", σημείωσε η επικεφαλής του ΔΝΤ, σύμφωνα με το Reuters. Παράλληλα, 
σημείωσε ότι "η Ελλάδα έχει υποστεί υπερβολική λιτότητα", προσθέτοντας ότι οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι η χώρα μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Η κ. 
Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι οι δυο προϋποθέσεις για συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό 
πρόγραμμα είναι οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και το φορολογικό, καθώς και η 
αναδιάρθρωση του χρέους. "Οι συνθήκες όσον αφορά στις μεταρρυθμίσεις δείχνουν καλές", 
σημείωσε. Όσον αφορά στην αναδιάρθρωση του χρέους, είπε ότι έχει ήδη συζητηθεί επί της 
αρχής μεταξύ της Αθήνας και των δανειστών. "Προφανώς, το δεύτερο σκέλος είναι το 
επίπεδο χρέους που μπορεί να αντέξει η χώρα και η ορθή αναδιάρθρωσή του. Ο όγκος της 
αναδιάρθρωσης θα εξαρτηθεί ξεκάθαρα από το πόσες μεταρρυθμίσεις έχουν υλοποιηθεί, 
πόση πρόοδος έχει υπάρξει και πόσο ισχυρή είναι η ελληνική οικονομία στο τέλος του 
προγράμματος". "Αυτό που θα χρειαστεί δεν είναι ένα κούρεμα, εάν υλοποιηθούν οι 
μεταρρυθμίσεις, αλλά σημαντική επέκταση των ωριμάνσεων, σημαντική μείωση των 
επιτοκίων και αυτά θα πρέπει να συζητηθούν με λεπτομέρειες, καθώς θα σημειώνεται 
πρόοδος στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων", σημείωσε. "Χρειάζεται πολλή δουλειά προτού 
μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο για την Ελλάδα στο συμβούλιο του ΔΝΤ" τόνισε, 
ενώ συμπλήρωσε ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να βρουν κοινή γραμμή για την Ελλάδα. 
 

 «Η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να στοχεύει σαφώς στην 
απελευθέρωση των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, στην εξάλειψη των περιττών και 
στρεβλωτικών κανονισμών και στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών 
φορέων», τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας από το βήμα εκδήλωσης του Ελληνικού 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ). Όπως είπε, οι 
μεταρρυθμίσεις αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη 
ανάκαμψη και είναι κομβικής σημασίας για την αναδιάρθρωση της οικονομίας προς ένα 
εξωστρεφές πρότυπο διατηρήσιμης ανάπτυξης. «Η παρούσα συγκυρία, όπου τα πρώτα 
σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας αρχίζουν και διαφαίνονται, αποτελεί και το βασικό 
στοιχείο διαφοροποίησης σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, όπου η αστάθεια του 
οικονομικού περιβάλλοντος και η συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης δεν επέτρεψαν στις 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν να αποτυπώσουν τα πραγματικά τους 
οφέλη στον καταναλωτή, στις επιχειρήσεις και στις αγορές. Αυτό αποτελεί μια ευκαιρία που 
δεν πρέπει να χαθεί», συμπλήρωσε. Ο διοικητής της ΤτΕ στάθηκε στις «ποικίλες αντιστάσεις 
στις μεταρρυθμίσεις», που δημιούργησαν μεγάλες διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής 
οικονομίας, οι οποίες, με τη σειρά τους, περιόρισαν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών 
σε τομείς όπως το ασφαλιστικό, η φορολογία, οι επενδύσεις, ο ταχύς αναπροσανατολισμός 
στις αγορές εξωτερικού και οι μεταρρυθμίσεις. Αυτές ήταν το κύριο πρόβλημα την περίοδο 
της κρίσης, τόνισε ο διοικητής της ΤτΕ. «Η ύφεση θα ήταν σαφώς μικρότερη και βραχύτερη, 
εάν είχαν έγκαιρα εκσυγχρονισθεί οι δομές της παραγωγής και της δημόσιας διοίκησης στη 
χώρα μας», όπως ανάφερε. 
 

 Εντολή για τη δημιουργία ενός «ισορροπημένου» πακέτου μεταρρυθμίσεων και 
θετικών μέτρων για την ανάπτυξη έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Eurogroup, 
σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί, 
ερωτηθείς για την Ελλάδα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε για το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Ο ίδιος δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες, σημειώνοντας πως αυτές 
θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της αποστολής στην Αθήνα, όπου μένει να γίνει «πολλή 
δουλειά». 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 647.14 -1.23% +0.5% 

FTSE-Large Cap 1,737.89 -1.37% -0.2% 
FTSE-Mid Cap 817.25 +0.55% +8.4% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 44,499 -1.00% -1.3% 
Όγκος (€ εκατ.) 40.71 - 42.09 

  

 
ΕΛΠΕ 5.15% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΛΑΜΔΑ 1.12% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΦΦΓΚΡΠ 1.09% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΑΡΑΙΓ 0.91% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΟΤΕ 0.69% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΥΡΩΒ -2.99% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΔΕΗ -3.56% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΤΕ -3.67% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΠΕΙΡ -3.70% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΑΛΦΑ -4.40% -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 7.75% +7.5 +12 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 7.29% +7.2 +18 

Spread 10ετούς Ομ. 704 +11.9 +14 

USD / Euro 1.05 -0.34% -0.2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 53.55 -1.44% -0.3% 

ΑΕΠ (%) 0,3% Δ΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός 1,2% Ιαν. '17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

23/02/2017: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
 

24/02/2017: Moody’s – Αξιολόγηση 
24/02/2017: Fitch – Αξιολόγηση 
01/03/2017: MSCI – Εφαρμογή Τριμηνιαίας  
                    Αναθεώρησης 
02/03/2017: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
06/03/2017: ΑΕΠ Δ’ Τριμήνου 2016 (εκτιμήσεις) 
08/03/2017: ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
14/03/2017: ΦΡΛΚ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
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Επιχειρήσεις 
 

 Πάνω από το 80% των δράσεων που προβλέπονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνηθεί με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της 
Κομισιόν έχει ήδη υλοποιήσει η Εθνική Τράπεζα, σχεδόν δύο χρόνια πριν από την εκπνοή του σχεδίου. Η διοίκηση της Εθνικής έχει ολοκληρώσει ή 
συμφωνήσει τις πλέον απαιτητικές δεσμεύσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσης, με την πώληση της Finansbank στην Τουρκία και της UBB στη 
Βουλγαρία, να ξεχωρίζουν από πλευράς μεγέθους και επίδρασης στον ισολογισμό της τράπεζας. Οι αποεπενδύσεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο 
όμιλος αποτελούν το 80% της επίδρασης που έχει το σχέδιο αναδιάρθρωσης στον όμιλο και οι ενέργειες του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν το 
αργότερο μέχρι το τέλος του 2018. Πλέον, απομένουν περίπου 5 ακόμα κινήσεις, μικρότερης εμβέλειας, για την ολοκλήρωση του σχεδίου, εκ των 
οποίων η σημαντικότερη είναι η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. 
 

 Τις νέες συμβάσεις κοινοποίησε χθες στους πράκτορές του ο ΟΠΑΠ. Η εταιρεία, έπειτα από διαπραγματεύσεις έξι μηνών, προχωρεί στην 
κοινοποίηση των νέων συμβάσεων προς τους πράκτορες, παρόλο που οι τελευταίοι ζητούν την καθυστέρησή τους για άλλους δύο μήνες και μέχρι να 
εκλεγεί το νέο συνδικαλιστικό προεδρείο της ομοσπονδίας των πρακτόρων. Οι νέες ατομικές συμβάσεις των πρακτόρων έχουν εγκριθεί από την 
Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και συνάδει με τον νέο κανονισμό πρακτόρων της ΕΕΕΠ. Ο 
τελευταίος, μεταξύ άλλων, υποχρεώνει τον ΟΠΑΠ να συμμορφωθεί με τους όρους του μέχρι τις 7 Μαρτίου 2017. Η νέα εμπορική πολιτική που 
εμπεριέχεται στις νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, περιλαμβάνει εργαλεία και κίνητρα επιβράβευσης των προσπαθειών των πρακτόρων, 
διαμορφώνοντας παράλληλα ένα ευέλικτο περιβάλλον που επιτρέπει την εισαγωγή νέων παιχνιδιών στο δίκτυο. Ακόμη, καθιερώνει το νέο σύστημα 
προμηθειών, με ενιαίο συντελεστή επί των καθαρών εσόδων για όλα τα παιχνίδια, χωρίς διαφοροποιήσεις. Ο ΟΠΑΠ δεσμεύεται και προσφέρει ένα 
πενταετές σταθερό πλαίσιο προμηθειών στους πράκτορές του, επιβεβαιώνοντας έτσι τον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό του ΟΠΑΠ στο δίκτυό 
του. Μερίδα των πρακτόρων του αντιδρά στη νέα εμπορική πολιτική του ΟΠΑΠ, καθώς αυτή εμπεριέχει μειώσεις από το σημερινό επίπεδο αμοιβών 
τους. Ωστόσο οι πιο ψύχραιμοι εκτιμούν ότι δεν μπορεί οι προμήθειες των πρακτόρων να συνεχίσουν να κινούνται στα προ του 2008 επίπεδα, όταν η 
ίδια η εταιρεία έχει δεχθεί μείωση των κερδών της τουλάχιστον κατά 400 εκατ. ευρώ μέσω της φορολογίας στα παίγνια, που καθορίσθηκε το 2012 στο 
30% επί των ακαθάριστων εσόδων και η οποία από το 2016 κι έπειτα διευρύνθηκε στο 35%. 
 

 Η Fourlis ανακοίνωσε ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει o μέτοχος Mitica Limited στην εταιρεία έχει κατέλθει του ορίου του 5% από 
την 9 η Ιανουαρίου 2017. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, o μέτοχος Mitica Limited, στις 9 Ιανουαρίου 2017 δεν κατείχε μετοχές της εταιρείας Fourlis. 
 

 Σύμφωνα με την Καθημερινή τα χρέη της ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ 

 
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.protothem.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.   
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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


