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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 1,30% (706,40 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 59 κινήθηκαν ανοδικά, 45 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 119 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.888,15 μονάδες (+1,34%), με τις μετοχές των ΔΕΗ (+6,11%), ΠΕΙΡ (+4,95%) 
και ΕΥΡΩΒ (+4,41%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΜΠΕΛΑ (-0,71%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,72%) και ΑΡΑΙΓ (-1,51%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. 
Οι Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν μεικτά 
πρόσημα. 

 

Οικονομία 
 

 Μετά την πρώτη συνάντηση σε επίπεδο υπουργών - επικεφαλής κουαρτέτου την 
Τρίτη, χθες οι συζητήσεις στο Χίλτον συνεχίστηκαν σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, 
τα οποία έχουν αναλάβει να συγκεράσουν τις διαφορές κυβέρνησης - δανειστών επί 
των διατυπώσεων του επικαιροποιημένου Μνημονίου. «Υπάρχει πολλή δουλειά σε 
τεχνικό επίπεδο» ανέφερε κυβερνητικός αξιωματούχος ενώ νωρίτερα άλλη κυβερνητική 
πηγή είχε τονίσει ότι όπου «κολλήσουν» τα τεχνικά κλιμάκια, θα αναλάβουν οι υπουργοί. 
 

 Περίπου στο 1,5% προβλέπει το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 
(ΙΟΒΕ) ότι θα διαμορφωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης το 2017, αρκετά χαμηλότερα από τον 
στόχο του προγράμματος για 2,7%. «Δεν είναι ικανοποιητικό, αλλά είναι αξιοσημείωτο», 
σχολίασε ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Νίκος Βέττας, δεδομένου ότι από το 2008 
μόνο το 2014 είχαμε θετικό πρόσημο στη μεταβολή του ΑΕΠ (στο 0,4%). Κινητήριος μοχλός, 
ωστόσο, είναι και πάλι η κατανάλωση, η οποία προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 1,2%, 
ενώ στις επενδύσεις η προβλεπόμενη αύξηση κατά 10%-12% δεν θεωρείται επαρκής, 
δεδομένης της χαμηλής βάσης από την οποία ξεκινούν. Χαρακτηριστικά, ο επιστημονικός 
συνεργάτης του ΙΟΒΕ Αγγελος Τσακανίκας ανέφερε ότι το 2016 βρίσκονταν στα 20 δισ. 
ευρώ έναντι 65,5 δισ ευρώ το 2007. Θετικά επιδρά και η σταδιακή μείωση της ανεργίας, 
έστω και με επιβραδυνόμενο ρυθμό, στο 22,2%, καθώς και η επέκταση της χρήσης του 
«πλαστικού χρήματος». Το ζητούμενο, ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Βέττας, είναι να 
αλλάξει μοντέλο η οικονομία, να γίνει περισσότερο ανοικτή και βιώσιμη. Κάτι τέτοιο, είπε, 
συμβαίνει σε πολύ μικρό βαθμό. Χαρακτηριστικά, ανέφερε πως, παρότι αυξάνεται ο όγκος 
των εξαγωγών, η συνολική αξία τους δεν ακολουθεί αντίστοιχους ρυθμούς, κάτι που δείχνει 
ότι οι εξαγωγές «είναι τοποθετημένοι σε λάθος στάδια, λιγότερο επεξεργασμένων 
προϊόντων». Για να περάσουμε, όμως, σε άλλα στάδια, απαιτούνται επενδύσεις, που κι 
αυτές με τη σειρά τους προϋποθέτουν αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης». 
Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, «επιμέρους σημεία και χαρακτηριστικά που θα στήριζαν 
σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης υπάρχουν. Σε αυτά θα έπρεπε να συμπεριλάβει κανείς 
τόσο επιδόσεις ορισμένων επιχειρήσεων και κλάδων, που δείχνουν πως η οικονομία έχει 
σφυγμό, έχει δυνατότητες, όσο και την ίδια την επίτευξη του δημοσιονομικού πλεονάσματος 
που επιβεβαιώνει ότι η χώρα, αν και κινείται εκατέρωθεν των ορίων της πτώχευσης τα 
τελευταία χρόνια, και αποκομμένη από τις αγορές, δεν είναι συνολικά φτωχή, αλλά, υπό 
προϋποθέσεις, μπορεί να τεθεί σε τροχιά ευημερίας. Ομως, γενικά η οικονομία κινείται χωρίς 
πυξίδα και έτσι τα όποια θετικά χαρακτηριστικά και προσπάθειες δεν επιτρέπουν την 
αναστροφή του κλίματος αβεβαιότητας, αποεπένδυσης και στασιμότητας». Για τους 
πρώτους μήνες του 2017, η εικόνα που σχηματίζει ο ΙΟΒΕ είναι μεικτή και ως εκ τούτου 
εκτιμά ότι υπήρξε στασιμότητα, ενώ η πρόβλεψή του για την ανάπτυξη στο σύνολο του έτους 
προϋποθέτει γρήγορη ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος του 
ινστιτούτου κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 καταγράφει σταθερότητα, σε 
σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο. Επίσης, το 2017 προβλέπεται άνοδος τιμών κατά 
1,5% λόγω της αύξησης των φόρων και της ανόδου της τιμής των καυσίμων. «Δίκοπο 
μαχαίρι» χαρακτήρισε, εξάλλου, το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα ο κ. Βέττας, 
σημειώνοντας πως, παρότι είναι θετικό, ως ένδειξη αξιοπιστίας, δεν πρέπει να 
παρερμηνευθεί ως υποκατάστατο των δομικών μεταρρυθμίσεων. «Αν συνδυαστεί με 
άνοιγμα της οικονομίας και δομικές μεταρρυθμίσεις», είπε, «τότε είναι μια πολύ καλή βάση 
για να προχωρήσει κανείς. Αλλά αν είναι υποκατάστατο, θα έχουμε μια οικονομία πιο μικρή 
και πιο φορολογημένη». Αποφασιστικής σημασίας στη μεγάλη υπέρβαση του στόχου για το 
πρωτογενές πλεόνασμα υπήρξε, όπως προκύπτει από την ανάλυση του ΙΟΒΕ, η 
συνεισφορά των ασφαλιστικών ταμείων. Οι περικοπές των συντάξεων και η αύξηση των 
εισφορών είχαν ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν τα Ταμεία με πλεόνασμα 2 δισ. ευρώ, 
έναντι αρχικής πρόβλεψης για μικρό έλλειμμα, της τάξης των 200 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η 
καλή επίδοση σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού οφείλεται στην αύξηση της 
φορολόγησης της οικονομίας και στην περικοπή των δημοσίων επενδύσεων. 
 

 Ο πρόεδρος της Κομισιόν, σε συνέντευξή του στο Euro2day.gr δήλωσε πως θα είναι 
λάθος εάν επιμείνουν οι θεσμοί σε μεγάλες περικοπές συντάξεων. Επιπλέον, ο 
αντιπρόεδρος της Κομισιόν τόνισε πως η Ελλάδα αποδίδει σε ό,τι αφορά στο 
δημοσιονομικό, δίνοντας ως παράδειγμα το πλεόνασμα 4,2% του ΑΕΠ το 2016 έναντι του 
στόχου για 0,5% του ΑΕΠ. Υπάρχει η βάση για γρήγορη ολοκλήρωση του Staff Level 
Agreement, σημείωσε ο Βλάντις Ντομπρόβσκις. Απαντώντας σε ερώτηση, σημείωσε ότι 
μετά το SLA τα επόμενα βήματα αφορούν κυρίως τους δανειστές, αλλά μπορεί να περιμένει 
κανείς αποφάσεις για εκταμίευση πιθανά στο Eurogroup του Μαΐου. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 706.40 +1.30% +9.8% 

FTSE-Large Cap 1,888.15 +1.34% +8.5% 
FTSE-Mid Cap 889.49 +1.90% +18.0% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 47,510 +1.09% +5.3% 
Όγκος (€ εκατ.) 79.65 - 41.29 

  

 
ΔΕΗ 6.11% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΠΕΙΡ 4.95% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΥΡΩΒ 4.41% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΤΕ 3.23% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΑΛΦΑ 2.70% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΦΦΓΚΡΠ -0.46% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΛΑΜΔΑ -0.64% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΜΠΕΛΑ -0.71% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0.72% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΑΡΑΙΓ -1.51% -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 6.90% +1.4 -73 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 6.42% -1.3 -69 

Spread 10ετούς Ομ. 606 -0.2 -84 

USD / Euro 1.09 -0.30% 3.6% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 49.16 -0.81% -8.5% 

ΑΕΠ (%) 0,3% Δ΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός 1,7% Μαρ. '17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

27/04/2017: ΟΠΑΠ – Ετήσια ΓΣ 
27/04/2017: ΟΛΘ – Αποτελέσματα 2016 
 

28/04/2017: ΤΕΝΕΡΓ – Αποτελέσματα 2016 
28/04/2017: ΓΕΚΤΕΡΝΑ – Αποτελέσματα 2016 
02/05/2017: ΟΠΑΠ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
03/05/2017: ΣΑΡ – Ετήσια ΓΣ 
10/05/2017: ΑΡΑΙΓ – Ετήσια ΓΣ 
11/05/2017: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμ. 2017 
11/05/2017: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμ. 2017 
12/05/2017: ΤΙΤΚ – Ετήσια ΓΣ 
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 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει στο Συμβούλιο της ΕΕ την κατάργηση της διαδικασίας περί υπερβολικού ελλείμματος που 
έχει ανοίξει κατά της Ελλάδας, αναφέρει δημοσίευμα, στο έντυπο Ευρωπαϊκής πληροφόρησης Agence Europe, προσθέτοντας ότι ο επίτροπος 
Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί προτίθεται να κάνει μια τέτοια πρόταση την Τετάρτη 17 Μαΐου, όταν και θα πραγματοποιηθούν οι συστάσεις 
κοινωνικοοικονομικής πολιτικής της Επιτροπής προς τα κράτη- μέλη. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 25.4.2017 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έµµεσα από την 24.4.2017 
δικαιώµατα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθµες κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, άυλες µετοχές σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του 
συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Τραπέζης, και συγκεκριμένα στο 5,24%. 
 

 Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας στο τέλος του έτους ανακοίνωσε στο σημερινό 
διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας ο κ. Π. Θωμόπουλος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων τη συμφωνία μεταξύ ΤΧΣ και Εθνικής τον περασμένο 
Δεκέμβριο. 

 

 Νέα μικρή παράταση πήρε ο διαγωνισμός για την πώληση τουλάχιστον 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς κατά τη 
χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας δεν πήρε καμία απόφαση για το θέμα. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η 
διοίκηση ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ότι δεν έχουν κατατεθεί ακόμη από όλους τους ενδιαφερομένους οι διευκρινίσεις επί των προσφορών 
που ζήτησαν οι σύμβουλοι πώλησης (Goldman Sachs και Morgan Stanley). Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η τράπεζα και οι σύμβουλοι 
δεν ήταν σε θέση να παράσχουν στην καθορισμένη ημερομηνία τα συμπληρωματικά στοιχεία, που ζητήθηκαν από κάποιους ενδιαφερόμενους για τη 
διενέργεια λεπτομερέστερου ελέγχου προκειμένου να διευκρινίσουν σημεία των προσφορών τους. Ως εκ τούτου η απόφαση για το αν ο διαγωνισμός 
θα συνεχισθεί με την ανάδειξη προτιμητέας προσφοράς και παροχής περιόδου αποκλειστικών διαπραγματεύσεων στον πλειοδότη ή θα ζητηθούν 
βελτιωτικές προσφορές από τους δύο υποψηφίους με την καλύτερη δεσμευτική προσφορά (σ.σ Fosun και κοινοπραξία Calamos- Exin Partners) θα 
ληφθεί πιθανώς την επόμενη εβδομάδα. 
 

 Υψηλότερη από την αναμενόμενη τιμή, η οποία διαμορφώθηκε από τα χτυπήματα διάρκειας πλέον των δύο ωρών μεταξύ 11 συνολικά 
συμμετεχόντων για την εξαγορά 14 μεγαβάτ, αλλά και παράδοξα που διερευνώνται, ήταν τα χαρακτηριστικά της τρίτης κατά σειρά δημοπρασίας 
ηλεκτρικής ενέργειας που διενήργησε χθες ο ΛΑΓΗΕ, στο πλαίσιο του νέου θεσμού των ΝΟΜΕ για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική 
αγορά. Η τιμή διαμορφώθηκε στα 40,02 ευρώ η μεγαβατώρα, πολύ κοντά δηλαδή στην τιμή των 41,05 και 41,14 που κυμάνθηκε η αμέσως 
προηγούμενη δημοπρασία του Ιανουαρίου και αρκετά υψηλότερα από τα χαμηλά της πρώτης του περασμένου Οκτωβρίου στα 37,5 έως τα 37,7. 

 

 Στα 18,93 εκατ. ευρώ από 41,513 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές της Frigoglass το δ' τρίμηνο του 2016, ενώ στο σύνολο της χρήσης οι ζημιές 
διαμορφώθηκαν σε 57,730 εκατ. ευρώ, από 62,086 εκατ. το 2015. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,4% το δ' τρίμηνο στα 90,309 εκατ. ευρώ, ενώ στο 
έτος ήταν μειμωμένες κατά 9% στα 413,203 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, η ανάκαμψη των 
πωλήσεων στην Ανατολική Ευρώπη συνεχίστηκε λόγω της αυξημένης ζήτησης από τους εμφιαλωτές της Coca-Cola, ενώ σημειώθηκε αύξηση των 
πωλήσεων του τομέα παροχής υπηρεσιών (Service) μέσω περαιτέρω ανάπτυξης σε περιοχές της Ρωσίας και της Νιγηρίας. Αντιθέτως, οι πωλήσεις 
του κλάδου Υαλουργίας μειώθηκαν εξαιτίας της υποτίμησης του Νάιρα, παρά την αναπροσαρμογή των τιμών και την αύξηση του όγκου πωλήσεων. 
Τα EBITDA ήταν σημαντικά μειωμένα τόσο το δ' τρίμηνο όσο και στο σύνολο της χρήσης, καθώς υποχώρησαν κατά 66,7% και κατά 24% αντίστοιχα 
στα 4,197 εκατ. ευρώ και 40,123 εκατ. ευρώ.  Σύμφωνα με την εταιρεία, η υποτίμηση του Νάιρα, οι έκτακτες προβλέψεις για επισφάλειες και η θετική 
επίδραση έκτακτων εσόδων το 2015, συντέλεσαν στη μείωση του περιθωρίου EBITDA. Αντιθέτως, οι κεφαλαιακές δαπάνες της Frigoglass μειώθηκαν 
κατά 56,6% το δ' τρίμηνο στα 4,128 εκατ. ευρώ και κατά 62,3% στα 13,772 εκατ. ευρώ το σύνολο του 2016. Επίσης, όπως αναφέρει η εταιρεία στην 
ανακοίνωσή της, οι διαπραγματεύσεις της Frigoglass με τον κύριο μέτοχό της Boval S.A., την επιτροπή ομολογιούχων και των συμμετεχουσών 
τραπεζών στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της κατέληξαν σε σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας τον Απρίλιο με εκτιμώμενη ολοκλήρωση τον Ιούλιο 
του 2017. 

 
 (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/
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Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

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. 
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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


