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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 1,39% (818,63 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 41 κινήθηκαν ανοδικά, 73 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 105 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 2.131.88 μονάδες (-1,27%), με τις μετοχές των ΕΕΕ (+1,59%), ΣΑΡ (+1,13%) 
και ΑΤΤ (+0,94%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΕΥΡΩΒ (-4,08%), ΠΕΙΡ (-5,31%) και ΔΕΗ (-5,38%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν μικτά πρόσημα. 

 
Οικονομία 
 

 Την ανάγκη ύπαρξης ευρύτατων συναινέσεων και κοινωνικών συμμαχιών για να 
υπηρετηθεί ο στόχος της ανάπτυξης υπογράμμισε ο πρωθυπουργός μιλώντας στη 
Λαμία και στο 2ο Συνέδριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση, παρουσία του 
περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη. Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι 
η χώρα βρίσκεται πλέον σε έναν ασφαλή δρόμο μετάβασης προς την σταθερότητα και την 
ανάπτυξη, για να τονίσει πως το ζητούμενο είναι να οργανώσουμε την μετάβαση αυτή με τον 
πλέον αποτελεσματικό και παραγωγικό τρόπο, έτσι ώστε να αποφύγουμε στρεβλώσεις και 
προβλήματα του παρελθόντος. Τόνισε ότι ο στόχος της ανάπτυξης δεν αφορά μόνο κάποιες 
κοινωνικές ομάδες, κάποια συμφέροντα. Αφορά στην ίδια την ύπαρξη της πατρίδας, την 
ευημερία του λαού μας, το μέλλον των παιδιών μας. Με σοβαρότητα, όραμα και σύνεση, θα 
πρέπει να αναζητηθούν εκείνα τα κοινά σημεία που θα προσδώσουν στην εθνική 
προσπάθεια τα χαρακτηριστικά που της αξίζουν. Υπάρχει ανάγκη για συνεννόηση σε τοπικό, 
κλαδικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. Όχι απαραίτητα συμφωνία αλλά συνεννόηση, 
υπογράμμισε. Οι κοινωνικές συμμαχίες που απαιτούνται δεν επιδέχονται μικροκομματικές 
προσεγγίσεις, τόνισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι «θα μπορούσαμε να κάνουμε 
κομματική εκδήλωση, δεν χρειαζόμασταν τον Περιφερειάρχη και τους δημάρχους. Θέλουμε 
όμως να συνθέσουμε γιατί βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα μπροστά στις προκλήσεις που 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Στο ίδιο κλαδί που πρέπει να σταματήσουμε να το 
πριονίζουμε». Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι δίκαιη ως προς την ισόρροπη 
πρόοδο όλων των Περιφερειών της χώρας, ως προς την κατανομή των πόρων, με 
προτεραιότητα τις κοινωνικές ομάδες που πλήρωσαν βαρύτερο κόστος στην κρίση. 
 

 Τον Ιούνιο του 2017, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της 
οικονομίας διαμορφώθηκε στο -1,8% από -1,6% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία 
καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 1.322 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 301 
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των 
καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 4,2% από 4,7% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία 
καθαρή ροή ήταν θετική κατά 950 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 334 εκατ. ευρώ 
το Μάιο του 2017. Τον Ιούνιο του 2017, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής 
χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -1,3% από -1,0% τον προηγούμενο 
μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν 
αρνητική κατά 206 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 395 εκατ. ευρώ τον 
προηγούμενο μήνα. 
 

 Μείωση κατά 140 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο του 2017, οι καταθέσεις της 
γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 305 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, 
ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 15,0% από 22,1% τον 
προηγούμενο μήνα. Αύξηση κατά 1.090 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο του 2017, οι 
καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 638 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα 
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διατηρήθηκε αμετάβλητος στο 3,4% σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Με τροπολογία που κατέθεσε χθες το ΥΠΟΙΚ, "προτείνεται” στις τράπεζες (δύο έχουν 
απομείνει, η Eurobank και η Αττικής) να ανταλλάξουν τα υπόλοιπα των 
προνομιούχων μετοχών που κατέχουν από το πακέτο στήριξης (3723/2008) που είχε 
δοθεί στις τράπεζες μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers με ενα ομόλογο 
(Cocos) μετατρέψιμο σε μετοχές υπό ειδικές προϋποθέσεις. Η απόδοση του 
συγκεκριμένου ομολόγου εφ' όσον οι δύο τράπεζες υιοθετήσουν την πρόταση θα αποδίδει 
στο ΥΠΟΙΚ περί τα 60 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει στις τράπεζες που θα τα 
εκδόσουν να τα διατηρήσουν και μετά την 1/1/2018 στα εποπτικά τους κεφάλαια. Η πρόταση 
σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ είναι μία συμφωνία "win – win” καθώς διευκολύνει και τις δύο 
πλευρές, αφού οι προνομιούχες μετοχές που έχουν εκδώσει οι τράπεζες, παύουν να 
υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του 2018 στα βασικά εποπτικά κεφάλαια, ενώ τα 
CoCos θα συνυπολογίζονται κανονικά στα εποπτικά κεφάλαια. Συγκεκριμένα έχουν 
απομείνει μόνο δύο τράπεζες που να κατέχουν προνομιούχες μετοχές από εκείνο το πακέτο 
και σύμφωνα με την τροπολογία μπορούν να επιλέξουν την εξαγορά τους, είτε με μετρητά, 
είτε με έκδοση άλλων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας ΙΙ (ομόλογα) ίσης αξίας, είτε με 
συνδυασμό των δύο παραπάνω τρόπων. Η τροπολογία του ΥΠΟΙΚ αναφέρει οτι τα ομόλογα 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 818.63 -1.39% +27.2% 

FTSE-Large Cap 2,131.88 -1.27% +22.5% 
FTSE-Mid Cap 1,132.35 -0.54% +50.2% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 53,916 -0.91% +19.5% 
Όγκος (€ εκατ.) 57.38 - 61.32 

  

 
ΕΕΕ 1.59% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΣΑΡ 1.13% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΑΤΤ 0.94% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΓΡΙΒ 0.90% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΜΟΗ 0.26% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΤΕ -3.62% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΑΛΦΑ -3.67% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΡΩΒ -4.08% -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 -5.31% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΔΕΗ -5.38% -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% -0.1 -1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 6.55% +1.7 -108 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 5.33% +2.3 -178 

Spread 10ετούς Ομ. 479 +4.5 -211 

USD / Euro 1.17 -0.37% 11.2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 48.89 0.29% -9.0% 

ΑΕΠ (%) 0,4% A΄ Τριμ.'17 - 

Πληθωρισμός 1,0% Ιουν'17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

28/07/2017: ΠΕΙΡ – Τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης 
                     υφιστάμενων μετοχών 
28/07/2017: ΦΡΙΓΟ – Έναρξη διαπραγμάτευσης  
                     νέων μετοχών 
 

31/07/2017: ΠΕΙΡ – Προσωρινή παύση  
                    διαπραγμάτευσης υφιστάμενων μετοχών 
31/07/2017: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Εξαμήνου 2017 
31/07/2017: ΟΛΘ – Ημ. Αποκοπής Μερισματος 
03/08/2017: ΠΕΙΡ – Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων  
                     μετοχών 
03/08/2017: OTE – Αποτελέσματα Εξαμήνου 2017 
09/08/2017: ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα Εξαμήνου 2017 
10/08/2017: ΕΕΕ – Αποτελέσματα Εξαμήνου 2017 
11/08/2017: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Εξαμήνου 2017 
18/08/2017: Fitch - Αξιολόγηση 
31/08/2017: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα Εξαμήνου 2017 
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θα πρέπει να μετατρέπονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε μετοχές (CoCos), εφ΄ όσον πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 63 της οδηγίας 
προληπτικής εποπτείας. Το ΥΠΟΙΚ από την πλευρά του "κερδίζει” επίσης αφού ως κάτοχος των Cocos θα έχει ετήσια απόδοση για την διάρκειας του 
ομολόγου ενώ παράλληλα θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κατά την εκτίμησή του, αφού τα εν λόγω ομόλογα θα είναι μεταβιβάσιμα και 
διαπραγματεύσιμα. Το ύψος της απόδοσης σύμφωνα με την τροπολογία υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο απόδοσης του 10ετούς ομολόγου του 
Δημοσίου κατά το πρώτο 15νθήμερο του Ιουνίου 2017, αυξημένο κατά 50 μονάδες βάσης και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 6%. Να σημειωθεί 
ότι οι προνομιούχες της Eurobank είναι ονομαστικής αξίας 950 εκατ. ευρώ και της Attica 100,2 εκατ. ευρώ. Αυτές, εφ' όσον αφ΄ενός το επιλέξουν οι 
τράπεζες και αφ' εταίρου δεν υπάρξει κανένα πρόσκομα από τις εποπτικές αρχές θα μπορούν να μετατραπούν σε CoCos, από τα οποία το ΥΠΟΙΚ 
υπολογίζεται ότι θα έχει λαμβάνειν ετήσια απόδοση άνω των 60 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες το ΥΠΟΙΚ έχει διερευνήσει το 
θέμα τόσο με τις εγχώριες όσο και με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα πρόβλημα εφαρμογής της τροπολογίας 
εφ' όσον επιλεγεί από τις ενδιαφερόμενες τράπεζες. 
 

 Το πρώτο εξάμηνο του έτους συνεχίστηκε η άνοδος αποτελεσμάτων του Ομίλου Τιτάν, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Ο 
ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €773,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2016. Τα λειτουργικά 
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων βελτιώθηκαν κατά 18,9% και ανήλθαν σε €142,1 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και 
την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 51,4% και ανήλθαν σε €13,9 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €9,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Οι 
τάσεις του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2017 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 6,7% και ανήλθε σε 
€412 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €91 εκ., υψηλότερα κατά 19,5%. Τα καθαρά κέρδη μετά τα 
δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €17,8 εκ., κατά 35,9% χαμηλότερα έναντι του 2ου τριμήνου του 2016. Οι 
προοπτικές του Ομίλου για το 2017 παραμένουν θετικές κυρίως χάρις στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ. Η ανάκαμψη του κλάδου 
κατασκευών στις ΗΠΑ και ειδικότερα στις ανατολικές πολιτείες όπου δραστηριοποιείται ο Τιτάν ας εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, βασιζόμενη και στους 
τρεις κύριους πυλώνες: οικιστικά ακίνητα, ακίνητα εμπορικού χαρακτήρα και δημόσια έργα. Η άνοδος της ζήτησης σε συνδυασμό με τα οφέλη από το 
πρόγραμμα επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος, ισχυροποιούν τη θέση του στην αγορά και επιτρέπουν αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις 
επιδόσεις των δραστηριοτήτων του. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση φέτος θα κυμανθεί σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα του 2016, καθώς μετά 
την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων, τα επόμενα έργα υποδομών είναι ακόμη σε στάδιο σχεδιασμού και δεν αναμένεται να τονώσουν τη ζήτηση 
τσιμέντου εντός του 2017. Παράλληλα η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, παρά την εμφάνιση ορισμένων 
έργων τουριστικού χαρακτήρα. Η παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2017 αναμένεται να συνεχίσει να διοχετεύεται κατά το μεγαλύτερο μέρος 
της σε εξαγωγικούς προορισμούς. Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου έχει παρουσία ο Όμιλος, εκτιμάται ότι ο κλάδος κατασκευών το 
δεύτερο εξάμηνο θα κινηθεί σε επίπεδα ανάλογα του 2016. Η υιοθέτηση από την Αίγυπτο ενός εκτενούς προγράμματος εξυγίανσης και 
μεταρρυθμίσεων, παράλληλα με την μεγάλη υποτίμηση του νομίσματος, βραχυχρόνια δημιουργεί ανισορροπίες και δυσκολίες στην αγορά, ωστόσο 
θέτει τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχοντας ολοκληρώσει τα έργα για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με 
στερεά καύσιμα βελτίωσε την ανταγωνιστικότητά του κι εξασφάλισε ενεργειακή επάρκεια, βρίσκεται όμως αντιμέτωπος με τις προκλήσεις που φέρνει 
η μεταβλητότητα των τιμών, ο υψηλός πληθωρισμός και η χαμηλότερη κατασκευαστική δραστηριότητα. Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα 
παραμείνει βραχυπρόθεσμα σε ικανοποιητικά επίπεδα στηριζόμενη στη συνέχιση μεγάλων δημοσίων έργων. Η διολίσθηση του νομίσματος όμως, σε 
συνδυασμό με την αύξηση του ήδη υπερβάλλοντος παραγωγικού δυναμικού, αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα. Στη Βραζιλία, η 
πολιτική και οικονομική κρίση είναι ακόμη αισθητή. Η εμφάνιση ενθαρρυντικών ενδείξεων για τον κλάδο κατασκευών όπως η αύξηση της αξίας των 
κατοικιών και η αύξηση στις λιανικές πωλήσεις δομικών υλικών δημιουργούν προσδοκίες ότι ο κύκλος ανάκαμψης της ζήτησης θα αρχίσει το επόμενο 
έτος. 

 

 Οργανική ανάπτυξη και στο β’ εξάμηνο του 2017, χωρίς να εξαιρεί την πιθανή ενίσχυση από την προσθήκη νέων σημάτων, προσμένει ο 
όμιλος Σαράντη, όπως ενημέρωσε χθες τους αναλυτές η διοίκηση του κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του α’ 
εξαμήνου. Αν και στο β’ τρίμηνο του 2017 οι ρυθμοί ανάπτυξης των βασικών μεγεθών του ομίλου επιβραδύνθηκαν, εν τούτοις κατάφερε στο α’ 
εξάμηνο να υπεραποδώσει στην ελληνική αγορά (+4,6%) αλλά στη ΝΑ Ευρώπη (+5,72%). Η επιβράδυνση αυτή αποδόθηκε από τoν CFO του ομίλου 
κ.Κ. Ροζακέα στο γεγονός του ότι οι εποχικές πωλήσεις λόγω Πάσχα ήταν εμπροσθοβαρείς με αποτέλεσμα το β’ τρίμηνο να μην είναι απολύτως 
συγκρίσιμο. Κατά τον ίδιο, οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα διαγράφονται θετικές καθώς εκτίμησε ότι η οικονομία σταθεροποιείται πλέον. «Η 
πτώση στην κατανάλωση συνεχίζεται και υπολογίζεται στο 2% στην εγχώρια αγορά ωστόσο ο όμιλος ξεπερνά αυτή την πίεση κερδίζοντας μερίδιο». 
Πρόσθεσε επίσης πως η επίδοση του ομίλου είναι δυναμική και στις υπόλοιπες χώρες της ΝΑ Ευρώπης –πλην Πολωνίας- όπου ο όμιλος επένδυσε 
σε δράσεις μάρκετινγκ και εκτιμά ότι «έως το τέλος του έτους, θα έχει επανέλθει στο επίπεδο που έχει προυπολογιστεί» ανάφερε ο κ. Ροζακέας. Σε 
ότι αφορά τη συγκέντρωση στην ελληνική αγορά και την απόσπαση μεριδίων, η διοίκηση του ομίλου εκτίμησε ότι θα συνεχίσει να αποσπά «από τους 
μικρομεσαίους εγχώριους παίκτες, που αντιπροσωπεύουν ακόμη σήμερα ένα ποσοστό 20% της αγοράς σε καλλυντικά και είδη οικιακής χρήσης» 
(σ.σ. τους βασικούς τομείς δραστηριότητας του ομίλου Σαράντη). Ο κ.Ροζακέας ανάφερε ωστόσο ότι ακολουθώντας τη βασική στρατηγική 
ανάπτυξης, ο όμιλος συνεχίζει να διευρευνά τις πιθανότητες επέκτασης μέσω εξαγορών. Σ’αυτό το πλαίσιο, διατηρούνται επαφές τόσο με την 
Unilever όσο και με την Procter&Gamble, προκειμένου ο όμιλος να αποκτήσει κα΄ποια σήματα των παραπάνω πολυεθνικών «εφόσον 
αποχαρακτηριστούν και διαχωριστούν από το core business των παραπάνω ομίλων», διευκρίνησε ο κ.Ροζακέας. Υπενθυμίζεται ότι κάπως έτσι ο 
όμιλος Σαράντη είχε αποκτήσει τόσο το Noxzema όσο και το Ava. Ταυτόχρονα, ο όμιλος εξετάζει πιθανές ευκαιρίες εξαγορών τοπικών σημάτων στο 
γεωγραφικό δίκτυο δραστηριότητας τους, κατά την πάγια τακτική του. 

 

 Σήμερα είναι η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων 16,9εκατ. μετοχών της Frigoglass όπως αυτές προέκυψαν από το reverse split (3:1), με 
ονομαστική αξία 0,36 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.protothema.gr”, “cnn.gr”, “skai.gr”, “news.gr”, “amna.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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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. 

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 

 
 

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


