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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 0,21% (562,40 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 57 κινήθηκαν ανοδικά, 43 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 134 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.495,92 μονάδες (-0,05%), με τις μετοχές των ΕΧΑΕ (+3,24%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
(+3,17%) και ΕΕΕ (1,76%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές 
των ΕΥΔΑΠ (-2,34%), ΟΠΑΠ (-2,47%) και ΕΤΕ (-2,67%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές σημείωσαν αρνητικά πρόσημα, ενώ οι Αμερικάνικοι δείκτες κινήθηκαν 
ανοδικά. 

 

Οικονομία 
 

 Με 152 ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ψηφίστηκε επί της 
αρχής το νομοσχέδιο με τις επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Σύσσωμη η 
Αντιπολίτευση -ΝΔ, ΧΑ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΚΚΕ, Ποτάμι και Ενωση Κεντρώων) 
καταψήφισε με 141 ψήφους. Απουσίασε λόγω ασθένειας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ K. 
Σέλτσας. Επίσης, με 152 ψήφους υπέρ και 141 κατά, ψηφίστηκαν τα άρθρα 1 και 2 
(ασφαλιστικές ρυθμίσεις και ένταξη των ΔΕΚΟ στο υπερταμείο). Ονομαστική ψηφοφορία 
ζήτησαν επί της αρχής του νομοσχεδίου και επί των άρθρων 1 και 2, η ΝΔ, η Δημοκρατική 
Συμπαράταξη και το ΚΚΕ. 
 

 Η εκπρόσωπος Τύπου για θέματα οικονομικά Άννικα Μπράιντχαρτ δήλωσε πως ναι 
μεν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει το «πράσινο φως» σχετικά με τα άτομα που 
θα στελεχώσουν το εποπτικό συμβούλιο του Υπερταμείου, αλλά απομένει η επιλογή 
των ατόμων που θα στελεχώσουν το Διοικητικό συμβούλιο, πριν γίνει κάποια 
εκτίμηση για τις ΔΕΚΟ που θα ιδιωτικοποιηθούν 

 

 "Eλπίζω ότι θα έχουμε παγκόσμια συμφωνία για την Ελλάδα έως το τέλος του 
χρόνου", υπογράμμισε ο κοινοτικός επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, αναφερόμενος στις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις και με το ΔΝΤ για το χρέος και τη συμμετοχή του στο 
πρόγραμμα 

 

 Ο Υπουργός Οικονομικών θα έχει το μεσημέρι συνάντηση με τον επικεφαλής του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ 

 

 Νέα έκρηξη ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών προς το δημόσιο σημειώθηκε τον 
Αύγουστο, με τους απλήρωτους φόρους να έχουν την τιμητική τους και τη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μέσω ενός μπαράζ κατασχέσεων να επιδιώκει αύξηση των 
εσόδων. Παρά το γεγονός ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού πήγαν καλά, όπως έδειξαν 
νωρίτερα τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τον Αύγουστο οι φορολογούμενοι δεν 
κατάφεραν να πληρώσουν στην ώρα τους 1,014 δισ. ευρώ. Συνολικά, αν προστεθούν και οι 
μη φορολογικές υποχρεώσεις προς το δημόσιο οι οποίες μπήκαν πλέον στον κουβά με τα 
ληξιπρόθεσμα, η αύξηση είναι 1,368 δισ ευρώ. Συνολικά παλαιά και φρέσκα ληξιπρόθεσμα 
ξεπερνούν πλέον τα 91,5 δισ. ευρώ. Έως το τέλος του 2015 οι συσσωρευμένες 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 82,596 δισ. ευρώ και σε αυτές προστίθενται τα νέα 
ληξιπρόθεσμα χρέη των 8,986 δισ. ευρώ. 

 

 Tον Αύγουστο του 2016, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης 
του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -1,7%, από -1,6% τον προηγούμενο 
μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η μηνιαία καθαρή ροή της 
συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 904 εκατ. 
ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 630 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. 
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Αύγουστο του 2016, 
ήταν αρνητική κατά 609 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 370 εκατ. ευρώ τον 
προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -0,5%, από 0,3% 
τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των 
μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ήταν -0,1%, από μηδενικός τον προηγούμενο μήνα και 
η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 541 εκατ. ευρώ, έναντι 
αρνητικής καθαρής ροής 231 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο -5,3% τον Αύγουστο του 2016, από -
4,3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν 
αρνητική κατά 68 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 138 εκατ. ευρώ τον 
προηγούμενο μήνα. 
Tον Αύγουστο του 2016, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 33 εκατ. ευρώ, έναντι 
αρνητικής καθαρής ροής 34 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,8%, από -1,7% τον προηγούμενο μήνα. 
Αρνητική κατά 263 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους 
ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Αύγουστο του 2016, έναντι αρνητικής 
καθαρής ροής 226 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
διαμορφώθηκε στο -2,8%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 562.40 -0.21% -10.9% 
FTSE-Large Cap 1,495.92 -0.05% -18.4% 
FTSE-Mid Cap 731.03 -0.39% -10.5% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 39,936 -0.08% -14.5% 
Όγκος (€ εκατ.) 26.11 - 63.64 

  

 
ΕΧΑΕ 3.24% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3.17% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΕΕ 1.76% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΒΙΟ 1.69% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΥΡΩΒ 1.39% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΠΕΛΑ -1.54% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΦΦΓΚΡΠ -2.04% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΔΑΠ -2.34% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΟΠΑΠ -2.47% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΤΕ -2.67% -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 -0.30% -0.1 -17 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8.17% +0.5 -14 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 8.42% +1.7 +13 

Spread 10ετούς Ομ. 856 +4.3 +90 

USD / Euro 1.12 -0.47% 3.1% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 44.69 -2.70% 20.7% 

ΑΕΠ (%) -0,9% Β΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός -0.9% Αυγ. '16 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

28/09/2016: ΔΕΗ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 
 

29/09/2016: ΕuroWorking Group 
03/10/2016: Προθεσμία Προϋπολογισμού 2017 
05/10/2016: ΔΕΗ – Έκτακτη ΓΣ 
10/10/2016: Eurogroup (Λουξεμβούργο) 
13/10/2016: ΟΠΑΠ – Αποκοπή προμερίσματος 
14/10/2016: Moody’s – Αξιολόγηση 
18/10/2016: ΜΥΤΙΛ – Παρουσίαση στην ΕΘΕ 
18/10/2016: ΜΕΤΚ – Παρουσίαση στην ΕΘΕ 
20/10/2016: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
21/10/2016: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
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 Οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις ελληνικές τράπεζες σημείωσαν άνοδο τον Αύγουστο, παραμένοντας όμως σε χαμηλό 13 
ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος την Τρίτη. Οι καταθέσεις κατέγραψαν αύξηση 1,32 δισ. ή κατά 1,07% 
σε μηνιαία βάση, στα 123,89 δισ. ευρώ, κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2003. Τον Ιούλιο είχαν υποχωρήσει κατά 160 εκατ. 
ευρώ, στα 122,58 δισ. ευρώ. Οι εκροές καταθέσεων από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιούλιο πέρυσι είχαν διαμορφωθεί στα 42 δισ. ευρώ μέχρι την 
επιβολή των capital controls. Πλέον, μετά την τελευταία χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών, τα μετρητά που επιστρέφουν στις τράπεζες 
λογίζονται ως νέα κεφάλαια και δεν υπόκεινται σε περιορισμούς. 
 

 Χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ώστε να ολοκληρωθεί το συνέδριο του Σύριζα και ενδεχομένως και ο ανασχηματισμός, ζήτησε και 
πήρε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από τον επικεφαλής της Socar Rovnag Abdullayev, προκειμένου να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση στο αγκάθι 
της πώλησης του ΔΕΣΦΑ. Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για τα αποτελέσματα της συνάντησης, προκύπτει ότι ο επικεφαλής της αζέρικης 
εταιρείας πετρελαίου και αερίου, συμφώνησε στην παράταση κατά ένα μήνα της ισχύος της εγγυητικής επιστολής, η οποία λήγει την Παρασκευή 30 
Σεπτεμβρίου. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα επιδιωχθεί να βρεθεί συμβιβαστική λύση για το τίμημα του ΔΕΣΦΑ, η αξία του οποίου σύμφωνα με 
τους αγοραστές, έχει μειωθεί στο μισό μετά τις αλλαγές στον κανονισμό τιμολόγησης των υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια εγγραφή για την έκδοση εταιρικών ομολογιών της μη εισηγμένης εταιρίας Housemarket (IKEA), μέλος του 
ομίλου Φουρλή 
 

 Επιδείνωση κατέγραψαν στο εξάμηνο τα οικονομικά αποτελέσματα του Πλαισίου, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. 
Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις παρουσίασαν ελαφρά μείωση κατά 0,8% στα 132,3 εκατ. ευρώ από 133,3 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 
2015, ενώ παρουσίασαν αυξητική τάση κατά 3,7%, το δεύτερο τρίμηνο. Τα EBITDA και τα EBIT υποχώρησαν στα 2,9 εκατ. και στο 1,6 εκατ. ευρώ 
αντίστοιχα, αντανακλώντας σύμφωνα με τον όμιλο την υποχώρηση του μικτού κέρδους σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά και κυρίως τις δυσμενείς 
επιπτώσεις από τις συναλλαγματικές διαφορές σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2015. Εφόσον οι επιπτώσεις των συναλλαγματικών διαφορών δεν 
ληφθούν υπόψη και για τα δύο εξάμηνα, οι απώλειες στα EBITDA και στα EBIT περιορίζονται σημαντικά σε 6,3% και σε 13,2% αντίστοιχα. 
Επηρεαζόμενα κυρίως από τις συναλλαγματικές διαφορές, τα κέρδη πριν και μετά τη φορολογία περιορίζονται αισθητά, σε επίπεδα περί το 1 εκατ. 
ευρώ. Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στο 1,1 εκατ. ευρώ από 3,4 εκατ. ευρώ (-68,3%), ενώ τα κέρδη μετά από φόρους 
υποχώρησαν κατά 61,7% στο 0,9 εκατ. ευρώ από 2,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015. 

 
(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”). 

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.sigmalive.com/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.gr/
http://www.protothema.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


