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Με πτώση της τάξεως του 2,67% (880,48 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την 
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 34 κινήθηκαν ανοδικά, 
92 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 130 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
(FTSE Large Cap) έκλεισε στις 258,52 μονάδες (-3,41%), με τις μετοχές των ΤΕΝΕΡΓ (+2,85%), 
ΜΟΗ (+2,83%) και ΕΕΕ (+2,80%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΤΕ (-8,22%), ΠΕΙΡ (-8,39%) και ΕΥΡΩΒ (-9,87%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικάνικες σημείωσαν 
απώλειες. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 To Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF ενέκρινε την τροποποίηση της Κύριας Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (MMFA) για την Ελλάδα και την παράταση της 
διαθεσιμότητας των πόρων του Ταμείου προς τη χώρα για τέσσερις μήνες. Όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση, η νέα σύμβαση θα λήξει στις 30 Ιουνίου του 2015. Μετά την 
απόφαση αυτή, τα 1,8 δισ. ευρώ που είναι ακόμα διαθέσιμα για την Ελλάδα μπορεί να 
εκταμιευτούν ως τις 30 Ιουνίου του 2015. Η εκταμίευση της τελευταίας δόσης θα εξαρτηθεί 
από την επιτυχή ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης και την ομόφωνη απόφαση του 
Δ.Σ του EFSF. Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα το EFSF έχει εκταμιεύσει 141,8 δισ. ευρώ 
προς την Ελλάδα. Στην ανακοίνωση, το EFSF τονίζει πως ως τις 30 Ιουνίου παρατείνεται και 
η διαθεσιμότητα των 10,9 δισ. ευρώ που έχει το ΤΧΣ σε ομόλογα του EFSF. Θα είναι 
διαθέσιμα για την Ελλάδα μόνο μετά από απόφαση της ΕΚΤ και του Εποπτικού Μηχανισμού 
και μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Διαθέσιμα παραμένουν και τα 1,8 δισ. ευρώ 
από τα κέρδη του 2014 από ελληνικά ομόλογα που αγόρασε η ΕΚΤ υπό το πρόγραμμα 
SMP. Τους πόρους αυτούς διαχειρίζεται ο ESM και η εκταμίευση τους εξαρτάται από την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έγκριση του Eurogroup. 
 

 Το πράσινο φως για την τετράμηνη παράταση που ζήτησε η Ελλάδα έδωσε η Κάτω 
Βουλή της Γερμανίας. Η παράταση εγκρίθηκε με 542 ψήφους υπέρ και 32 κατά. 

 

 Με το βλέμμα στραμμένο και στην αποκατάσταση των εσωκομματικών ισορροπιών, έπειτα 
από το μπαράζ αντιδράσεων που εισέπραξε τις προηγούμενες ημέρες, ο πρωθυπουργός 
κ. Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την πρώτη δέσμη άμεσων νομοθετικών 
πρωτοβουλιών της κυβέρνησης. Τα όσα εξήγγειλε ικανοποιούν την απαίτηση μεγάλης 
μερίδας του κόμματος για άμεση εφαρμογή ενός προγράμματος «κοινωνικής σωτηρίας», 
ενώ στην ομιλία του προς το διευρυμένο υπουργικό συμβούλιο, που συνεδρίασε για το θέμα, 
συμπεριέλαβε εκτενή αναφορά στα ορυχεία των Σκουριών, που άπτονται της αρμοδιότητας 
του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Π. Λαφαζάνη, στη σύσταση εξεταστικής 
επιτροπής για τα Μνημόνια, που επαναφέρει διαρκώς η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην 
επαναλειτουργία της ΕΡΤ, που αποτέλεσε «σημαία» για το ΣΥΡΙΖΑ από το κλείσιμό της και 
μετά. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, με το επιχείρημα ότι οι πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες 
της δεν παράγουν δημοσιονομικό αποτέλεσμα η κυβέρνηση προχωρά στην κατάθεση 
νομοσχεδίων για τα οποία δεν έχει υπάρξει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συμφωνία με 
τους εταίρους. Ο κ. Τσίπρας μίλησε στην εισαγωγική τοποθέτησή του για «νομοθετικές και 
πολιτικές πρωτοβουλίες», μέσω των οποίων η κυβέρνηση θα δρομολογήσει την υλοποίηση 
των δεσμεύσεών της προς τους πολίτες «με προσεκτικά και μελετημένα βήματα και σε 
συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας». Το πρώτο νομοσχέδιο που πρόκειται να έρθει στη 
Βουλή τη Δευτέρα είναι και για λόγους συμβολικούς, όπως είπε ο πρωθυπουργός, αυτό που 
αφορά την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο κ. Τσίπρας μίλησε για παροχή 
ρεύματος και σίτισης σε 300.000 νοικοκυριά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και για 
εκκίνηση προγράμματος στέγασης για 30.000 δικαιούχους με επιδότηση ανά άτομο, ενώ θα 
υπάρξουν προβλέψεις για περιορισμό των εξώσεων. Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά τη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (άλλο ρεπορτάζ Οικονομική Εβδομάδα, 
σελ. 3) και τα ασφαλιστικά Ταμεία, με το οποίο προσδοκάται, όπως ανέφερε ο 
πρωθυπουργός, να ενισχυθούν δραστικά τα δημόσια έσοδα και να αποστερηθούν οι 
μεγαλοοφειλέτες τη δικαιολογία ότι αποκλείονται από τις ρυθμίσεις. Ο κ. Τσίπρας δεν 
αναφέρθηκε σε αριθμό δόσεων, ωστόσο το προσχέδιο που είχε παρουσιασθεί έκανε λόγο 
για 100 δόσεις. Στο ίδιο νομοσχέδιο θα συμπεριλαμβάνεται πρόβλεψη για άρση του 
αυτοφώρου για χρέη προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ. Επιπλέον, με νομοθετική ρύθμιση 
και πάλι στο ίδιο νομοσχέδιο, επανέρχεται με αναδρομική ισχύ το καθεστώς που ίσχυε ώς το 
τέλος του 2013 για τις εκθέσεις του ΣΔΟΕ, το να παράγουν, δηλαδή, άμεσα όλα τα έννομα 
αποτελέσματα και να επιτρέπουν τον καταλογισμό φόρων και προστίμων, με στόχο την 
επιτάχυνση της περαίωσης ελέγχων. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στην ηλεκτρονική 
ενοποίηση όλου του ελεγκτικού υλικού που συμπεριλαμβάνεται στις λίστες Λαγκάρντ, 
Λιχτενστάιν, εμβασμάτων και ακινήτων εξωτερικών και της Αρχής Καταπολέμησης και 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η επόμενη νομοθετική ρύθμιση 
αυτού του πρώτου «πακέτου» αφορά την προστασία πρώτης κατοικίας από 
πλειστηριασμούς και, όπως είπε ο πρωθυπουργός, «θα έχει έκτακτο χαρακτήρα και θα 
αφορά κατοικίες των οποίων η αντικειμενική αξία δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ»» 
Τελευταία νομοθετική ρύθμιση που εξαγγέλθηκε χθες είναι αυτή για την επαναλειτουργία της 
ΕΡΤ, η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή την προσεχή Πέμπτη. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 880,48 -2,67% +6,6% 
FTSE-Large Cap 258,52 -3,41% -2,4% 
FTSE-Mid Cap 941,53 -1,00% +21,8% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 51.465 -3,23% -2,7% 
Όγκος (€ εκατ.) 101,53 - 130,65 

 

 

 
ΤΕΝΕΡΓ 2,85% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΜΟΗ 2,83% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΕΕ 2,80% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΥΔΑΠ 2,16% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΙΝΛΟΤ 1,70% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΙΓ -6,60% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΑΛΦΑ -6,80% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΤΕ -8,22% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΠΕΙΡ -8,39% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΥΡΩΒ -9,87% 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 0,04% -0,2 -4 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,84% +18,3 -80 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9,44% +19,6 -31 

Spread 10ετούς Ομ. 913 +18,0 -8 

USD / Euro 1,13 0,00% -6,7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 61,14 2,67% 6,6% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,8% Ιαν. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

02/03/2015: MSCI – Εφαρμογή Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
 

05/03/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
05/03/2015: ΕΚΤ – Συνεδρίαση Νομισματικής  
                     Πολιτικής 
11/03/2015: ΕΥΡΩΒ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
13/03/2015: S&P – Αξιολόγηση 
16/03/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
16/03/2015: ΜΟΗ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
17/03/2015: ΓΡΙΒ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
18/03/2015: ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/03/2015: ΜΕΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/03/2015: ΣΑΡ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
30/03/2015: ΟΠΑΠ - Αποτελέσματα Έτους 2014 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
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Σε άλλα νέα , ο υπουργός Οικονομικών, κ. Βαρουφάκης, δήλωσε πως η Αθήνα θα βάλει σε προτεραιότητα την αποπληρωμή χρέους προς το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, μέρος του οποίου λήγει τον Μάρτιο, όμως οι αποπληρωμές προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα «είναι άλλο θέμα» και θα 
χρειαστούν συζητήσεις με τους πιστωτές της χώρας. 
 

 Χειρότερα από την αρχική εκτίμηση είναι τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ το 2014. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά 
διορθωμένα στοιχεία (προσωρινά), το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, το 4ο τρίμηνο του 2014 παρουσίασε μείωση 0,4% σε 
σχέση με το 3ο τρίμηνο έναντι της μείωσης 0,2% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση. Ταυτόχρονα, σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2013, 
παρουσίασε αύξηση 1,3% έναντι της αύξησης 1,7% που είχε υπολογιστεί αρχικά. Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, το ΑΕΠ του 2014 σημείωσε άνοδο 
0,75% για το σύνολο της χρονιάς. Παράλληλα, με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, 
το 4ο τρίμηνο του 2014 παρουσίασε αύξηση 1,2% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2013 έναντι της αύξησης 1,5% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη 
εκτίμηση του 4ου τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 13/2/2015. Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της χρήσης 
στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα στην πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου ισοζυγίου πληρωμών) 
είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού). Οι τριμηνιαίες μεταβολές 
με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής: 
* Η συνολική καταναλωτική δαπάνη δεν παρουσίασε μεταβολή σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2014. 
* Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 18,3% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2014. 
* Μείωση 1,3% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 2,1% και οι 
εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 3,4%. 
* Αύξηση 6,8% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2014 σημείωσαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 7,2% και οι 
εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 5,8%. 
Οι ετήσιες μεταβολές με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής: 
-Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε άνοδο 0,6% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2013. 
-Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 17,9% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2013. 
-Αύξηση 10,8% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2013 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 10,3% και οι 
εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 11,7%. 
-Αύξηση 17,3% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2013 σημείωσαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. 
-Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 19,4% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 7,9%. 
 

 Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο τον Δεκέμβριο του 2014 σημείωσε αύξηση κατά 16,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του Νοεμβρίου 2014, σύμφωνα με τα προσωρινά και διορθωμένα, ως προς τον τυπικό μήνα, στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε σύγκριση 
με το δείκτη του Δεκεμβρίου 2013, ο κύκλος εργασιών σημείωσε μείωση κατά 3,7%. Σε ότι αφορά τον Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, τον 
Δεκέμβριο του 2014 σημείωσε αύξηση κατά 16,9% έναντι του προηγούμενου μήνα, ενώ σε σύγκριση με το δείκτη του Δεκεμβρίου 2013, σημείωσε 
μείωση κατά 1,2%. 
 

Επιχειρήσεις 
 

 Η Eurobank ανακοίνωσε ότι το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου επί των κοινών µετοχών που κατείχε έµµεσα η Capital, κατήλθε στις 24 
Φεβρουαρίου 2015 του ορίου του 15% επί του συνολικού αριθµού των δικαιωµάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουµένων των δικαιωµάτων ψήφου 
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς το ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου της Capital διαµορφώθηκε σε 14,5854%. Το ανωτέρω 
ποσοστό αφορά σε 1.385.587.936 (14,5854%) δικαιώµατα ψήφου της «Capital Research and Management Company» (CRMC), ελεγχόµενης 
εταιρείας της Capital, εξαιρουµένων των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ. Στα εν λόγω δικαιώµατα περιλαµβάνονται 527.322.143 (5,551%) 
δικαιώµατα ψήφου που έχουν εκχωρηθεί στην CRMC προς διαχείριση από την εταιρεία «EuroPacific Growth Fund», κάτοχο 527.322.143 κοινών 
µετοχών της Eurobank. 

 
(Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.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 ”) 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.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/
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ 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  

Μαρία Κανελλοπούλου +30-210 6879 363 kanellopoulou@euroxx.gr Λάμπρος Παπαδόπουλος +30-210-6879523 lpapadopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879 486 epilios@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

   Χριστίνα Παπακαστρισίου +30-210 6879 480 papakastrisiou@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


