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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 4,64% (755,42 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 97 κινήθηκαν ανοδικά, 35 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 118 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 225,67 μονάδες (+4,66%), με τις μετοχές των ΕΥΡΩΒ (+14,55%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ 
(+13,71%) και ΜΥΤΙΛ (+9,34%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΤΕΝΕΡΓ (-0,00%), ΕΕΕ (-1,46%) και ΓΡΙΒ (-2,53%) σημείωσαν την μεγαλύτερη 
πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν στην πλειονότητα τους θετικά, ενώ και οι Αμερικανικοί 
δείκτες κατέγραψαν κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους παρουσίασε χθες ο 
υπουργός Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκης, εγκαταλείποντας τη ρητορική για «κούρεμα» του 
χρέους. Σύμφωνα με τον υπουργό, το σχέδιο προβλέπει πρώτον, την έκδοση ομολόγων, η 
αποπληρωμή των οποίων θα συνδέεται με τους ρυθμούς ανάπτυξης και τα οποία θα 
αντικαταστήσουν τα ευρωπαϊκά δάνεια και δεύτερον, την αντικατάσταση των ομολόγων που 
έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με ομόλογα εις το διηνεκές (perpetual bonds). 
Μιλώντας στους Financial Times (FT), ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε ότι η παραπάνω ιδέα 
αποτελεί μία «έξυπνη διαχείριση» του ελληνικού χρέους και δίνει τη δυνατότητα να μη 
χρησιμοποιείται ο όρος «κούρεμα» που δεν γίνεται αποδεκτός από τη Γερμανία και άλλους 
πιστωτές της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βαρουφάκης παρουσίασε σε 
επενδυτικό κοινό του Λονδίνου το σχέδιο της κυβέρνησης για το πώς θα μπορούσε να είναι 
η νέα συμφωνία με την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό: 
1. Η Αθήνα δεν θα ζητήσει «κούρεμα» του χρέους, αλλά διαφορετική διαχείρισή του και σε 
κάθε περίπτωση δεν θα «πειραχτούν» τα δάνεια που έχει διαθέσει το ΔΝΤ και οι ιδιώτες. Για 
τα δάνεια από τις χώρες της Ευρώπης προτείνει αντικατάστασή τους με ομόλογα, η 
αποπληρωμή των οποίων θα είναι συνδεδεμένη με τον ρυθμό ανάπτυξης. Για παράδειγμα 
εάν ο ρυθμός ανάπτυξης είναι μεταξύ 0-1% τότε δεν θα γίνονται αποπληρωμές χρέους. Αν 
κινείται μεταξύ 1-3% θα γίνονται αποπληρωμές, αλλά όχι στο 100% και αν η ανάπτυξη είναι 
υψηλότερη του 3% η αποπληρωμή θα γίνεται κανονικά. Σε ό,τι αφορά τα ομόλογα που 
κατέχει η ΕΚΤ, θα αντικατασταθούν με ομόλογα που δεν θα λήγουν ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι 
η Ελλάδα θα πληρώνει μόνο τόκους και όχι το κεφάλαιο. 
2. Για τη δημοσιονομική πολιτική, ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε στους FT ότι θα επιτευχθούν 
πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 1-1,5% του ΑΕΠ ετησίως, ακόμα κι αν δεν γίνουν 
κάποιες από τις εξαγγελίες που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. 
Βαρουφάκης ανέφερε στους επενδυτές ότι όλα τα νομοσχέδια θα εγκρίνονται από το 
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος 
για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Ε. Τσακαλώτος, μιλώντας χθες στο Mega, δήλωσε ότι 
τα μέτρα που θα φέρει η κυβέρνηση στο διάστημα που θα υπάρχει η «συμφωνία γέφυρα» με 
τους πιστωτές, δεν θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. 
3. Στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, η κυβέρνηση θα συμβουλευτεί τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ζητώντας του προτάσεις για τις 
διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ, Αν. 
Γκουρία, θα επισκεφτεί την Αθήνα στις 11 Φεβρουαρίου. 
Πέραν αυτών, ο κ. Βαρουφάκης μιλώντας στο Channel 4 δήλωσε ότι «θα υπάρξει συμφωνία 
πολύ σύντομα, η οποία θα επιλύει το ελληνικό ζήτημα μια και καλή». Σύμφωνα με στελέχη 
του οικονομικού επιτελείου, η δήλωση αυτή αφορούσε στην επίτευξη κυρίως της 
«συμφωνίας γέφυρας» που επιζητεί η ελληνική πλευρά, ώστε να διασφαλιστεί η 
χρηματοδότηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την ΕΚΤ έως ότου επιτευχθεί η 
οριστική συμφωνία με την Ευρώπη για την επόμενη ημέρα της Ελλάδας. Μία συμφωνία που 
θα έχει τα παραπάνω συστατικά, ενώ το κυβερνητικό σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί 
στους Ευρωπαίους εταίρους της χώρας εντός του μήνα. Επιπλέον, Αίτημα για επιπλέον 
έκδοση εντόκων γραμματίων ύψους 10 δισ. ευρώ υπέβαλε ο Ελληνας υπουργός 
Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκης, ώστε να μπορέσει η χώρα να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό 
της και να διασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με 
τους εταίρους. Ταυτόχρονα, το αίτημα περιλαμβάνει και την άμεση επιστροφή των κερδών 
του ευρωσυστήματος επί των ελληνικών ομολόγων, που ανέρχονται σε 1,8 δισ. ευρώ και 
μέχρι τώρα ήταν συνδεδεμένα με την τελευταία αξιολόγηση της τρόικας. Το αίτημα τέθηκε 
την Κυριακή το απόγευμα στον Γάλλο υπουργό Οικονομικών, κ. Μ. Σαπέν αλλά και στον 
Επίτροπο Νομισματικών Υποθέσεων, κ. Π. Μοσκοβισί κατά την επίσκεψή του στο Παρίσι 
σύμφωνα με υψηλόβαθμη πηγή των Βρυξελλών. Τα 10 δισ. ευρώ που ζήτησε ο Ελληνας 
υπουργός Οικονομικών θα προέλθουν από έκτακτες εκδόσεις εντόκων γραμματίων του 
ελληνικού Δημοσίου. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να εκδώσει 15 δισ. ευρώ τον χρόνο 
σε μορφή εντόκων γραμματίων (όπως προβλέπεται στη συμφωνία με την τρόικα). Ποσό το 
οποίο έχει καλυφθεί ήδη με τις προγραμματισμένες εκδόσεις. Ο κ. Βαρουφάκης ζήτησε στο 
Παρίσι το όριο των 15 δισ. ευρώ που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα να αυξηθεί στα 25 δισ. 
ευρώ, ώστε να μπορέσει να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες κατά τη διάρκεια μιας 
«συμφωνίας-γέφυρας» που θα δώσει στην κυβέρνηση τον απαραίτητο χρόνο για να βρεθεί 
μία τελική συμφωνία μεταξύ Ευρωζώνης και Αθήνας. Συγχρόνως ο Ελληνας υπουργός 
ζήτησε να επιστραφούν τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα 
(SΜP’s) αξίας 1,8 δισ. ευρώ, τα οποία μέχρι στιγμής ήταν «δεμένα» με το κλείσιμο της 5ης 
αξιολόγησης, δηλαδή θα επέστρεφαν στα ελληνικά Ταμεία μόνο έπειτα από επίτευξη  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 755,42 +4,64% -8,6% 
FTSE-Large Cap 225,67 +4,66% -14,8% 
FTSE-Mid Cap 754,75 +3,38% -2,4% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 44.808 +3,84% -15,3% 
Όγκος (€ εκατ.) 116,35 - 107,55 

 

 

 
ΕΥΡΩΒ 14,55% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 13,71% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΥΤΙΛ 9,34% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΤΕ 9,19% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ 9,10% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΒΙΟ 0,93% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΙΝΛΟΤ 0,76% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΤΕΝΕΡΓ 0,00% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΕΕ -1,46% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΓΡΙΒ -2,53% 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 0,05% +0,2 -2 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 10,10% -7,8 +46 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,96% -21,5 +121 

Spread 10ετούς Ομ. 1.065 -21,8 +145 

USD / Euro 1,13 0,04% -6,8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 49,55 2,38% -13,6% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

03/02/2015: –  
 

04/02/2015: ΕΚΤ - Συνεδρίαση Διοικητικού  
                     Συμβουλίου 
11/02/2015: MSCI – Ανακοίνωση Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
12/02/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Βρυξέλλες) 
16/02/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
18/02/2015: ΕΚΤ - Συνεδρίαση Διοικητικού  
                     Συμβουλίου 
18/02/2015: ΕΕΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
26/02/2015: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
02/03/2015: MSCI – Εφαρμογή Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
05/03/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
13/03/2015: S&P – Αξιολόγηση 
16/03/2015: ΕΧΑΕ – 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 
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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συμφωνίας. Αυτή η απόφαση για την επιστροφή κερδών των κεντρικών τραπεζών, χωρίς το κλείσιμο της αξιολόγησης, μπορεί να παρθεί μόνο από 
τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως δεν είναι συνετή η ανάκληση των ιδιωτικοποιήσεων που έχουν ολοκληρωθεί, 
τόνισε, ωστόσο, ότι οι αποκρατικοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα αναθεωρηθούν. 
 

 Πτώση του δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα τον πρώτο µήνα του νέου έτους καταγράφει η έρευνα του ΙΟΒΕ. Όπως αναφέρει το ίδρυμα, ο 
δείκτης υποχωρεί περαιτέρω, κινούµενος στις 95,3 (από 98,9) µονάδες, στη χαµηλότερη επίδοσή του από τον Φεβρουάριο του 2014. Καταγράφεται 
έτσι, και αξίζει να σηµειωθεί, µια διαφοροποίηση ανάµεσα στις προσδοκίες των καταναλωτών και σε αυτές των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, σε 
όλους τους επιµέρους τοµείς της παραγωγής καταγράφεται αποδυνάµωση των προσδοκιών, γεγονός που υποδηλώνει ότι συνολικά και διακλαδικά οι 
επιχειρηµατικές προσδοκίες κατά την προεκλογική περίοδο επιδεινώθηκαν σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Από την άλλη πλευρά, και όπως 
συµβαίνει σχεδόν µε συστηµατικό τρόπο σε κάθε προεκλογική περίοδο, η καταναλωτική εµπιστοσύνη βελτιώνεται, επανακάµπτοντας µετά την πτώση 
του ∆εκεµβρίου. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η συλλογή των δεδοµένων έγινε, σχεδόν στο σύνολό της, την προεκλογική περίοδο και όχι µετά 
το εκλογικό αποτέλεσµα, προκύπτει ότι η πολιτική αβεβαιότητα επηρέασε περισσότερο τις επιχειρήσεις και λιγότερο τους καταναλωτές. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Σε επίπεδα-ρεκόρ εκτινάχθηκε εκ νέου το ύψος της κρατικής βοήθειας προς τις τράπεζες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας για την προσφυγή στον ELA και την αντιμετώπιση των κραδασμών όσον αφορά τη ρευστότητα. Με βάση τα στοιχεία, στο 
διάστημα μεταξύ 1η με 23 Ιανουαρίου οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εξέδωσαν νέα ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου ονομαστικής αξίας 12,38 δισ. 
ευρώ. Το ποσό εκτινάσσεται στα 23 δισ. ευρώ αν συνυπολογισθούν και οι εκδόσεις Δεκεμβρίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσφυγή σε κρατική 
βοήθεια τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις 30/9 οι τέσσερις τράπεζες είχαν ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου αξίας 26,9 
δισ. ευρώ και στις 23 Ιανουαρίου το ύψος τους έφθασε στα 50,94 δισ. ευρώ. Πρακτικά στο δίμηνο Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου σχεδόν διπλασιάστηκε το 
μέγεθος των εγγυήσεων. Ειδικότερα εντός του Ιανουαρίου η Εθνική εξέδωσε νέες εγγυήσεις 6 δισ. ευρώ, η Πειραιώς 3,6 δισ. ευρώ και η Eurobank 2,7 
δισ. ευρώ. Η Alpha Bank δεν διενήργησε νέα έκδοση τον περασμένο μήνα, αλλά είχε πραγματοποιήσει δύο εκδόσεις αθροιστικού ύψους 2,3 δισ. 
ευρώ στις 24 και 31 Δεκεμβρίου. Εντός του Δεκεμβρίου η Πειραιώς πήρε εγγυήσεις 4,5 δισ. ευρώ και η Eurobank 3,87 δισ. ευρώ. Οι εγγυήσεις 
αποτελούν ομόλογα που εκδίδουν οι τράπεζες, τα εγγυάται το Δημόσιο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο ως ενέχυρο για άντληση 
ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή τον ELA. Η έκδοσή τους προβλέπεται από το νόμο Αλογοσκούφη (πυλώνας ΙΙ για ενίσχυση 
της ρευστότητας) και αποτελεί έκτακτη κρατική βοήθεια. Οι μαζικές εκδόσεις από τα τέλη Δεκεμβρίου ως τα τέλη Ιανουαρίου διενεργήθηκαν 
προληπτικά από τις τράπεζες, ως μέτρο προετοιμασίας έναντι των υποχρεώσεων του εποπτικού πλαισίου και έναντι των κινδύνων που προκαλούσε 
η αβεβαιότητα της προεκλογικής περιόδου. 
 

 Προσωρινή διαταγή με την οποία επιβάλλει στην Πειραιώς να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε πραγματική ή νομική μεταβολή των περίπου 100 
εκατ. επίδικων μετοχών της Marfin Investment Group, τις οποίες κατείχε η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρία IRF (συμφερόντων 
της γνωστής εφοπλίστριας Αγγελικής Φράγκου), εξέδωσε σήμερα το Πρωτοδικείο Αθηνών. Παρότι η διάρκεια της προσωρινής διαταγής είναι έως την 
20ή Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα της IRF έναντι της Πειραιώς, νομικές πηγές 
ανέφεραν ότι η κατακύρωση της προσωρινής διαταγής αποτελεί συνήθως ισχυρό πρόκριμα και για την έκβαση των ασφαλιστικών μέτρων. 
Ουσιαστικά η IRF κατηγορεί την Πειραιώς ότι προχώρησε σε κατάπτωση και οικειοποίηση των ενεχύρων μετοχών (ποσοστό περίπου 10% της MIG) 
ενεργώντας μονομερώς, παράνομα και καταχρηστικά, καθώς η ενέργεια αυτή επήλθε, ενώ ήδη το IRF είχε αποδεχτεί τους βασικούς όρους μιας 
συμφωνίας αναδιάρθρωσης που πρότεινε η Πειραιώς, στα πλαίσια της οποίας οι μέτοχοι της IRF θα προχωρούσαν και σε αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου, ύψους 30 εκατ. Ευρώ. 

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

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


