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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,27% (861,24 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 74 κινήθηκαν ανοδικά, 47 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 136 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 252,83 μονάδες (+0,50%), με τις μετοχές των ΕΤΕ (+9,24%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
(+4,96%) και ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+4,41%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΥΔΑΠ (-2,82%), ΔΕΗ (-2,92%) και ΤΙΤΚ (-5,74%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν απώλειες. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Σε διαρκείς επαφές βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Αθήνα με τους εκπροσώπους των 
δανειστών (Ε.Ε., ΕΚΤ και ΔΝΤ ή της πρώην τρόικας) ενόψει του κρίσιμου Eurogroup της 
Δευτέρας, στο οποίο ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκης, θα παρουσιάσει τις 6 
μεταρρυθμίσεις που μπορούν να προχωρήσουν άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα 
ή αύριο θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Eurowοrking Group με θέμα την Ελλάδα, η οποία θα 
εκπροσωπηθεί από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ), κ. 
Γ. Χουλιαράκη, ενώ χθες ο ίδιος είχε τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους της τρόικας. 
Στόχος της τηλεδιάσκεψης ήταν να συζητηθούν οι διαδικασίες που θα πρέπει να 
ακολουθηθούν και να ενημερωθούν οι δανειστές της χώρας για τις προθέσεις της 
κυβέρνησης, ενώ είναι υπό εξέταση και το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί σύντομα μία 
επίσκεψη τεχνικών κλιμακίων τους στην Αθήνα. Επίσης, το θέμα της χρηματοδότησης της 
Ελλάδας τέθηκε επί τάπητος, καθώς τα προβλήματα είναι σημαντικά και άμεσα. Μάλιστα, σε 
συνέντευξή του ο κ. Βαρουφάκης χαρακτήρισε «καλή» πρόταση εκείνη του επικεφαλής του 
Eurogroup, κ. Γ. Ντάισελμπλουμ, που προέβλεπε την εκταμίευση μέρους των δόσεων που 
εκκρεμούν -ύψους 7,2 δισ. ευρώ- εντός του Μαρτίου από τη στιγμή που η κυβέρνηση 
προχωρήσει σε κάποιες μεταρρυθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το οικονομικό επιτελείο 
διαμορφώνει μία ατζέντα 6 μεταρρυθμίσεων όπως αποκάλυψε ο κ. Βαρουφάκης. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, οι μεταρρυθμίσεις αυτές προέρχονται από τη λίστα των μεταρρυθμίσεων 
που κατάρτισε και απέστειλε η κυβέρνηση στο Eurogroup στο πλαίσιο της πρόσφατης 
συμφωνίας με την Ευρωζώνη (όπως αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας κ.λπ.). Αυτές τις ημέρες το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται τις 
λεπτομέρειες επί των προτάσεων που θα παρουσιαστούν στο Eurogroup της Δευτέρας. 
Σε άλλα νέα, η πρώτη πράξη αξιοποίηση ταμειακών διαθεσίμων φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση του Παναγιώτη Λαφαζάνη και του 
Δημήτρη Μάρδα. Όπως αναφέρεται στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τη διαχείριση των ταμειακών του διαθεσίμων θα μεταφέρει με 
έγγραφό του κάθε φορά το ποσό του ταμειακού υπολοίπου που δεν είναι άμεσα απαιτητό 
προς πληρωμή δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων στα πλαίσια του ΕΓΤΕ-ΕΓΤΑΑ και ΕΑΘΑ 
σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που θα ανοιχθεί επ’ ονόματι του στην ΤτΕ. Στην 
περίπτωση που υπάρξει ανάγκη χρησιμοποίησης των διαθεσίμων αυτών για πληρωμές 
δικαιούχων η ΤτΕ υποχρεούται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από τον υπόλογο του 
λογαριασμού να μεταφέρει όλο ή μέρος του ποσού άμεσα και χωρίς καθυστέρηση εντός δυο 
εργασίμων ημερών και χωρίς περαιτέρω όχληση σε λογαριασμό στην Τράπεζα του 
Οργανισμού Πληρωμών που έχει αναλάβει την τήρηση και ταμειακή διαχείριση του ΕΛΕΓΕΠ. 
Η απόφαση αυτή ανοίγει ενδεχομένως το δρόμο και για άλλες ανάλογες κινήσεις στο μέτωπο 
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και ασφαλιστικών Ταμείων τα ταμειακά διαθέσιμα των 
οποίων χρειάζεται επειγόντος το ΓΛΚ προκειμένου να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες 
του Ταμείου. 
 

 Την έγκριση του Συμβουλίου των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) έλαβε το αίτημα που είχε υποβάλει το 
υπουργείο Οικονομίας για την έναρξη συνεργασίας, με στόχο τη χρηματοδότηση του 
ιδιωτικού τομέα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η συμφωνία αφορά την έναρξη 
χρηματοδότησης σε προσωρινή βάση έως και τα τέλη του 2020, ενώ στις προθέσεις της 
είναι και η λειτουργία γραφείου στην Αθήνα. Αν και από την πλευρά της EBRD δεν 
προσδιορίζεται το ύψος των επενδύσεων που θα χρηματοδοτηθούν την προσεχή εξαετία, 
εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 3 έως 5 δισ. ευρώ, ανάλογα πάντα με τα επενδυτικά σχέδια που 
θα κατατεθούν. Να σημειωθεί ότι εκτός από χρηματοδότης, η τράπεζα, σύμφωνα με τον 
πρόεδρο της EBRD κ. Σούμα Τσακραμπάρτι, «παρέχει και τεχνική βοήθεια σε θέματα 
προώθησης μεταρρυθμίσεων, με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας». Η Ελλάδα είναι 
ιδρυτικό μέλος της EBRD και μέχρι σήμερα ελληνικές επιχειρήσεις και τράπεζες έχουν 
συνεπενδύσει 2,3 δισ. ευρώ σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για την υποστήριξη θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών κατά την 
κορύφωση της χρηματοοικονομικής κρίσης. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 861,24 +0,27% +4,2% 
FTSE-Large Cap 252,83 +0,50% -4,5% 
FTSE-Mid Cap 928,46 +1,63% +20,1% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 50.164 +0,74% -5,2% 
Όγκος (€ εκατ.) 71,04 - 128,06 

 

 

 
ΕΤΕ 9,24% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 4,96% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4,41% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΛΠ 3,77% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΑΛΦΑ 2,70% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΟΠΑΠ -2,08% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΦΦΓΚΡΠ -2,13% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΔΑΠ -2,82% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΔΕΗ -2,92% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΤΙΤΚ -5,74% 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% +0,0 -4 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,80% -12,4 -84 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9,46% -9,4 -28 

Spread 10ετούς Ομ. 910 -9,5 -10 

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

Αργό Πετρέλαιο ($) 60,86 -1,06% 6,2% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,8% Ιαν. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

04/03/2015: - 
 

05/03/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
05/03/2015: ΕΚΤ – Συνεδρίαση Νομισματικής  
                     Πολιτικής 
09/03/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
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 
11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
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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Επιχειρήσεις 
 

 Στα 82,24 δισ. διαμορφωνόταν ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα τέλη Ιανουαρίου, από 56 
δισ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο δανεισμός των τραπεζών από τον Μηχανισμό Εκτακτης 
Ρευστότητας (ΕLΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος ανερχόταν στα τέλη Ιανουαρίου στα 5,2 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα άλλαξαν άρδην το 
Φεβρουάριο, όταν η ΕΚΤ σταμάτησε να δέχεται ελληνικούς τίτλους από τις τράπεζες ως εχέγγυο για παροχή ρευστότητας, με τα ελληνικά ιδρύματα 
να αναγκάζονται να προσφύγουν στον ELA για να καλύψουν τις ανάγκες ρευστότητας. 
 

 Νέα παρέμβαση για το θέμα των τραπεζών πραγματοποίησε ο υπουργός Επικρατείας, υπεύθυνος για τον συντονισμό του κυβερνητικού 
έργου, Αλέκος Φλαμπουράρης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει τις παραιτήσεις των διοικήσεων των τραπεζών και 
προσθέτοντας ότι ούτως ή άλλως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αλλαγές διοικήσεων. Η παρέμβαση του κ. Φλαμπουράρη πραγματοποιήθηκε λίγες 
μόνο ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας κυβέρνησης - δανειστών και της επιστολής του υπουργού Οικονομικών προς τον πρόεδρο του 
Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ με την οποία η ελληνική πλευρά δεσμεύτηκε ότι το τραπεζικό σύστημα θα λειτουργεί με καθαρά εμπορικές - 
τραπεζικές αρχές. Επίσης, με την επιστολή οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν ότι το ΤΧΣ, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, την ΕΚΤ 
και την Ε.Ε., θα διασφαλίσει τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και ότι οι δανειοδοτήσεις θα γίνονται με καθαρά εμπορικά - τραπεζικά 
κριτήρια. Οι δηλώσεις του υπουργού Επικρατείας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση. Οπως δήλωσε ο κ. 
Φλαμπουράρης, παρά την εμπλοκή που έχει σημειωθεί με την ΕΚΤ για την αλλαγή των διοικήσεων, «εμείς έχουμε ζητήσει τις παραιτήσεις τους και να 
αλλάξουμε τις διοικήσεις. Ετσι και αλλιώς θα προχωρήσουμε στην αλλαγή τους γιατί οι τράπεζες είναι ο μοχλός της ανάπτυξης. Είναι υποχρεωμένες 
οι τράπεζες με μια διοίκηση υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο να χρηματοδοτήσουν μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να προχωρήσει η 
ανάπτυξη». Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ δεν ενέκρινε την αλλαγή διοίκησης στην Εθνική 
Τράπεζα, την οποία επεδίωξε η κυβέρνηση. Πάντως, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, πέραν της Εθνικής, όπου εξετάζονται οι διαθέσιμες επιλογές, 
δεν έχει τεθεί ζήτημα αλλαγών, πολύ περισσότερο παραιτήσεων, ούτε στην Αlpha Bank ούτε στην Τράπεζα Πειραιώς. 
 

 Σε θετικό πρόσημο, για πρώτη φόρα από το 2008, βρέθηκαν τα έσοδα της Πλαίσιο Computers. Η εταιρεία παρουσίασε για τη χρήση του 2014 
ενοποιημένα έσοδα ύψους 298 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,2% σε σχέση με το 2013. Και είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία καταγράφει μέσα σε 
μια οικονομική χρήση αύξηση εσόδων, στη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας. Ακόμη πιο σημαντική, για την ίδια περίοδο, ήταν η αύξηση που 
κατέγραψαν τα κέρδη του ομίλου. Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 25,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε σχέση 
με το 2013. Τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν αύξηση κατά 14,5%, φτάνοντας τα 22,3 εκατ. ευρώ και τέλος τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους 
ανήλθαν σε 16,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 13%. Τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμη καλύτερα, αν δεν μεσολαβούσαν οι πολιτικές 
εξελίξεις του περασμένου Δεκεμβρίου. Η ίδια η εταιρεία αναφέρεται σε ανακοπή της αύξησης των πωλήσεων στο δ΄ τρίμηνο και κυρίως την περίοδο 
των Χριστουγέννων. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις οικονομικές καταστάσεις, η συγκεκριμένη περίοδος «χαρακτηρίστηκε από καταναλωτική 
αστάθεια» που αποδόθηκε στις πολιτικές εξελίξεις. Σε σχέση με τους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου Πλαίσιο, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών ανήλθαν σε 165 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 7%, βελτιώνοντας περαιτέρω τη 
συμμετοχή τους στον σχηματισμό των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου (55,3%). Οι πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με τα είδη γραφείου 
ανήλθαν σε 94 εκατ. ευρώ, ενισχύθηκαν κατά 5,5% συμβάλλοντας στα συνολικά έσοδα με 31,7%. Τέλος, ελαφρά υποχώρηση κατά 1,2% εμφάνισαν 
οι πωλήσεις προϊόντων κινητής τηλεφωνίας στα 37 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία εμφανίζει περίσσεια κεφαλαίων και γνωστοποίησε ότι θα προτείνει την 
επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της. «Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην επερχόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
την επιστροφή μέρους των ταμειακών διαθεσίμων της Πλαίσιο, ύψους 11 εκατ. ευρώ ή 50 λεπτών ανά μετοχή» αναφέρεται στις οικονομικές 
καταστάσεις. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, αν και μειωμένα (-13%) σε σχέση με εκείνα του 2013, ανέρχονται σε 45 εκατ. ευρώ. Από την άλλη 
πλευρά, τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του 2014 διαμορφώθηκαν σε 89 εκατ. ευρώ (+15%), ενώ ο δανεισμός περιορίσθηκε μόλις σε 10 εκατ. ευρώ (-
30%). 
 

 Σαφή ένδειξη των προσδοκιών που άρχισαν να καλλιεργούνται από την προεκλογική περίοδο για γενναίες παροχές και ρυθμίσεις αποτελούν τα 
στοιχεία της ΔΕΗ για τις ανείσπρακτες οφειλές από λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιανουάριο, αλλά και τα στοιχεία για τις αιτήσεις ένταξης 
στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) που προστατεύει από αυξήσεις και διακοπή ηλεκτροδότησης. Μέσα σε ένα μήνα οι ανεξόφλητες οφειλές από 
νοικοκυριά, μικρές και πολύ μικρές αλλά και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 38 εκατ. ευρώ, ενώ από την 1η Ιανουαρίου ο μέσος 
ημερήσιος ρυθμός αιτήσεων για ένταξη στο ΚΟΤ ανέρχεται στις 700, όταν ήδη έχουν ενταχθεί 633.848 καταναλωτές. Από το συνολικό ποσό των 38 
εκατ. ευρώ ανείσπρακτων οφειλών τον Ιανουάριο τα 20 εκατ. προέρχονται από τη χαμηλή τάση (νοικοκυριά, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) και 
τα 18 εκατ. ευρώ από τη μέση τάση (μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις), κατηγορίες που φαίνεται ότι επένδυσαν στις προεκλογικές δεσμεύσεις 
για παροχές και ρυθμίσεις. Ετσι, οι ανεξόφλητες οφειλές της χαμηλής τάσης από 1,327 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2014 ανήλθαν σε 1,347 εκατ. 
ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου και της μέσης τάσης από τα 259,2 εκατ. ευρώ σε 277,2 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΗ 
ωστόσο δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο και παραμένουν στο αστρονομικό ποσό των 2 δισ. ευρώ 
περίπου και αυτό γιατί η υψηλή τάση (ενεργοβόρες βιομηχανίες) κατέβαλλε μέσα στον Ιανουάριο ένα ποσό της τάξης των 30 εκατ. ευρώ από 
προηγούμενες ανεξόφλητες οφειλές, περιορίζοντας τις συνολικές οφειλές της από τα 405 εκατ. ευρώ στα 375 εκατ. ευρώ. Στα 175 εκατ. ευρώ 
ανέρχονται οι ανεξόφλητες οφειλές του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τη ΔΕΗ. 

 
(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/


 
 
Μάρτιος 4, 2015  
      

 
 
       

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


