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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 3,01% (841,54 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 96 κινήθηκαν ανοδικά, 33 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 130 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 252,12 μονάδες (+3,03%), με τις μετοχές των ΠΕΙΡ (+14,11%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ 
(+13,58%) και ΤΕΝΕΡΓ (+10,27%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΟΤΕ (-1,42%), ΙΝΛΟΤ (-1,69%) και ΦΦΓΚΡΠ (-1,87%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες 
σημείωσαν άνοδο. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Τη μεγάλη αισιοδοξία για άμεση συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και εταίρων που κυριαρχεί στην 
Αθήνα μετά την κοινή δήλωση των κ. Α.Τσίπρα – Ζ.-Κ. Γιουνκέρ, δεν φαίνεται να 
συμμερίζονται Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής οικονομολόγος του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κ. Ολ. Μπλανσάρ, ξεκαθάρισε χθες ότι η Ελλάδα δεν θα 
λάβει επιπλέον χρηματοδότηση από το Ταμείο σε περίπτωση που δεν υπάρξει ένα 
αξιόπιστο πρόγραμμα, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις του ΔΝΤ. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης, Γ. Δραγασάκης, με χθεσινές του δηλώσεις στην αγγλική εφημερίδα The 
Guardian, δήλωσε ότι ελπίζει πως το Eurogroup της Δευτέρας «θα δείξει πως υπάρχει 
πρόοδος και ότι μία συμφωνία είναι ορατή», ενώ σημείωσε ότι οι συζητήσεις δείχνουν πως 
υπάρχει κοινό έδαφος. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν έχει εντολή να βγάλει τη 
χώρα από το ευρώ, αλλά να βρει μία βιώσιμη λύση εντός Ευρωζώνης. Πάντως, είναι σαφές 
πώς έγινε ένα θετικό βήμα με την παραδοχή ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
βρίσκονται πλέον θέματα που ήταν «κόκκινες» γραμμές μέχρι τώρα -όπως οι μεταρρυθμίσεις 
σε εργασιακό και ασφαλιστικό τομέα- αλλά είναι εξίσου σαφές ότι οι ρυθμοί στις 
διαπραγματεύσεις στο Brussels Group (BG) πρέπει να επιταχυνθούν αισθητά. Γι’ 
αυτό άλλωστε θα συνεχίσουν τις εργασίες όλο το Σαββατοκύριακο ενώ αναμενόταν 
να διακόψουν χθες. Σήμερα το απόγευμα θα συνεδριάσει το Euroworking Group μέσω 
τηλεδιάσκεψης που θα κάνει μία πρώτη αποτίμηση της προόδου των συζητήσεων των 
προηγούμενων ημερών, ώστε να ενημερώσουν ανάλογα τους υπουργούς Οικονομικών που 
θα συμμετάσχουν στο Εurogroup τη Δευτέρα. Ευρωπαίος αξιωματούχος, όμως, έλεγε στην 
«Κ» ότι είμαστε ακόμα μακριά από συμφωνία και εξέφραζε την ελπίδα να κινηθεί η ελληνική 
πλευρά σημαντικά μέσα στο Σαββατοκύριακο. «Το Eurogroup της Δευτέρας είναι η τελευταία 
ελπίδα να συνεχιστεί η διαδικασία που θα αποφέρει μία συμφωνία μέχρι το τέλος του μήνα», 
πρόσθετε. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του εκπρόσωπου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κ. Μ. Σχοινά, ο οποίος χαρακτήρισε «ανώριμη» τη συζήτηση για το κατά πόσο 
αναμένεται μία θετική δήλωση από το Eurogroup της 11ης Μαΐου. Απομένουν μέρες 
διαπραγματεύσεων είπε ο κ. Σχοινάς και επισήμανε ότι τελικά υπεύθυνος για την απόφαση 
είναι το Eurogroup. 
 

 Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια 
του Απριλίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές, για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Τον 
Απρίλιο 2015 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €26,46 
εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €25,44 
εκατ. (Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα €21,05 εκατ., από Έλληνες Ιδιώτες €3,56 εκατ., Ιδιωτικές 
Μη Χρηματοοικονομικές €2,44 εκατ. και από λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών €0,05 
εκατ.). Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής 
Αγοράς ανήλθε σε 58,6% έναντι 59,0% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας 
μείωση της τάξεως του 0,7%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (7.479,03 
εκατ. ευρώ ή 18,1%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Αγοράς, η συμμετοχή των 
ξένων επενδυτών ανήλθε σε 48,0% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 2,4% 
συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα και αυτό σε έντονα ανοδικό μήνα, πρώτη ένδειξη ότι 
παρά την ανοδική κίνηση οι ξένοι παρέμειναν στο περιθώριο, ή ήταν με την πλευρά των 
πωλητών. Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 31,6% του συνόλου της 
κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Διατηρήθηκε και κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο, η πορεία ανάκαμψης των αποτελεσμάτων 
του ομίλου Τιτάν, με σημείο αναφοράς την επιστροφή του ομίλου στην κερδοφορία, καθώς 
τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ, έναντι 
ζημιών 11 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, ο 
ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12,7% σε 283,8 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 
αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η επίδοση αυτή κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική, αν 
συνυπολογιστεί και το ότι το πρώτο τρίμηνο είναι παραδοσιακά και το πιο αδύναμο για τις 
εταιρείες του κλάδου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που επιδρούν αρνητικά στη 
ζήτηση για προϊόντα, όπως τσιμέντα και δομικά υλικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η φετινή 
επίδοση του Τιτάνα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και της Τουρκίας, 
όπου ο φετινός χειμώνας ήταν πολύ βαρύς. Έτσι, ο κύκλος εργασιών στην εν λόγω ζώνη, 
μειώθηκε κατά 31,2% και ανήλθε σε 28,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη 
περιορίστηκαν σε 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι 9,7 εκατ. ευρώ το 2014. Στην ελληνική αγορά, η  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 841,54 +3,01% +1,9% 
FTSE-Large Cap 252,12 +3,03% -4,8% 
FTSE-Mid Cap 867,86 +3,34% +12,3% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις)    
Όγκος (€ εκατ.) 127,95 - 106,88 

 

 

 
ΠΕΙΡ 14,11% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 13,58% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΤΕΝΕΡΓ 10,27% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΛΠ 9,52% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΑΛΦΑ 9,46% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΤΙΤΚ -0,49% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΕΕ -1,00% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΟΤΕ -1,42% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΙΝΛΟΤ -1,69% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΦΦΓΚΡΠ -1,87% 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 -0,01% +0,0 -9 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,97% -20,9 -66 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,91% -33,7 +116 

Spread 10ετούς Ομ. 1.029 -36,2 +109 

USD / Euro 1,13 -0,80% -7,0% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 67,95 1,69% 18,5% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,1% Μαρ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

08/05/2015: ΜΕΤΚ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
 

11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
12/05/2015: Ecofin 
13/05/2015: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
14/05/2015: ΑΡΑΙΓ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
14/05/2015: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
15/05/2015: ΑΕΠ Α’ Τριμ.’15 – Εκτίμηση 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
15/05/2015: ΕΕΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
19/05/2015: ΕΥΡΩΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
20/05/2015: ΕΧΑΕ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
20/05/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
22/05/2015: ΦΡΙΓΟ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
26/05/2015: ΟΠΑΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
27/05/2015: ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
28/05/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 
13/06/2015: ΤΕΝΕΡΓ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
19/06/2015: ΤΙΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
25/06/2015: ΟΤΕ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
26/06/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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κατανάλωση τσιμέντου προήλθε κατά κύριο λόγο από τα δημόσια έργα, καθώς οι τάσεις στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρέμειναν 
πτωτικές. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο του έτους μειώθηκε κατά 2% και ανήλθε σε 65,3 
εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε 9,4 εκατ. ευρώ, έναντι 3,9 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, χάρις και στην ευνοϊκή 
ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, που ενίσχυσε τις εξαγωγές προς άλλες χώρες. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, ο κλάδος των κατασκευών συνεχίζει να ανακάμπτει, 
ενώ θετική συνεισφορά στα αποτελέσματα είχε και η ενδυνάμωση του δολαρίου. Ετσι, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 130,2 εκατ. ευρώ, αυξημένος 
κατά 37,5% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά κέρδη εκτινάχθηκαν σε 5,8 εκατ. ευρώ, από μόλις 900.000 ευρώ πέρυσι. Απόρροια της αυξημένης 
δραστηριότητας ήταν και το γεγονός ότι ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε 660 εκατ. και ήταν 
υψηλότερος κατά 119 εκατ. σε σύγκριση με το τέλος του 2014. 
 

 Την παραίτηση της διευθύνουσας συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Αναστασίας Σακελλαρίου, ζήτησε σύμφωνα 
με κυβερνητικές πηγές το Μαξίμου, λόγω της υπόθεσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Σημειώνεται ότι το πρωί της Πέμπτης, στο briefing 
των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελλαρίδης είχε προαναγγείλει πρωτοβουλίες του Μαξίμου για την υπόθεση του 
Τ.Τ., σημειώνοντας ότι ενώ η κυβέρνηση σέβεται τη δικαιοσύνη η οποία κάνει τη δουλειά της. θα πάρει όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες προκειμένου 
να υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης και διαφάνεια παντού. Τις επόμενες μέρες μάλιστα, σημείωνε, θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις από το 
Μέγαρο Μαξίμου. 

 

 Το νέο διοικητικό συμβούλιο των ΕΛΠΕ συγκροτήθηκε χθες σε σώμα και έχει τέσσερα εκτελεστικά μέλη, μοιρασμένα μεταξύ των δύο βασικών 
μετόχων (Δημοσίου και ομίλου Λάτση). Αυτά είναι ο Ευστάθιος Τσοτσορός που αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου, ο Γρηγόριος Στεργιούλης που 
αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου και έχουν προταθεί από το ελληνικό Δημόσιο, όπως και ο Ανδρέας Σιάμισιης με θέση αναπληρωτή 
διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος προτάθηκε επίσης από το ελληνικό Δημόσιο αλλά αποτελεί πρόσωπο επιλογής του ομίλου Λάτση. Εκτελεστικό 
μέλος του δ.σ. είναι και ο Γεώργιος Αλεξόπουλος, που εκπροσωπεί τον όμιλο Λάτση. Το διοικητικό συμβούλιο των ΕΛΠΕ απαρτίζεται επίσης από 7 
μη εκτελεστικά μέλη. Πρόκειται για τον Θεόδωρο-Αχιλλέα Βάρδα, εκπρόσωπο του ομίλου Λάτση, τους Στρατή Σαφείρη, Γεώργιο Μαλόγλου και 
Σωτήρη Κοντονάσιο, εκπροσώπους του Δημοσίου, τον Παναγιώτη Οφθαλμίδη και Κωνσταντίνο Παπαγιαννόπουλο που εκπροσωπούν τους 
εργαζόμενους και τους Θεόδωρο Πανταλάκη και Σπυρίδων Παντελιά που εκπροσωπούν τους μετόχους μειοψηφίας. 

 
(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 Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879 486 epilios@euroxx.gr Χριστίνα Παπακαστρισίου +30-210 6879 480 papakastrisiou@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


