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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 4,75% (765,22 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 23 κινήθηκαν ανοδικά, 98 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 134 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 226,17 μονάδες (-5,79%), με τις μετοχές των ΙΝΛΟΤ (+0,65%), ΔΕΗ (+0,58%) 
και ΤΙΤΚ (0,00%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΕΤΕ 
(-9,80%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-11,06%) και ΠΕΙΡ (-14,05%) σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν απώλειες. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Σε τέσσερα μέρη διακρίνεται η πρόταση που θα καταθέσει η ελληνική πλευρά στο Eurogroup 
της Τετάρτης με βασικό στόχο την εξασφάλιση μιας μεταβατικής περιόδου έως την 1η 
Σεπτεμβρίου, χρονικό ορίζοντα στον οποίο εκτιμάται ότι θα μπορέσει να οικοδομηθεί το νέο 
συμβόλαιο με τους εταίρους. Περιγράφοντας αυτούς τους τέσσερις άξονες κύκλοι του 
υπουργείου Οικονομικών έλεγαν σήμερα ότι αφορούν: 
1) Πρόγραμμα - «γέφυρα» έως τον Σεπτέμβριο στο οποίο θα αποτυπώνεται το 70% των 
δεσμεύσεων του MoU, με το υπόλοιπο 30%, είτε να φεύγουν είτε να αντικαθίστανται με δέκα 
μεταρρυθμίσεις που θα προταθούν από την ελληνική πλευρά σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ. 
2) Επαναπροσδιορισμό του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα, αρχής γενομένης από 
φέτος. Η ελληνική πλευρά δεν αποδέχεται πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ για το 2015, 
θεωρώντας ότι αυτά τα επίπεδα είναι «εξωφρενικά» και εκτός πραγματικότητας. Ο πήχης, το 
ανώτατο ύψος του μπαίνει για φέτος στο 1,5% του ΑΕΠ, όπως συνέβη και το 2014. 
3) Μπαίνει στο τραπέζι το θέμα του χρέους για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με ένα μενού 
από swaps. 
4) Λαμβάνονται μέτρα για την άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Να σημειωθεί 
ότι η Ελλάδα επιδιώκει την αξιοποίηση των 11 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των κόκκινων 
δανείων. Στο μεσοδιάστημα το χρηματοδοτικό κενό καλύπτεται και με εκταμίευση μέρους της 
δόσης των 7,2 δισ. ευρώ. 
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης η ελληνική πλευρά, όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου 
θα προσέλθει επιμένοντας στην άμεση εκταμίευση του 1,9 δισ. ευρώ από τα κέρδη 
ομολόγων της ΕΚΤ και αύξηση του στοκ των εντόκων γραμματίων κατά 8 δισ. ευρώ σε 
σχέση με τα 15 δισ. ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά ζητά ο ELA να 
είναι «ελαστικός» ανάλογα με τις ανάγκες. Το κείμενο που θα δώσουμε, αναφέρουν κύκλοι 
του ΥΠΟΙΚ δεν θα έχει τίποτα το ριζοσπαστικό. Θα είναι ένα κείμενο που θα μοιάζει σαν να 
κατατέθηκε από ένα «δικηγόρο πτώχευσης» της Νέας Υόρκης. Οι ίδιοι κύκλοι εμφανίζονται 
αισιόδοξοι για την τελική συμφωνία λέγοντας πως προσερχόμαστε στις διαπραγματεύσεις με 
ανοικτό μυαλό, τονίζοντας όμως ότι σε κάποιες κόκκινες γραμμές, όπως αυτή της λιτότητας 
και της αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω.  
 

 Νέα μείωση παρουσίασε η βιομηχανική παραγωγή, η οποία οφείλεται κυρίως στους κλάδους 
των ορυχείων και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με στοιχεία που 
δημοσιοποίησε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η βιομηχανική παραγωγή τον 
Δεκέμβριο μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 3,8%. Ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 
της περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της 
περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 2,7%. 
 

Επιχειρήσεις 
 

 Την συνδρομή των τραπεζών στην πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά και της διαφοράς 
ζήτησε από τα υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης 
Δραγασάκης κατά την χθεσινή συνάντηση των δύο πλευρών, ενώ εκείνοι έκρουσαν το 
κώδωνα του κινδύνου και προέταξαν την ανάγκη άμεσης συμφωνίας με τους εταίρους. 
Ασφαλείς πληροφορίες του αναφέρουν ότι έγινε εκτενής συζήτηση για το ρόλο που 
διαδραμάτισαν οι τράπεζες τα χρόνια του μνημονίου τόσο στο «αφορολόγητο χρήμα», όσο 
και στην αδυναμία ελέγχου των επιτήδειων επιχειρηματιών, οι οποίοι αφενός διαθέτουν 
τεράστια κινητή και ακίνητη περιουσία αφετέρου δεν αποπληρώνουν τα χρέη τους. Σύμφωνα 
με τις ίδιες πηγές ο κ. Δραγασάκης κάλεσε τις διοικήσεις των τραπεζών να συνεργασθούν με 
τις αρμόδιες εποπτικές και φορολογικές αρχές, δίνοντας στοιχεία προκειμένου να παταχθεί 
σημαντικό κομμάτι της φοροδιαφυγής, το οποίο έφυγε από την Ελλάδα, κυρίως την διετία 
2010-2012 και σήμερα βρίσκεται στις τράπεζες του εξωτερικού. Με βάση έρευνα την οποία 
έχει διενεργήσει το τραπεζικό σύστημα από τα 80 δισ. ευρώ καταθέσεις που έφυγαν από τα 
γκισέ των ελληνικών τραπεζών, περίπου 20 δισ. ευρώ αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής. Η 
στήριξη των τραπεζών είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγκαία για την κυβέρνηση και στο 
κομμάτι της διαφθοράς, κυρίως σε ότι αφορά τα παράνομα έσοδα από διάφορες μορφές 
λαθρεμπορίου. Συζήτηση έγινε και για το τεράστιας σημασίας ζήτημα της αντιμετώπισης των 
κόκκινων δανείων, το οποίο η κυβέρνηση φαίνεται να το αντιμετωπίζει με δύο διαφορετικής 
προσέγγισης ταχύτητες. Στην πρώτη ταχύτητα ανήκουν τα μεγάλα κόκκινα επιχειρηματικά 
δάνεια, μέρος των οποίων ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε κατά τη διάρκεια των 
προγραμματικών δηλώσεων ως «θαλασσοδάνεια». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι της άποψης ότι οι τράπεζες δεν στρίμωξαν ιδιαίτερα 
τους επιχειρηματίες που διαθέτουν, αλλά δεν αποπληρώνουν τα χρέη τους εις βάρος του 
συνολικού ισολογισμού των τραπεζών και εις βάρος της οικονομίας καθώς στερούν 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 765,22 -4,75% -7,4% 
FTSE-Large Cap 226,17 -5,79% -14,6% 
FTSE-Mid Cap 805,38 -2,54% +4,2% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 44.810 -5,25% -15,3% 
Όγκος (€ εκατ.) 85,78 - 116,75 

 

 

 
ΙΝΛΟΤ 0,65% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΔΕΗ 0,58% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΤΙΤΚ 0,00% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΓΡΙΒ -1,30% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΤΕΝΕΡΓ -1,31% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΓΕΚΤΕΡΝΑ -9,14% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΥΡΩΒ -9,63% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΤΕ -9,80% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -11,06% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -14,05% 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 -3 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 10,12% +55,9 +49 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,80% +69,4 +106 

Spread 10ετούς Ομ. 1.045 +71,8 +125 

USD / Euro 1,13 -1,50% -7,1% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 57,58 4,01% 0,4% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

10/02/2015: -  
 

11/02/2015: Έκτακτο Eurogroup (Βρυξέλλες) 
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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ρευστότητα, την οποία οι τράπεζες θα μπορούσαν να την διοχετεύσουν στην πραγματική οικονομία και στην χρηματοδότηση των βιώσιμων 
εταιρειών. Παράγοντες της τραπεζικής αγοράς εκτιμούν ως θετική την παράμετρο αυτή αρκεί να γίνει με όρους αγοράς και χωρίς «κομματικού 
χαρακτήρα» παρεμβάσεις από τον έλεγχο που θα ασκεί το δημόσιο στις τράπεζες. Στην δεύτερη ταχύτητα ανήκουν τα κόκκινα δάνεια των 
νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων. Ο κ. Δραγασάκης είπε στα υψηλόβαθμα στελέχη ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην σύσταση του 
ενδιάμεσου φορέα, στον οποίο όμως δεν θα περάσουν όλα τα κόκκινα δάνεια, αλλά μέρος αυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον φορέα θα 
περάσουν κόκκινα καταναλωτικά, στεγαστικά και δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις, με βασικό κριτήριο την οικονομική δυνατότητα των κατόχων-
δανειοληπτών. Στο σημείο αυτό ζητήθηκε από τις τράπεζες για ορισμένες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στα μικρά δάνεια μέσω πιστωτικών 
καρτών να συνεργασθούν μεταξύ τους καθώς υπάρχουν δανειολήπτες που χρωστούν σε παραπάνω από μία τράπεζες και δεν αποπληρώνουν 
καμία...Ζητήματα μείζονος σημασίας φέρεται να έθεσαν τα υψηλόβαθμα στελέχη με κυρίαρχο αυτό της άμεσης ανάγκης για συμφωνία της 
κυβέρνησης με τους εταίρους προκειμένου να σταματήσει η εκροή καταθέσεων και να επανέλθει το τραπεζικό σύστημα σε ομαλή και ήσυχη πορεία. 
Σύμφωνα με πληροφορίες η εκροή καταθέσεων συνεχίζεται, με μικρότερους και έως τώρα ελεγχόμενους ρυθμούς, καθώς οι Ελληνες μετατρέπουν τα 
λεφτά τους σε ομόλογα (Γερμανίας και Λουξεμβούργου) αλλά και σε χρυσές λίρες. 
 

 Στην υποβάθμιση πέντε εγχώριων τραπεζών προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s. Η υποβάθμιση των τραπεζών ήρθε λίγες 
ώρες μετά την ανακοίνωση της Moody’s (την προηγούμενη Παρασκευή) ότι θέτει την αξιολόγηση της Ελλάδας (Caa1) σε αναθεώρηση για πιθανή νέα 
υποβάθμιση. Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, ο οίκος υποβάθμισε τις αξιολογήσεις των Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Alpha 
Bank σε Caa2 από Caa1, ενώ παράλληλα υποβάθμισε και τις αξιολογήσεις της Eurobank και της Attica Βank σε Caa3 από Caa2. Επιπλέον, η 
Moodys θέτει τις αξιολογήσεις των τραπεζών υπό αναθεώρηση για πιθανή περαιτέρω υποβάθμιση. Αναλυτικότερα, οι υποβαθμίσεις των ελληνικών 
τραπεζών οφείλονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Moody’s, στην εκτίμησή της για την ικανότητα στήριξης των τραπεζικών δεδομένων: 
• Της αυξημένης αβεβαιότητας για την ικανότητα της κυβέρνησης να καταλήξει έγκαιρα σε συμφωνία με τους δανειστές. Μια πιθανή εμπλοκή, τονίζει 
ο οίκος, στις διαπραγματεύσεις θα αυξήσει τους κινδύνους ως προς την ικανότητα της κυβέρνησης να καλύψει τις δικές της ανάγκες ρευστότητας και 
χρηματοδότησης. 
• Της πιθανής μείωσης της ικανότητας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να στηρίξει τις τράπεζες σε περίπτωση ανάγκης. 
Στην αξιολόγηση που θα ακολουθήσει για τις εγχώριες τράπεζες, η Moody’s θα επανεκτιμήσει τις συνθήκες ρευστότητας και χρηματοδότησης των 
ελληνικών τραπεζών. Επίσης, θα εκτιμηθεί η άμεση έκθεση των τραπεζών στο Ελληνικό Δημόσιο και η επίπτωση του αδύναμου λειτουργικού 
περιβάλλοντος στην ποιότητα ενεργητικού και τη φερεγγυότητα των τραπεζών. Οι βασικοί λόγοι της αξιολόγησης για πιθανή περαιτέρω υποβάθμιση 
των εγχώριων τραπεζών είναι η επιδείνωση της χρηματοδότησης και της ρευστότητας που οφείλεται στις σημαντικές εκροές καταθέσεων, στη 
μειωμένη διάθεση των διεθνών τραπεζών να εμπλακούν σε συναλλαγές repo με ελληνικές τράπεζες και στην αυξημένη αβεβαιότητα για την ικανότητα 
της κυβέρνησης να έλθει σε συμφωνία με τους δανειστές. 
 

 Ο οίκος Moody’s έθεσε την αξιολόγηση Ba3 του ΟΤΕ υπό αναθεώρηση για πιθανή υποβάθμιση, μια κίνηση που έπεται της κίνησης την Παρασκευή 
ως προς το ελληνικό αξιόχρεο. «Αν και ο ΟΤΕ έχει κάνει βήματα για να απομονωθεί από την ελληνική οικονομία, είναι κυρίως μια ελληνική εταιρία με 
το 70% του τζίρου της να παράγεται εντός της χώρας. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση παραμένει στενά συνδεδεμένη με τις συνθήκες στο εγχώριο 
περιβάλλον. Η αξιολόγηση του ελληνικού κρατικού ομολόγου ασκεί πιέσεις στην αξιολόγηση για τον ΟΤΕ», υπογραμμίζει ο Carlos Winzer, 
αντιπρόεδρος της Moody's και αναλυτής για τον ΟΤΕ. 

 
(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


