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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 7,98% (826,31 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 99 κινήθηκαν ανοδικά, 28 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 130 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 244,75 μονάδες (+8,22%), με τις μετοχές των ΕΤΕ (+20,75%), ΕΥΡΩΒ 
(+19,67%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (19,46%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα 
οι μετοχές των ΕΕΕ (+2,40%), ΟΤΕ (2,35%) και ΦΦΓΚΡΠ (+0,68%) σημείωσαν την μικρότερη 
άνοδο. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Ασύμπτωτες πορείες εμφανίζονται να ακολουθούν Βερολίνο και Αθήνα μία ημέρα πριν από 
το σημερινό καθοριστικό Eurogroup, που με βάση τις δημόσιες θέσεις των δύο πλευρών 
αναμένεται να είναι άκρως συγκρουσιακό. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Β. Σόιμπλε, 
υπήρξε χθες κατηγορηματικός, αποκλείοντας τη διαπραγμάτευση επί ενός νέου 
προγράμματος. «Εάν η Ελλάδα δεν θέλει το υπάρχον πρόγραμμα, τότε τέλος», είπε 
χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας, κατά την ολοκλήρωση 
της συζήτησης επί των προγραμματικών δηλώσεων και πριν από την παροχή ψήφου 
εμπιστοσύνης, διεμήνυσε πως «το Μνημόνιο τελείωσε το βράδυ των εκλογών», αλλά και ότι 
στο Εurogroup ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκης, δεν θα κινηθεί εκτός του πλαισίου 
της «συμφωνίας-γέφυρας», που έχει προτείνει η Αθήνα. Επίσης, τόνισε ότι «η Δημοκρατία 
δεν έχει αδιέξοδα». Πάντως, η σημερινή «μάχη» στις Βρυξέλλες θα δοθεί χωρίς η ελληνική 
πλευρά να διαθέτει ισχυρούς συμμάχους και θα έχει αβέβαιη έκβαση. Είναι ενδεικτικό ότι ο κ. 
Βαρουφάκης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο της ρήξης. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης κ. Γ. Δραγασάκης προσδιόρισε ως στόχο την επέκταση της δανειακής 
σύμβασης, που θα συνοδεύεται από μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα συμφωνηθούν από κοινού 
με τους εταίρους, αλλά και από μία συμφωνία για τη διαχείριση του χρέους. Την επιμονή της 
Αθήνας στο αίτημα για συμφωνία επί ενός προγράμματος - γέφυρας με τους εταίρους, η 
οποία, δεδομένης της διατυπωμένης άρνησής τους να συζητήσουν σε αυτή τη βάση, 
προδιαγράφει σκηνικό σύγκρουσης στο σημερινό Eurogroup και στην αυριανή σύνοδο 
κορυφής, τόνισε χθες ο πρωθυπουργός στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκε η 
συζήτηση στη Βουλή για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. «Δεν υπάρχει 
δρόμος επιστροφής, η Ελλάδα δεν μπορεί να γυρίσει στην εποχή των Μνημονίων και της 
υποτέλειας», τόνισε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, επισήμανε πως 
η Αθήνα προσέρχεται στη διαπραγμάτευση «μόνο με την πρόταση που καταθέτουμε στους 
εταίρους» και χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή» την απόφαση να μη ληφθούν νέα μέτρα 
λιτότητας. 
 

 Κομβικές παρεμβάσεις στο ευρύ παραγωγικό χαρτοφυλάκιο που εποπτεύει από τον 
πρωτογενή τομέα μέχρι τη μεταποίηση, το περιβάλλον και την ενέργεια, οι οποίες 
καταστρατηγούν σε πολλά σημεία το ευρωπαϊκό κεκτημένο και μόνο μέσα από μια πορεία 
σύγκρουσης με τους εταίρους θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, εξήγγειλε χθες από το βήμα 
της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων, ο υπουργός 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης. 
Εξέφρασε την αντίθεσή του στην επένδυση χρυσού στις Σκουριές και τη δέσμευση της 
κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα δυνατά νόμιμα μέσα για την ακύρωσή της, την 
επανεξέταση της σύμβασης παραχώρησης του Ελληνικού με στόχο επίσης την ακύρωσή 
της, όπως και την επανεξέταση των μεταβιβάσεων της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα 
Πειραιώς και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Eurobank. Στον τομέα της ενέργειας 
επανέλαβε τις θέσεις του για παύση των δρομολογημένων ιδιωτικοποιήσεων σε ΔΕΗ, 
ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ και προανήγγειλε ένα μοντέλο ενεργειακής πολιτικής με ενισχυμένο τον ρόλο 
του Δημοσίου σε όλους τους κλάδους, ανακοινώνοντας μάλιστα τη σύσταση νέων κρατικών 
φορέων για τον σκοπό αυτό, όπως την ίδρυση κρατικού φορέα έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων. Ο κ. Λαφαζάνης αναφέρθηκε στο θέμα της επένδυσης των Μεταλλείων 
Χρυσού και του Ελληνικού προκειμένου, όπως είπε, να επισημάνει τον προσανατολισμό της 
νέας κυβέρνησης στο θέμα του περιβάλλοντος. «Θέλω να επαναλάβω μια γνωστή μας θέση 
την οποία είχαμε ως αντιπολίτευση και την παλέψαμε με αγώνες, τη διατηρούμε ως 
κυβέρνηση και θα την προωθήσουμε. Είμαστε αντίθετοι στην επένδυση του χρυσού στις 
Σκουριές και θα αξιοποιήσουμε όλα τα δυνατά νόμιμα μέσα για να προωθήσουμε αυτήν τη 
θέση μας» δήλωσε ο υπουργός, εισπράττοντας τα χειροκροτήματα από την πτέρυγα 
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. «Σε κάθε περίπτωση - συμπλήρωσε- θα στηρίξουμε τους 
εργαζόμενους στα μεταλλεία, τη δουλειά τους και την προοπτική τους». Σε άλλα νέα, σε 
αναδίπλωση προχώρησε χθες το υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με το ζήτημα του 
διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ (πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών), καθώς 
σε σχετική του ανακοίνωση επιχείρησε να ανασκευάσει τα όσα διέρρεαν ανώτερα στελέχη 
του οικονομικού επιτελείου. Σε σχετική ανακοίνωση χθες διευκρινίστηκε ότι η θέση του 
υπουργείου Οικονομικών είναι θετική ως προς την υπάρχουσα σύμβαση με την Cosco, αλλά 
δεν έγινε «καμία αναφορά στo θέμα της αποκρατικοποίησης του ΟΛΠ». 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 826,31 +7,98% +0,0% 
FTSE-Large Cap 244,75 +8,22% -7,6% 
FTSE-Mid Cap 856,10 +6,30% +10,7% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 48.132 +7,41% -9,0% 
Όγκος (€ εκατ.) 142,18 - 117,69 

 

 

 
ΕΤΕ 20,75% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΥΡΩΒ 19,67% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 19,46% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΛΠ 16,91% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΒΙΟ 16,53% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΟΗ 4,68% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΓΡΙΒ 3,95% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΕΕ 2,40% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΟΤΕ 2,35% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΦΦΓΚΡΠ 0,68% 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 9,63% -47,2 -1 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,16% -58,7 +41 

Spread 10ετούς Ομ. 977 -61,7 +57 

USD / Euro 1,13 0,20% -7,0% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 57,92 0,59% 1,0% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

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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Επιχειρήσεις 
 

 Ο κ. Τσίπρας χθες, δεσμεύθηκε ότι οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης θα εφαρμοστούν στο ακέραιο και είπε ότι είναι έτοιμα τα δύο πρώτα 
νομοσχέδια της κυβέρνησης, που αφορούν την προστασία α΄ κατοικίας από πλειστηριασμούς και τα «κόκκινα» δάνεια και την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης. 

 

 Δεν υπάρχει ζήτημα ρευστότητας για τις εγχώριες τράπεζες με τα σημερινά δεδομένα σημειώνουν επιτελικά στελέχη τραπεζών, προειδοποιώντας, 
ωστόσο, ότι μια ρήξη με τους εταίρους θα προκαλούσε πολύ γρήγορα σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία. Την ίδια ώρα αξιωματούχοι της ΕΚΤ 
υπενθυμίζουν ότι ο ELA αφορά βραχυχρόνιες ανάγκες και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση κρατών. Οπως υπογραμμίζουν 
στελέχη τραπεζών οι κανόνες είναι ξεκάθαροι: όσο οι τράπεζες έχουν εγγυήσεις και δεδομένης της ισχυρής κεφαλαιακής τους βάσης δεν υπάρχει 
θέμα αποκοπής της ρευστότητας από τον ELA. Σημειώνουν ότι η εξάρτηση των εγχώριων τραπεζών από τη ρευστότητα του ευρωσυστήματος, που 
σήμερα φτάνει τα 80 δισ. ευρώ, παραμένει πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα του Ιουνίου 2012 (142 δισ. ευρώ). «Δεδομένου ότι οι ελληνικές 
τράπεζες είναι φερέγγυες, όπως έχει πιστοποιηθεί και από το πρόσφατο stress test της ΕΚΤ, δεν θεωρώ να υπάρχει ζήτημα σε ό,τι αφορά την 
πρόσβαση στη ρευστότητα του ευρωσυστήματος» υπογραμμίζει στην «Κ» επιτελικό στέλεχος τράπεζας. Ωστόσο, αναγνωρίζει τον κίνδυνο, στην 
περίπτωση που επέλθει ρήξη στις διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης - εταίρων, να διαταραχθεί η πρόσβαση των τραπεζών στους μηχανισμούς 
ρευστότητας, με άμεσες και δραματικές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία. Σύμφωνα με τις τράπεζες, οι εκροές καταθέσεων 
συνεχίζονται και τον Φεβρουάριο, αν και με μειωμένη ένταση σε σχέση με τον Ιανουάριο, και εκτιμούν ότι η πίεση θα διατηρηθεί όσο διατηρείται η 
αβεβαιότητα για την έκβαση της διαπραγμάτευσης κυβέρνησης-εταίρων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τον Ιανουάριο οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 
περίπου 12 δισ. ευρώ, ενώ είχε προηγηθεί μείωση των καταθέσεων κατά 4 δισ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο. Οπως σημειώνουν, ήδη έχει 
απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος του ELA που πρόσφατα ενέκρινε η ΕΚΤ -ύψους 10 δισ. ευρώ- και είναι πιθανό η ΤτΕ να αιτηθεί στην ΕΚΤ για την 
αύξηση του ορίου του ELA. Χθες, σε δηλώσεις του ο Πέτερ Πράετ στο Λονδίνο, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, επανέλαβε ότι ο έκτακτος 
μηχανισμός ρευστότητας, ο ELA, εγκρίνεται μόνο όταν υπάρχουν αξιόπιστες προοπτικές. Οπως σημείωσε ο μηχανισμός ELA αφορά την κάλυψη 
βραχυπρόθεσμων αναγκών και είναι σημαντικό να αποτελεί χρηματοδότηση - γέφυρα για την επίτευξη άλλου στόχου. Ο επικεφαλής της γερμανικής 
κεντρικής τράπεζας, της Bundesbank, κ. Γιενς Βάιντμαν σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει μια αξιόπιστη προσπάθεια να 
σταθεί και πάλι στα πόδια της μέσω νοικοκυρεμένων δημόσιων οικονομικών και μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας. Παράλληλα ο κ. Βάιντμαν τόνισε 
πως η Ευρωζώνη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργήσει υποψίες ότι συμμετέχει στη νομισματική χρηματοδότηση κρατών. Τέλος, 
υποστήριξε πως η Ευρωζώνη είναι λιγότερη ευάλωτη από ό,τι πριν κάποια χρόνια και πως οι τράπεζες είναι πιο σταθερές και έχουν μικρότερη 
έκθεση στην Ελλάδα. 

 

 Η Fitch τοποθέτησε την Τρίτη την αξιολόγηση "Β-" του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου των ελληνικών τραπεζών σε καθεστώς επιτήρησης με αρνητικές 
επιπτώσεις (Watch Negative), ενώ η S&P ανακοίνωσε ότι διατηρεί το καθεστώς αυτό. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Fitch, αναφέρει ότι η 
τοποθέτηση σε Watch Negative αντανακλά την πιθανότητα υποβάθμισης λόγω των αυξημένων κινδύνων χρηματοδότησης και ρευστότητας, ενόψει 
των δύσκολων διαπραγματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές. Kατά την Fitch, αυτό θα μεταφραστεί σε συνεχείς εκροές 
καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων, ειδικά αν περιοριστεί η πρόσβαση στην 
έκτακτη χρηματοδότηση (ELA) από την ΕΚΤ. Η S&P τονίζει ότι η διατήρηση των τραπεζών σε καθεστώς επιτήρησης αντανακλά την πιθανότητα 
υποβάθμισης αν πάψει να είναι διαθέσιμη η στήριξη από τις ευρωπαϊκές αρχές και την ΕΚΤ. Υπενθυμίζεται ότι η S&P τοποθέτησε για πρώτη φορά τις 
τράπεζες σε Wath Negative στις 30 Ιανουαρίου. 

 

 H Moody΄s προχώρησε στην υποβάθμιση των αξιολογήσεων των καλυμμένων ομολόγων της Eurobank (Covered Bond I). Παράλληλα θέτει υπό 
αναθεώρηση τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων καλυμμένων ομολόγων των Εθνικής Τράπεζας και Alpha Bank. Ειδικότερα ο διεθνής οίκος 
υποβάθμισε σε Β2 την αξιολόγηση των καλυμμένων στεγαστικών ομολόγων της Eurobank (Covered I). Παράλληλα έθεσε την αξιολόγηση Β3 των 
καλυμμένων στεγαστικών ομολόγων της τράπεζας (Covered II) υπό αναθεώρηση για πιθανή υποβάθμιση. 

 
(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


