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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 6,73% (846,48 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 101 κινήθηκαν ανοδικά, 27 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 126 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 254,23 μονάδες (+8,12%), με τις μετοχές των ΕΤΕ (+18,00%), ΑΛΦΑ 
(+14,75%) και ΕΥΡΩΒ (+12,75%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,23%), ΙΝΛΟΤ (+0,61%) και ΓΡΙΒ (-0,77%) σημείωσαν την μικρότερη 
απόδοση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Εντατικές διαπραγματεύσεις ξεκινούν στις Βρυξέλλες, με στόχο έως τη Δευτέρα και την 
κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup να έχει καταρτιστεί ένα κείμενο – πλαίσιο του 
προγράμματος –γέφυρα. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, ξεκινούν 
εντατικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους εκπροσώπους της τρόικας- όπως τους ξέραμε 
μέχρι τώρα- και με στελέχη της ομάδας Βίζερ. Στο τραπέζι θα καθίσουν οι γνωστοί Ρίσι 
Γκογιάλ (ΔΝΤ), Κλάους Μαζούχ (ΕΚΤ) και Ντέκλαν Κοστέλο (Ε.Ε) , ο κ. Τόμας Βίζερ και οι 
συνεργάτες του ενώ το βάρος της διαπραγμάτευσης για την ελληνική πλευρά θα σηκώσει ο 
πρόεδρος του ΣΟΕ Γιώργος Χουλιαράκης. Θα πλαισιώνεται μάλιστα, ο Έλληνας ΣΟΕ και 
από την ομάδα της Lazard που έχει προσληφθεί σε ρόλο συμβούλου για το ελληνικό 
δημόσιο χρέος. Πηγές του υπουργείου Οικονομικών χαρακτηρίζουν την εξέλιξη αυτή 
«θετική» καθώς φαίνεται πως αναζητείται από όλες τις πλευρές κοινά αποδεκτή λύση. Ιδιο 
κλίμα μεταφέρεται και από το Μέγαρο Μαξίμου: «Η δήλωση Γ. Ντάισενμπλουμ αποτελεί 
θετικό βήμα. Διακινήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, μέσα και έξω από τη χώρα, σενάρια 
κρίσης και χρεοκοπίας σε περίπτωση που η Ελληνική κυβέρνηση δεν υπέγραφε την 
παράταση και την ολοκλήρωση του μνημονίου καθώς και τη χτεσινοβραδινό κοινό 
ανακοινωθέν του Εurogroup. Δεν τα υπογράψαμε -καμία καταστροφή δεν επήλθε. Η 
μετάβαση από το μνημόνιο στο νέο ελληνικό πρόγραμμα είναι πλέον το αντικείμενο των 
διαβουλεύσεων καθώς και του επόμενου Eurogroup. Η Ελλάδα έχει καθαρές θέσεις, τις 
υπερασπίζεται και πείθει. Δεν εκβιάζει και δεν εκβιάζεται». Εξηγούν κύκλοι του οικονομικού 
επιτελείου θα επιχειρηθεί έως τη Δευτέρα να έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο του προγράμματος 
–γέφυρα, μέρος του οποίου αποτελεί το νέο «Συμβόλαιο» (ή όπως αλλιώς αποκαλείται) με 
συστατικά 70% από τις μεταρρυθμίσεις του ΜOU (Μemorandum of understanding ή αλλιώς 
Μνημόνιο) και 30% μεταρρυθμίσεις με ελληνική σφραγίδα σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ. 
Όπως ανακοινώθηκε από την πλευρά Ντάισελμπλουμ, Ελληνες αξιωματούχοι θα 
συναντηθούν με εκπροσώπους της Ε.Ε., της ΕΚΤ και τον ΔΝΤ. Στη συνάντηση θα 
αναζητηθεί ο κοινός τόπος μεταξύ του τρέχοντος προγράμματος διάσωσης της Ελλάδας και 
του προγράμματος της νέας κυβέρνησης της χώρας, δήλωσε η εκπρόσωπος του 
επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ. Αξιωματούχος της Ε.Ε. υπογράμμισε 
ότι είναι καλά νέα μετά την αποτυχία του Eurogroup της Τετάρτης. "Είναι ένα βήμα μπροστά 
σε σχέση με το σημείο που βρισκόμασταν την Τετάρτη. Θέτει στόχο για συμφωνία τη 
Δευτέρα. Μια ακόμη πηγή του πρακτορείου δήλωσε ότι: «σε σχέση με το πού βρισκόμασταν 
εχθές, είναι επιτυχία». Η μετάβαση από το μνημόνιο στο νέο ελληνικό πρόγραμμα είναι το 
ουσιαστικό αντικείμενο των διαβουλεύσεων που θα συνεχιστούν καθώς και του Eurogroup 
της επόμενης Δευτέρας, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου 
Κορυφής. Κάναμε ένα σημαντικό βήμα, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Οι τεχνικές 
επιτροπές πιάνουν από αύριο δουλειά. Οι εργασίες τους θα διευκολύνουν το Εurogroup της 
επόμενης Δευτέρας, υπογράμμισε. 
 

 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το ύψος των καθαρών 
εσόδων ανήλθε σε 3.682 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 936 εκατ. ευρώ ή 
20,3% έναντι του στόχου. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, όπως τονίζεται στο σχετικό δελτίο Τύπου 
στη παράταση της καταβολής ΦΠΑ έως το τέλος Φεβρουαρίου 2015, καθώς και στη μη 
απόδοση των αναμενόμενων εσόδων από τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
Πάντως και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, 
για τον Ιανουάριο 2015, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 367 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 619 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 
διάστημα του 2014 και του στόχου για πλεόνασμα 1.286 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές 
πλεόνασμα ανήλθε στα 443 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 835 εκατ. ευρώ 
για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.366 εκατ. ευρώ. Οσον 
αφορά τα έσοδα, όπως προαναφέρθηκε αυτά παρουσίασαν υστέρηση κατά 936 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 356 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 80 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (277 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες του κρατικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.315 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 16 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου (3.331 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού 
ανήλθαν σε 3.173 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 98 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, 
κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 53 εκατ. ευρώ και των ταμειακών 
δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 30 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 141 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 81 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου (60 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 166 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 846,48 +6,73% +2,5% 
FTSE-Large Cap 254,23 +8,12% -4,0% 
FTSE-Mid Cap 848,97 +2,88% +9,8% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 49.745 +7,28% -6,0% 
Όγκος (€ εκατ.) 129,24 - 116,92 

 

 

 
ΕΤΕ 18,00% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΑΛΦΑ 14,75% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΥΡΩΒ 12,75% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΠΕΛΑ 12,16% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΠΕΙΡ 9,97% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΕΤΚ 2,48% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΟΛΠ 2,44% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΛΠΕ 1,23% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΙΝΛΟΤ 0,61% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΓΡΙΒ -0,77% 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% -0,1 -3 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,46% -41,9 -17 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,04% -55,0 +30 

Spread 10ετούς Ομ. 971 -52,6 +51 

USD / Euro 1,13 0,12% -6,7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 54,99 -3,98% -4,1% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

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 
11/03/2015: ΕΥΡΩΒ – 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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 Η Ιταλική Τerna απέσυρε την προσφορά της για την εξαγορά του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας. 
Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός για την πώληση του 66% του ΑΔΜΗΕ, πριν από τις εκλογές βρισκόταν στην τελική του φάση καθώς, μετά την επίτευξη 
συμφωνίας επί των σχεδίων συμβάσεων πώλησης και αγοράς μετοχών και συμφωνίας μετόχων, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες ετοιμάζονταν για την 
υποβολή των δεσμευτικών προσφορών. Η προκήρυξη των εκλογών και η διαφαινόμενη προοπτική να προκύψει κυβέρνηση υπό τον ΣYΡIZA, 
πάγωσε τις διαδικασίες και το ενδιαφέρον των υποψήφιων επενδυτών, με δεδομένη την αρνητική στάση του κόμματος στις ιδιωτικοποιήσεις 
ενεργειακών εταιρειών και ειδικά του ΑΔΜΗΕ. Με την ευκαιρία αξίζει να αναφερθεί ότι το ενδιαφέρον για τον ΑΔΜΗΕ ήταν μεγάλο, τουλάχιστον από 
την ιταλική ΤERNA και τη βελγική ELIA, που είναι οι αντίστοιχοι διαχειριστές των ηλεκτρικών συστημάτων στις χώρες τους, αλλά με έντονη παρουσία 
και εκτός Ιταλίας και Βελγίου. Επίσης ενδιαφέρον υπήρχε και από καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο, όπως και από κινεζική εταιρεία διαχείρισης 
δικτύου, ενώ στην τελική φάση κατάθεσης των προσφορών, δεν αποκλείεται να προέκυπταν και συνεργασίες μεταξύ των εταιρειών που διεκδικούσαν 
τον ΑΔΜΗΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο πλέον ζημιωμένος από την ακύρωση του διαγωνισμού, θα είναι η ίδια η ΔΕΗ η οποία θα εισέπραττε τίμημα της 
τάξης άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα συνέβαλλε στην εξυγίανση της εικόνας του ισολογισμού της και της ρευστότητάς της η οποία 
«υποφέρει» από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 1,7 δισ. ευρώ. Ήδη η ακύρωση ιδιωτικοποιήσεων που συνδέονται με τη ΔΕΗ, αποτυπώνονται 
στην μετοχή της εταιρείας στο ΧΑ, όπως και στην αξιολόγηση του αξιόχρεου της από τους διεθνείς οίκους. 
 

 Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο του 2014 ανήλθε σε 25,8% έναντι 27,7% τον Νοέμβριο του 2013 και 25,8% τον Οκτώβριο 
του 2014. Αναλυτικά, το σύνολο των απασχολουμένων τον Νοέμβριο του 2014 ανήλθε σε 3.538.308 άτομα, μειωμένο κατά 0,8% ή 27.720 άτομα σε 
σχέση με τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, επιβεβαιώνοντας έτσι και στατιστικά τη μείωση της απασχόλησης που καταγράφουν από τον 
Σεπτέμβριο και μετά τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.229.367 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 27.720 άτομα σε 
σχέση με τον Νοέμβριο του 2013 (-0,8%) και κατά 13.552 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2014 (-1,1%), ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός 
έφτασε τα 3.347.378 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.590 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2013 (-0,1%) και αύξηση κατά 36.931 σε 
σχέση με τον Οκτώβριο του 2014 (+1,1%). 

 

 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Νοέμβριο 2014 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής 
Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της xώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.088 οικοδομικές 
άδειες, που αντιστοιχούν σε 210,7 χιλιάδες m2 επιφάνεια και σε 837,9 χιλιάδες m3 όγκο. Κατέγραψε δηλαδή μείωση 30,9% στον αριθμό των 
οικοδομικών αδειών, 34,3% στην επιφάνεια και 37,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Κατά την περίοδο των τελευταίων 
δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Δεκέμβριο του 2013 έως τον Νοέμβριο του 2014, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-
Δημόσιας) μετρούμενο πάντα με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 13.464 οικοδομικές άδειες, που 
αντιστοιχούν σε 2.577,7 χιλιάδες m2 επιφάνεια και 11.078,4 χιλιάδες m3 όγκο. Παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση 20,4% στον αριθμό των οικοδομικών 
αδειών, 19,8% στην επιφάνεια και 14,5% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2012 - Νοεμβρίου 2013. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Νέο μήνυμα προς την Ελλάδα μετέδωσε χθες η ΕΚΤ προχωρώντας σε μικρή αύξηση του ορίου του ELA, που είναι διαθέσιμο για τις τράπεζες, 
καλύπτοντας μόνο οριακά τις ανάγκες του συστήματος. Όπως έγινε γνωστό, η ΕΚΤ ενέκρινε, μέσω έκτακτης τηλεδιάσκεψης, αίτημα της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΤτΕ) για την αύξηση του ορίου του ELA κατά 5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των πιεστικών συνθηκών ρευστότητας. Συγκεκριμένα, το 
όριο αυξήθηκε από 59,5 δισ. ευρώ σε 65 δισ. ευρώ. Το μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, Πέτερ Πραέτ, επανέλαβε την ανάγκη να τηρούνται οι κανόνες 
υπενθυμίζοντας ότι ο ELA χορηγείται σε φερέγγυα τραπεζικά ιδρύματα. Κατά πληροφορίες, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ δεν αμφισβητούν τη 
φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών, ωστόσο υπογραμμίζουν ότι τελικά η φερεγγυότητα των τραπεζών εξαρτάται από τη φερεγγυότητα του 
κράτους. Η απόφαση της ΕΚΤ δείχνει τη διάθεση να θέσει σε αυστηρότερο έλεγχο την παροχή ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες, στον απόηχο 
του Eurogroup που πραγματοποιήθηκε προχθές Τετάρτη, το οποίο δεν κατέληξε σε συμφωνία. «Οσο περνά ο καιρός χωρίς να υπάρχει συμφωνία 
τόσο η ΕΚΤ θα περιορίζει τα όρια χορηγώντας ρευστότητα που θα καλύπτει τις ανάγκες λίγων ημερών και όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία 
της 28ης Φεβρουαρίου (οπότε λήγει η παράταση του τρέχοντος προγράμματος) τόσο αυξάνει ο κίνδυνος ατυχήματος», σημειώνει στέλεχος τράπεζας. 
Η ΕΚΤ θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, για να εξετάσει την επέκταση του ELA, ωστόσο πολλά, αν όχι όλα, θα εξαρτηθούν 
από την έκβαση του Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας (16/02). 
 

 H Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα κάνει εξαιρέσεις όσον αφορά την παροχή έκτακτης ρευστότητας στην Ελλάδα, δήλωσε την Πέμπτη στους 
Financial Times το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας, Peter Praet. «Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες όσο αφορά τον 
Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA)» δήλωσε ο κ. Praet σε συνέντευξη του στους F.T. Ο ίδιος τόνισε πως ενώ η ΕΚΤ έχει δείξει κάποια ευελιξία 
στο παρελθόν, «είναι κλειδί οι τράπεζες που επωφελούνται από τον ELA να παραμείνουν φερέγγυες». Όπως μεταδίδει το MNI, νωρίτερα την Πέμπτη 
ο κ. Praet σημείωσε σε συνέδριο στο Λονδίνο ότι οι χώρες πρέπει να επιδείξουν πως είναι σε ένα «αξιόπιστο» πρόγραμμα προσαρμογής για να 
έχουν διαρκή στήριξη στα κεφάλαια του ELA. Επιπλέον, το μέλος της ΕΚΤ Ewald Nowotny σημείωσε πως οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να 
επιστρέψουν στο προηγούμενο καθεστώς χρηματοδότησης εάν υπάρξει νέα συμφωνία για την Ελλάδα,. Ερωτηθείς ωστόσο εάν η έλλειψη συμφωνίας 
θα σήμαινε αυτόματα τη διακοπή της χρηματοδότησης μέσω του ELA, κάτι που θα έφερνε σε δύσκολη θέση τις ελληνικές τράπεζες, απάντησε: «Όχι, 
σε καμία περίπτωση». 

 
(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


