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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 3,26% (835,40 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 81 κινήθηκαν ανοδικά, 36 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 139 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 268,09 μονάδες (+3,84%), με τις μετοχές των ΜΠΕΛΑ (+7,89%), ΜΟΗ 
(+7,03%) και ΕΤΕ (+6,62%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΛΠΕ (+0,81%), ΤΙΤΚ (-0,51%) και ΕΥΔΑΠ (-1,57%) σημείωσαν την μικρότερη 
απόδοση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν κέρδη ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν 
απώλειες. 

 
Οικονομία 
 

 Πέντε προβλήματα θα αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία αν δεν κλείσει εγκαίρως ο έλεγχος 
της τρόικας από τη νέα κυβέρνηση ή τουλάχιστον δεν αποφασιστεί μία νέα παράταση του 
υφιστάμενου προγράμματος, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών 
Γκ. Χαρδούβελης, σε εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Παράλληλα, ο 
υπουργός δήλωσε ότι ο εκλογικός κύκλος έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα στον 
προϋπολογισμό και πλέον εκτιμάται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2014 θα ανέλθει στα 
επίπεδα του 1,5% του ΑΕΠ αντί στόχου για 1,8% του ΑΕΠ (απόκλιση περίπου 600 εκατ. 
ευρώ). Ο κ. Χαρδούβελης υποστήριξε χθες πως η κυβέρνηση που θα εκλεγεί στις 25 
Ιανουαρίου θα αναλάβει να ολοκληρώσει την τελευταία αξιολόγηση μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου 2015, αλλά ο χρόνος «δεν είναι μεγάλος και πιθανόν να απαιτηθεί παράταση 
από τους Ευρωπαίους εταίρους». Χωρίς την ολοκλήρωση του Προγράμματος μέσα σ’ ένα 
αποδεκτό χρονικό διάστημα, το κόστος για τη χώρα «μεγεθύνεται υπέρμετρα» κατά τον 
υπουργό και τα προβλήματα που θα προκύψουν θα είναι: 
1. Απώλεια πόρων της τάξης των 7,2 δισ. ευρώ που είναι οι δόσεις που εξαρτώνται από την 
ολοκλήρωση του ελέγχου. Η απώλεια του ποσού αυτού «θα δυσχέραινε πολύ τη λειτουργία 
του κράτους», το οποίο στο πρώτο τρίμηνο του 2015 έχει υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες 
σε μια εποχή που κατά τον υπουργό δεν υπάρχει ευελιξία στη χρηματοδότηση (έχει ήδη 
δανειστεί η χώρα το μέγιστο δυνατό ποσό μέσω εντόκων γραμματίων και η πρόσβαση στην 
αγορά ομολόγων είναι απαγορευτική). 
2. Επιστροφή των 11,4 δισ. ευρώ, που έχει σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας. 
3. Η Ελλάδα θα βρεθεί μόνη της -χωρίς «μαξιλάρι» ασφαλείας- να αντιμετωπίσει τις αγορές 
όποτε τις χρειαστεί. 
4. Η ΕΚΤ δεν θα παρέχει τη συνήθη ρευστότητα που παρέχει στις ελληνικές τράπεζες, και 
που τον Νοέμβριο ανέρχονταν σε περίπου 45 δισ. ευρώ. Οι τράπεζες θα αναγκαστούν να 
χρησιμοποιούν τον μηχανισμό του ELA (Emergency Liquidity Assistance) από την Τράπεζα 
της Ελλάδος, ο οποίος λειτουργεί με αποκλειστικό εγγυητή το ελληνικό Δημόσιο και κοστίζει 
περισσότερο. Το επιπλέον κόστος θα πιέσει τα εγχώρια επιτόκια δανεισμού των 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών ακόμα πιο ψηλά. 
5. Θα καταστεί σχεδόν αδύνατη η υπαγωγή των ελληνικών τραπεζών στο Πρόγραμμα 
Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE) της ΕΚΤ. «Θα χάσει η Ελλάδα το τρένο της εύκολης 
χρηματοδότησης, το οποίο θα χρησιμοποιούν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης», 
σύμφωνα με τον υπουργό. 
Πέραν αυτών, ο κ. Χαρδούβελης υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Bloomberg πως η 
προοπτική εξόδου από την Ευρωζώνη «δεν είναι απαραίτητα μια μπλόφα» και πρόσθεσε ότι 
«ένα ατύχημα θα μπορούσε να συμβεί και η προσπάθεια έγκειται στο να το αποφύγουμε». Ο 
ίδιος δήλωσε ότι η βασική πρόκληση της νέας κυβέρνησης θα είναι η ολοκλήρωση του 
ελέγχου της τρόικας και κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ -αν αποτελεί τον κορμό της νέας κυβέρνησης- 
να αντιστρέψει τις θέσεις του και να διαπραγματευτεί επέκταση του Μνημονίου πριν από την 
εκπνοή της βοήθειας προς την Ελλάδα στις 28 Φεβρουαρίου, επισημαίνοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ 
πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει υπογράψει η Ελλάδα». Μάλιστα, ο 
υπουργός ανέφερε ότι «όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα έχουν ανακοινώσει ότι πρόθεσή 
τους είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, οπότε υποθέτω ότι οι πολιτικές τους 
θα δείχνουν προς αυτόν τον δρόμο». Αλλά πρόσθεσε με νόημα ότι «το πόσο γρήγορα θα 
γίνει αυτό, είναι μια διαφορετική ερώτηση». Παράλληλα, ο κ. Χαρδούβελης αναφέρθηκε και 
στις επιπτώσεις του εκλογικού κύκλου στον προϋπολογισμό. Αν και ο υπουργός δεν 
παρουσίασε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, υποστήριξε πως το πρωτογενές πλεόνασμα του 
2014 θα είναι γύρω στο 1,5% του ΑΕΠ, αντί 1,8% του ΑΕΠ που προβλεπόταν. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας κινήθηκαν εντός στόχων, αλλά τα έσοδα 
από τον ΕΝΦΙΑ τον Δεκέμβριο δείχνουν υστέρηση. Παράλληλα, καθίζηση έχει παρατηρηθεί 
και στα έσοδα των ασφαλιστικών Ταμείων από τον Οκτώβριο και μετά. Ορόσημο για τα 
έσοδα των Ταμείων θεωρείται το δίμηνο έως τον Φεβρουάριο, με στελέχη της κοινωνικής 
ασφάλισης να θεωρούν πως από τον Οκτώβριο έως και τον Φεβρουάριο ενδέχεται να 
υπάρξει «τρύπα» της τάξης των 650 εκατ. ευρώ. Συνδικαλιστές και εργαζόμενοι στους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς εκτιμούν πως η 
μείωση μπορεί να ξεπεράσει και το 15%. Και αυτό, ενώ κατά το ίδιο διάστημα «τρέχει» η 
ρύθμιση χρεών με τις νέες βελτιωμένες προϋποθέσεις και τις έως και 100 δόσεις. Στο 
υπουργείο Εργασίας εκτιμούν ότι το τελευταίο διάστημα έχει μειωθεί το ενδιαφέρον των 
οφειλετών, παρότι σε πρώτη φάση υπήρξε ικανοποιητικό ενδιαφέρον. Πλέον, και ενώ τις 
πρώτες ημέρες της νέας ρύθμισης υποβάλλονταν πάνω από 1.500 αιτήσεις την ημέρα, οι 
αιτήσεις δεν ξεπερνούν καθημερινά τις 500. Να σημειωθεί ότι βάσει των προϋπολογισμών  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 835,40 +3,26% +1,1% 
FTSE-Large Cap 268,09 +3,84% +1,2% 
FTSE-Mid Cap 795,70 +2,34% +2,9% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 53.673 +3,22% +1,4% 
Όγκος (€ εκατ.) 84,59 - 75,87 

 

 

 
ΜΠΕΛΑ 7,89% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΜΟΗ 7,03% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΤΕ 6,62% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΥΡΩΒ 5,82% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΑΛΦΑ 5,53% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,03% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΒΙΟ 1,02% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΛΠΕ 0,81% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΤΙΤΚ 0,51% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΥΔΑΠ -1,57% 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 0,07% +0,1 -1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,58% -28,2 -106 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9,11% -36,1 -63 

Spread 10ετούς Ομ. 864 -35,9 -57 

USD / Euro 1,18 -0,19% -3,0% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 48,04 -3,80% -16,2% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

14/01/2015: -  
 

25/01/2015: Πρόωρες Βουλευτικές Εκλογές 
26/01/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
12/02/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Βρυξέλλες) 
16/02/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
16/03/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
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των τριών μεγαλύτερων ταμείων της χώρας, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ, το έλλειμμά τους θα αγγίξει το 1,5 δισ. ευρώ. Με δεδομένες αυτές τις αρνητικές εξελίξεις, 
ο κ. Χαρδούβελης δήλωσε πως η θολή κατάσταση που επικρατεί «έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και μπορεί να επηρεάσει και τα έσοδα. Οπότε 
όσο νωρίτερα ξεκαθαριστεί η αβεβαιότητα τόσο το καλύτερο για όλους». 

 

 Τον εικοστό δεύτερο συνεχή μήνα αποπληθωρισμού έκλεισε τον Δεκέμβριο του 2014 η ελληνική οικονομία, φαινόμενο που μπορεί μεν σε πρώτο 
επίπεδο να ευνοεί τους καταναλωτές, αποτελεί δε κίνδυνο για την ανάπτυξη, καθώς ενισχύει τις προσδοκίες για περαιτέρω μείωση των τιμών και 
επομένως ευνοεί την αδράνεια στην αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο γενικός δείκτης 
τιμών καταναλωτή έκλεισε τον Δεκέμβριο του 2014 στο -2,6%, λόγω της υποχώρησης των τιμών, και μάλιστα σε διψήφιο ποσοστό, πληθώρας 
βασικών προϊόντων και υπηρεσιών. Καθοριστική στη διαμόρφωση του ΔΤΚ σε αυτά τα επίπεδα ήταν η πτώση της τιμής των καυσίμων και ιδιαιτέρως 
του πετρελαίου θέρμανσης λόγω της υποχώρησης των διεθνών τιμών, αλλά και της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αξιοσημείωτη είναι 
επίσης η συμβολή των μειώσεων τιμών σε πατάτες, φρούτα, λαχανικά, αλλά και στη ζάχαρη, καθώς η τελευταία αποτελεί πρώτη ύλη που επηρεάζει 
συνολικά το κόστος παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Απογειώνει τις δυνάμεις της στην Κύπρο η Aegean Airlines, η οποία επιχειρεί να καλύψει το κενό που προκάλεσε το κλείσιμο των Κυπριακών 
Αερογραμμών. Η εταιρεία ενισχύει τη βάση που διατηρεί στη Λάρνακα με επιπλέον τρία αεροσκάφη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Airbus 
A320 της στην Κύπρο σε τέσσερα, ενώ ο αριθμός των απευθείας προορισμών που θα εκτελεί από/προς την Κύπρο ανεβαίνει στους 14. Χθες ο 
αντιπρόεδρος της Aegean Airlines Ευτ. Βασιλάκης ανακοίνωσε στην Κύπρο τα σχέδια της εταιρείας για επέκταση της δραστηριότητάς της στο νησί, 
ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ενδιαφερθεί για το εμπορικό σήμα και την επωνυμία των Κυπριακών Αερογραμμών, εξετάζοντας, όπως 
σημείωσε, τις πιθανές προτάσεις της κυπριακής κυβέρνησης. Αναλυτικά το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων της εταιρείας, το οποίο ξεκινά στις 30 
Μαρτίου, θα περιλαμβάνει ενισχυμένες συχνότητες στα δρομολόγια Ελλάδας και Κύπρου προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη (υφιστάμενα δρομολόγια), 
ενώ εγκαινιάζεται και η σύνδεση της Αθήνας με την Πάφο. Στο πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας εντάσσονται απευθείας συνδέσεις με το Ηράκλειο και 
τη Ρόδο, ενώ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα εξυπηρετούνται η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σε καθημερινή βάση το καλοκαίρι του 2015 θα 
πραγματοποιούνται καθημερινά 8 έως 9 πτήσεις που θα συνδέουν την Κύπρο με την Ελλάδα. Μεγάλη έμφαση δίνεται, σύμφωνα με τις χθεσινές 
ανακοινώσεις, στην απευθείας σύνδεση της Κύπρου με τη Δυτική Ευρώπη, καθώς εντάσσονται στο πτητικό πρόγραμμα της Aegean Airlines από την 
Κύπρο πέντε νέοι προορισμοί. Συγκεκριμένα θα πετάει από την Κύπρο προς Λονδίνο (Heathrow), Παρίσι, Μόναχο, Ρώμη και Μιλάνο. Την ίδια 
στιγμή, η αύξηση των συχνοτήτων των πτήσεων προς Αθήνα βελτιώνει σημαντικά τη συνδεσιμότητα με το υπόλοιπο ευρωπαϊκό δίκτυο της Aegean 
Airlines από την Αθήνα, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες traffic rights, προβλέπεται η σύνδεση της Κύπρου με 
το Ισραήλ, την Ουκρανία και τη Βηρυτό. Παράλληλα η Aegean Airlines προχωράει σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες προκειμένου να εξυπηρετήσει 
τους τακτικούς επιβάτες των Κυπριακών Αερογραμμών. Χθες ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει στην αντίστοιχη ανώτερη δική της βαθμίδα Gold του 
Miles & Bonus (πρόγραμμα μιλίων της Aegean Airlines), τα μέλη του επιπέδου Elite (πρόγραμμα μιλίων της κυπριακής εταιρείας) των Κυπριακών 
Αερογραμμών, που θα επιλέξουν να εγγραφούν στο πρόγραμμα μιλίων της Aegean. Παράλληλα, για όλα τα μέλη του Miles & Bonus (της Aegean 
Airlines) αλλά και για όσους επιλέξουν να εγγραφούν ως νέα μέλη έως τις 28 Φεβρουαρίου θα προσφέρονται 50% περισσότερα μίλια για όλα τα 
απευθείας δρομολόγια από και προς την Κύπρο για όλη τη διάρκεια του 2015. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, η συνολική ετήσια 
χωρητικότητα θα ξεπεράσει το 1,5 εκατ. θέσεις για άμεσες συνδέσεις με την Ελλάδα, αλλά και επιπλέον επτά χώρες. Στόχος της εταιρείας είναι η 
προσπάθεια αυτή να υποστηριχθεί με ανθρώπινο δυναμικό από την Κύπρο, αφήνοντας έτσι προοπτικές προσλήψεων μελλοντικά από την Κύπρο. 
«Ευχαριστούμε το κοινό της Κύπρου για την προτίμησή του τα 10 χρόνια παρουσίας μας εδώ και ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη. Αλλωστε, είναι και 
υποχρέωσή μας στις παρούσες συνθήκες, αφού αποτελούμε τον βασικό εκπρόσωπο της ελληνικής αερομεταφοράς», δήλωσε ο κ. Βασιλάκης. 
 

 Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, της τρίτης και τελευταίας φάσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. 
Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η Κύπρου, "η Τράπεζα έχει παραλάβει έγκυρες αιτήσεις στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς για 
567.188 νέες Συνήθεις Μετοχές στην τιμή των €0,24 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €136.125. Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα της Δημόσιας 
Προσφοράς, ο συνολικός αριθμός των Εκδομένων Συνήθη Μετοχών της Τράπεζας θα ανέλθει σε 8.922.944.533 ονομαστικής αξίας €0,10 ανά μετοχή 
και το Εκδομένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει στα €892.294.453,30. Η Τράπεζα θα προχωρήσει με την έκδοση των Μετοχών της 
Δημόσιας Προσφοράς και την υποβολή της Αίτησης για Εισαγωγή των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) 
και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και διαπραγμάτευση των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ και του ΧΑ στο άμεσο 
μέλλον. Σχετικές ανακοινώσεις θα εκδοθούν σε εύθετο χρόνο. 

 
 (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


