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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 1,90% (819,55 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 41 κινήθηκαν ανοδικά, 70 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 144 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 263,90 μονάδες (-1,56%), με τις μετοχές των ΕΤΕ (+2,76%), ΕΥΔΑΠ (+1,77%) 
και ΟΠΑΠ (+1,73%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΓΡΙΒ (-6,08%), ΟΛΠ (-6,34%) και ΜΟΗ (-6,87%) σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν απώλειες. 

 

Οικονομία 
 

 Υστέρηση της τάξεως των 3,953 δισ. εμφανίζουν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού 
στο 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου ροκανίζοντας καταλυτικά το πρωτογενές πλεόνασμα. Η 
εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανακοίνωσε 
σήμερα το ΥΠΟΙΚ δείχνει τη στάση αναμονής (και τη στάση πληρωμών) που τήρησαν οι 
φορολογούμενοι το Δεκέμβριο με φόντο τις πολιτικές εξελίξεις. Τα έσοδα προ επιστροφών 
φόρων το 12μηνο ανήλθαν σε 49,608 δισ. ευρώ από 52,811 δισ. που προβλέπει ο 
προϋπολογισμός, ήταν χαμηλότερα δηλαδή κατά 3,23 δισ. Αν προστεθούν και οι αποκλίσεις 
από τα έσοδα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων 
η υστέρηση διαμορφώνεται σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού στα 3,953 δισ. και στα 
3,529 δισ. στον τακτικό προϋπολογισμό. Μέρος αυτών των αποκλίσεων αναμένεται να 
καλυφθεί αν πάνε καλά οι εισπράξεις του ΕΝΦΙΑ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, οι 
οποίες θα μετρήσουν στον προϋπολογισμό του 2014, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει η 
είσπραξη 1,9 δισ. από κέρδη ελληνικών ομολόγων που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες 
της ευρωζώνης, έσοδα όμως τα οποία συναρτώνται από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. 
Την παρτίδα του προϋπολογισμού σώζει κατά 1 δισ. ευρώ η μεγαλύτερη της 
προβλεπόμενης συγκράτηση των δαπανών. Οι δαπάνες είναι μειωμένες κατά 0,75 δισ. σε 
σχέση με το στόχο κι ανήλθαν σε 54,976 δισ. από 56,041 δισ. που προβλέπει ο 
προϋπολογισμός. Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις το πρωτογενές πλεονασμέ βούτηξε στο 
1,9 δισ. από 3,5 δισ. στο 11μηνο με απόκλιση 3 δισ. ευρώ σε σχέση με το στόχο του 
προϋπολογισμού, που αφορά πρωτογενές πλεόνασμα 4,939 δισ. ευρώ. 
 

 Χθες διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 
εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,15%. Σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,113 
δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,78 φορές. Η 
δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary 
Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015. Έγιναν 
δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη 
ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
τράπεζες δεν κάλυψαν πλήρως το ζητούμενο ποσό των 625 εκατ. ευρώ και για να 
ολοκληρωθεί η έκδοση παρενέβη το Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων, τη 
διαχείριση του οποίου έχει ΤτΕ. Βεβαίως, η αγορά των εντόκων γραμματίων από το Κοινό 
Κεφάλαιο (έχει τα διαθέσιμα ασφαλιστικών ταμείων και δημοσίων φορέων) έγινε με χρήματα 
που θα χρησιμοποιούντο για τη χρηματοδότηση του Δημοσίου μέσω repos. Η κατάσταση 
των συνθηκών ρευστότητας επιδεινώνεται το τελευταίο διάστημα, κλιμακώνοντας την πίεση 
για ταχεία συμφωνία της κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές με την τρόικα, 
προκειμένου να αποδεσμευθούν οι καθυστερούμενες δόσεις από την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ. 

 
Αγορά 
 

 Το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο πλαίσιο των εξειδικευμένων υπηρεσιών που παρέχει, 
ανακοίνωσε χθες τη δημιουργία του «Ελληνικού Δείκτη Εταιρικών Ομολόγων» προκειμένου 
να χρησιμοποιηθεί ως Δείκτης Αναφοράς (Benchmark) για τις αποδόσεις αμοιβαίων 
κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων ή και ως επενδυτικό προϊόν στο 
μέλλον. O συγκεκριμένος δείκτης που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ενωση 
Θεσμικών Επενδυτών καλύπτει μια σημαντική ανάγκη της αγοράς για παροχή ενός μέτρου 
αξιολόγησης των επενδύσεων σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης των 
ελληνικών επιχειρήσεων, των εταιρικών ομολόγων. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Την παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2015 των κρατικών εγγυήσεων και ομολόγων για το 
τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας και της Κύπρου ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 
απόφαση αυτή δεν επηρεάζει άλλη απόφαση της ΕΚΤ σύμφωνα με την οποία από την 1η 
Μαρτίου οι κρατικές εγγυήσεις, που είχαν δοθεί για τη στήριξη του τραπεζικού τομέα, δεν θα 
γίνονται δεκτές για την παροχή ρευστότητας. Η απόφαση της ΕΚΤ δεν αφορά μόνο την 
Ελλάδα αλλά το σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης. Στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι είναι 
θετικό το γεγονός ότι η Κομισιόν ενέκρινε την παράταση του προγράμματος των κρατικών 
εγγυήσεων και οι οποίες, δεδομένου ότι πλέον δεν θα γίνονται δεκτές από την ΕΚΤ, υπό 
προϋποθέσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την άντληση ρευστότητας από άλλες 
εναλλακτικές πηγές. Σημειώνεται ότι αν οι εγγυήσεις αυτές δεν καλυφθούν από νέες -  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 819,55 -1,90% -0,8% 
FTSE-Large Cap 263,90 -1,56% -0,4% 
FTSE-Mid Cap 780,41 -1,92% +1,0% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 52.856 -1,52% -0,1% 
Όγκος (€ εκατ.) 77,57 - 76,08 

 

 

 
ΕΤΕ 2,76% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΥΔΑΠ 1,77% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΟΠΑΠ 1,73% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΙΝΛΟΤ 1,61% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΟΤΕ 1,35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΙΓ -5,43% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΕΕ -5,58% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΓΡΙΒ -6,08% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΟΛΠ -6,34% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΟΗ -6,87% 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 0,07% +0,0 -1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,46% -11,9 -118 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 8,95% -15,0 -80 

Spread 10ετούς Ομ. 852 -10,1 -69 

USD / Euro 1,18 -0,06% -3,0% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 45,94 -4,37% -19,9% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

15/01/2015: -  
 

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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αποδεκτές από την ΕΚΤ- εγγυήσεις τότε η ρευστότητα που έχουν αντλήσει οι εγχώριες τράπεζες (με τις κρατικές εγγυήσεις) θα καταπέσει στον μηχανισμό 
έκτακτης ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance - ELA) που βαρύνεται με σημαντικά υψηλότερο κόστος. Αναλυτικότερα σε ό,τι αφορά την απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, τα μέτρα αυτά είχαν ληφθεί το 2008, με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα. 
Με δύο ξεχωριστές αποφάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παράταση του κυπριακού καθεστώς κρατικής εγγύησης για τα 
πιστωτικά ιδρύματα και οι παρατάσεις των ελληνικών εγγυήσεων όπως και του συστήματος ομολογιακού δανείου για τα πιστωτικά ιδρύματα, έως τις 30 
Ιουνίου 2015, είναι σύμφωνες με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις. Το κυπριακό καθεστώς εγκρίθηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 2012 και 
από τότε έχει παραταθεί αρκετές φορές, την τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2014. Τα ελληνικά προγράμματα είχαν αρχικά εγκριθεί τον Νοέμβριο του 2008 
και έλαβαν και αυτά αρκετές παρατάσεις, η τελευταία τον Ιούνιο του 2014. 

 

 Τη δυνατότητα μειώσεων των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος εξετάζει η διοίκηση της ΔΕΗ, με τη συνδρομή εξωτερικού οίκου, καθώς το θέμα 
θέτουν επιτακτικά οι μεγάλοι πελάτες της Επιχείρησης, αναμένοντας τα οφέλη από τη συνεχιζόμενη μείωση των καυσίμων (πετρελαίου και φυσικού 
αερίου) αλλά και τη θετική επίπτωση από τις αλλαγές στη χονδρική αγορά. Η διοίκηση της ΔΕΗ έχει ήδη αναθέσει το έργο της επίπτωσης των 
παραπάνω παραμέτρων στο κόστος της σε ανεξάρτητο οίκο και αναμένει τα αποτελέσματα σε ένα μήνα περίπου, με σκοπό να μετακυλίσει πράγματι 
το όποιο όφελος προκύψει στην κατανάλωση, πλην όμως της βιομηχανίας υψηλής και μέσης τάσης, με το σκεπτικό ότι στις δύο αυτές κατηγορίες 
πελατών προσφέρει ήδη εκπτώσεις. Παρά τη σημαντική μείωση της τιμής του πετρελαίου και την αναμενόμενη, εξίσου σημαντική, μέσα στο πρώτο 
τρίμηνο του έτους μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, αλλά και την εξοικονόμηση περίπου 150 εκατ. ευρώ συνολικά από τις αλλαγές στη 
χονδρεμπορική αγορά, πεποίθηση της διοίκησης της ΔΕΗ είναι ότι δεν δημιουργούνται περιθώρια σημαντικών μειώσεων. Όπως εξηγούν αρμόδια 
στελέχη της ΔΕΗ στην «Κ», θα πρέπει να συνυπολογιστεί το πρόσθετο κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας για τα έτη 2012 και 2013, που έχει 
προσδιοριστεί από τη ΡΑΕ σε 350 εκατ. ευρώ και με βάση τη νομοθεσία, η ΔΕΗ θα πρέπει να ανακτήσει, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Στη 
ζυγαριά βάζουν τα ίδια στελέχη της ΔΕΗ και το αυξημένο κόστος για CO2, αλλά και το αυξημένο, όπως υποστηρίζουν κόστος, του λιγνίτη. Με αυτό το 
σκεπτικό προϊδεάζουν για περιορισμένα περιθώρια μειώσεων. 

 
 (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


