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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 5,61% (893,98 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 112 κινήθηκαν ανοδικά, 36 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 109 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 271,23 μονάδες (+6,69%), με τις μετοχές των ΕΤΕ (+16,10%), ΑΛΦΑ 
(+12,86%) και ΠΕΙΡ (+12,50%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΜΕΤΚ (+1,31%), ΤΙΤΚ (+1,28%) και ΕΕΕ (+0,13%) σημείωσαν την μικρότερη 
απόδοση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Τα δυο κείμενα με συγκλίσεις και διαφορές ετοιμάζουν Αθήνα και Βρυξέλλες. Οι τεχνικές 
συζητήσεις σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώθηκαν χθες και τα δυο μέρη τώρα 
συντάσσουν τις θέσεις τους. Από τα έως τώρα δεδομένα προκύπτει ότι: α.) Η κυβέρνηση 
κατεβαίνει με «κόκκινες γραμμές», αρνούμενη δηλαδή να βάλει στο τραπέζι των συζητήσεων 
το θέμα των εργασιακών σχέσεων. Δεν κάνει πίσω από την απαίτηση να μειωθεί ο στόχος 
για τα πρωτογενή πλεονάσματα (3% του ΑΕΠ φέτος και 4,5% το 2016). Εισηγείται να πέσει 
ο πήχης στο 1,5%-2% του ΑΕΠ προκειμένου να δημιουργηθεί ο «δημοσιονομικός χώρος» 
που θα επιτρέψει να αρθεί η λιτότητα και να προχωρήσει μέρους του προγράμματος της 
Θεσσαλονίκης. Βέβαια για να τρέξει το συγκεκριμένο σχέδιο θα πρέπει παράλληλα να 
«σηκώσει τα μανίκια» και να φέρει περισσότερα έσοδα στα κρατικά ταμεία. Τα πρώτα 
στοιχεία του 2015 είναι απογοητευτικά και γι' αυτό προχωρά με κατεπείγουσα διαδικασία νέα 
ρύθμιση για τις 100 δόσεις αλλά και κυνήγι της φοροδιαφυγής που στο επίκεντρο βάζει τις 
διαβόητες λίστες (σ.σ. ο αρμόδιος υπουργός Π. Νικολούδης εκτίμησε ότι μπορεί να 
συγκεντρωθεί ποσό έως και 2,5 δισ. ευρώ από 3.500 υποθέσεις). Μια ακόμα κόκκινη 
γραμμή σχετίζεται με τις ιδιωτικοποιήσεις, αλλά δείχνει να είναι ελαφρά ποιο «θολή». Η 
περιουσία του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να ξεπουληθεί. Αντιθέτως μπορεί να 
αξιοποιηθεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, για παράδειγμα, του ασφαλιστικού 
συστήματος, αναφέρει το Μαξίμου. Περισσότερες διευκρινήσεις έδωσε ο υπουργός 
Επικρατείας κος Φλαμπουράρης σημειώνοντας σε δηλώσεις του στο Mega πως ότι 
συμβασιοποιήθηκε θα προχωρήσει αλλά τα υπόλοιπα (περιλαμβανομένων των 
αεροδρομίων) θα επανεξεταστούν. β.) Διαφορετική είναι η εικόνα στο θέμα της υγείας, τις 
απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων και το συνταξιοδοτικό σύστημα. Η κυβέρνηση βλέπει 
ότι υπάρχει διαφωνία από τους εταίρους και αναζητεί διεξόδους. γ.) Αντίθετα, απόλυτη 
συμφωνία υπάρχει με τους εταίρους μας σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς, της 
φοροδιαφυγής και στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Σε αυτά περιλαμβάνεται το 
κτηματολόγιο, το περιουσιολόγιο και άλλα χρονίζοντα θέματα. Υπό το βάρος των παραπάνω 
διαφωνιών ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει συγκρατημένος δηλώνοντας στη Real News: «Στις 
Βρυξέλλες οι εταίροι μας συνάντησαν μιαν άλλη Ελλάδα, που ξέρει τι θέλει να διεκδικεί. 
Έγινε ένα σημαντικό βήμα, ωστόσο είναι ακόμα νωρίς να μιλήσουμε για συμφωνία. Η 
διαπραγμάτευση της Δευτέρας στο Eurogroup θα είναι δύσκολη. Η δύναμή μας θα είναι, για 
μια ακόμη φορά, η στήριξη του λαού». Ο ίδιος έχει επιδοθεί σε μαραθώνιο επαφών 
προκειμένου να δημιουργήσει περισσότερες συμμαχίες. Οι εξελίξεις άλλωστε τρέχουν με 
ενεργή την ανάμειξη του αμερικανικού παράγοντα. O υπουργός Οικονομικών Jack Lew 
έσπευσε να συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό, ενώ και ο John Kerry σήκωσε το τηλέφωνο 
για να έρθει σε επαφή με τον έλληνα ΥΠΕΞ με την αντζέντα να περιλαμβάνει τόσο την 
οικονομία όσο και το ουκρανικό. Υπουργοί της κυβέρνησης δείχνουν περισσότερο σίγουροι 
για το αποτέλεσμα. Κατά 99% θα υπάρξει συμφωνία εκτιμά ο κος Φλαμπουράρης που, 
όμως αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ακόμα και για Σύνοδο Κορυφής. Συμφωνία έστω και στο 
«παρά πέντε» βλέπει και ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης. Η πιθανότητα ενός 
νέου Eurogroup προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, όμως, «παίζει» σε διπλωματικούς 
κύκλους, δεδομένου ότι τόσο το Ζαν Κλωντ Γιούνκερ όσο και ο Γέρουν Ντάισελμπλουμ 
εμφανίζονται «απαισιόδοξοι», ενώ τα μέτωπα όπως προαναφέρθηκε παραμένουν πολλά. 
Να σημειωθεί ότι κρίσιμη ημερομηνία είναι και η 18η Φεβρουαρίου, οπότε η ΕΚΤ θα κληθεί 
να ανανεώσει τον ELA, έχοντας προηγουμένως αποτιμήσει τις εξελίξεις της Δευτέρας. 
 

 Ρυθμό ανάπτυξης 1,7% κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο τέταρτο τρίμηνο του 2014, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), γεγονός το οποίο 
διαμορφώνει έναν ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομικής δραστηριότητας της τάξης του 
0,8% για την προηγούμενη χρονιά. Ετσι, το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά ανάπτυξης ύστερα 
από 6 χρόνια ύφεσης, αλλά οι πρόδρομοι δείκτες για το πώς κινείται η οικονομία στο πρώτο 
τρίμηνο του 2015 δημιουργούν προβληματισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 
ΑΕΠ του τετάρτου τριμήνου του 2014 ανήλθε στα 46,7 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 1,7% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2013, αλλά μικρή υποχώρηση της τάξης του 
0,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2014. Πέρυσι, το μοναδικό τρίμηνο που η μεταβολή 
του ΑΕΠ είχε αρνητικό πρόσημο ήταν το πρώτο (0,4% ύφεση) και ακολούθησαν τρία 
διαδοχικά τρίμηνα με θετικό ρυθμό μεταβολής σε ετήσια βάση. Στο πλαίσιο αυτό, κατά μέσο 
όρο το ΑΕΠ μεγεθύνθηκε το 2014 κατά 0,8% σε σχέση με το 2013 και με βάση τα εποχικά 
διορθωμένα στοιχεία. Επί της ουσίας, η ελληνική οικονομία κινήθηκε ελαφρώς καλύτερα από 
τις αρχικές προβλέψεις, καθώς ο στόχος ήταν να επιτευχθεί ανάπτυξη 0,6%. Στο τελευταίο 
τρίμηνο του 2014 όλοι οι δείκτες είχαν θετική συμβολή στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, ενώ 
καθοριστικός παράγοντας για την αύξηση του ΑΕΠ στο σύνολο του έτους ήταν η πορεία του 
τουρισμού. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες υπάρχουν ενδείξεις ότι η θετική πορεία της 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 893,98 +5,61% +8,2% 
FTSE-Large Cap 271,23 +6,69% +2,4% 
FTSE-Mid Cap 894,48 +5,36% +15,7% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 53.023 +6,59% +0,2% 
Όγκος (€ εκατ.) 220,25 - 120,36 

 

 

 
ΕΤΕ 16,10% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΑΛΦΑ 12,86% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΠΕΙΡ 12,50% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΔΕΗ 11,91% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΒΙΟ 10,33% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΙΝΛΟΤ 2,44% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΜΟΗ 1,68% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΜΕΤΚ 1,31% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΤΙΤΚ 1,28% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΕΕ 0,13% 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 8,76% -61,5 -87 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9,05% -96,3 -69 

Spread 10ετούς Ομ. 871 -98,6 -49 

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

Αργό Πετρέλαιο ($) 57,39 4,36% 0,1% 

ΑΕΠ (%) +1.5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,6% Δεκ. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

16/02/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
 

17/02/2015: Συνεδρίαση Ecofin 
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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οικονομίας ενδέχεται να ανακοπεί, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τον φετινό στόχο για ανάπτυξη της τάξης του 2,9%. Η υστέρηση των φορολογικών 
εσόδων κατά 1,6 δισ. ευρώ στο δίμηνο Δεκεμβρίου 2014 - Ιανουαρίου 2015, αλλά και η δεδομένη ανακοπή της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού 
(και όχι μόνο) λόγω των εκλογών, είναι το πρώτο στοιχείο που δείχνει πως το πρώτο τρίμηνο του έτους η οικονομία δεν θα τρέξει με τους ίδιους 
ρυθμούς. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Όσον αφορά τις αναλήψεις - εκροές των καταθέσεων, από τον Δεκέμβριο, οπότε αναλήφθηκαν συνολικά 4 δισ. ευρώ, φτάσαμε τον Ιανουάριο στα 12 
δισ., ενώ στις δύο πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίοου ακόμα 4 δισ. εγκατάλειψαν τα γκισέ. Αν λοιπόν μέσα σε λιγότερο από 75 μέρες 
«σηκώθηκαν» από τους λογαριασμούς κοντά στα 20 δισ. ευρώ, τότε, όπως μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί, το «επεισόδιο» των μεγάλων 
εκροών, παραμονές των διπλών εκλογών του 2012, μπορεί να εξελιχθεί σχεδόν σε απλό συμβάν. Κι επειδή οι αριθμοί είναι και πάλι οι αδιάψευστοι 
μάρτυρες των γεγονότων, αρκεί να σημειωθεί το εξής: αυτή τη στιγμή, το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες εκτιμάται ότι 
έχει διαμορφωθεί κάτω και από το όριο των 145 δισ. ευρώ. 
 

 Απρόσκοπτα προχωράει ο ΟΠΑΠ στη δημιουργία του δικτύου καταστημάτων Play που θα φιλοξενήσει τα παιγνιομηχανήματα, γνωστά ως 
VideoLottery Terminals ή VLTs. Σύμφωνα με στελέχη του Οργανισμού, μέχρι σήμερα, πάνω από 4.000 ακίνητα προσφέρθηκαν για να στεγάσουν τα 
νέα καταστήματα Play. Παράλληλα, εκατοντάδες είναι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση για την ανάληψη της διαχείρισης ενός 
καταστήματος –gaming hall τα ονομάζει ο ΟΠΑΠ– μέσω δικαιοχρησίας. Πάντως, στελέχη του Οργανισμού αναφέρουν ότι, όπως συνέβη και στην 
αρχική πρόσκληση ενδιαφέροντος, αναμένεται να δοθεί παράταση 10 έως 15 ημέρες και στη δεύτερη αυτή πρόσκληση. Τη συγκεκκριμένη 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο ΟΠΑΠ απήυθυνε σε ιδιώτες λίγο πριν από τις εκλογές (22/1/2015) και λήγει αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου. 
Μεταξύ των ενδιαφερομένων υπάρχουν και αρκετοί πράκτορες, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην πρώτη πρόσκληση που είχε δημοσιοποιηθεί πριν 
από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η πρώτη πρόσκληση αφορούσε αποκλειστικά πράκτορες του ΟΠΑΠ παρέχοντάς τους το δικαίωμα πρώτης 
άρνησης. Λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά, περισσότεροι από 500 πράκτορες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Οργανισμού. Αρκετοί όμως 
πράκτορες προτίμησαν να μη συμμετάσχουν στην πρώτη πρόσκληση, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των συνδικαλιστών τους για ναρκοθέτηση της 
διαδικασίας. Οι συνδικαλιστές απαιτούσαν από τον ΟΠΑΠ ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης των VLTs στην Ελλάδα, εντελώς ασύμβατο 
με εκείνο που αποφάσισε η διοίκηση του Οργανισμού. Ο ΟΠΑΠ ήθελε τα VLTs εκτός των παραδοσιακών πρακτορείων του, ενώ οι πράκτορες το 
ακριβώς αντίθετο. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΑΠ σκοπεύει να λειτουργήσει περίπου 660 καταστήματα Play, τα οποία, φιλοξενώντας από περίπου 25 
μηχανές το καθένα, θα στεγάσουν συνολικά 16.500 VLTs. Ο Οργανισμός διαθέτει άδειες για 35.000 μηχανές, αλλά την αξιοποίηση των 18.500 VLTs 
θα αναλάβει μια σειρά υπο-παραχωρησιούχων οι οποίοι θα επιλεγούν στη συνέχεια. O ΟΠΑΠ απέκτησε τις συγκεκριμένες άδειες από το ελληνικό 
Δημόσιο καταβάλλοντας 560 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2011. Η δημιουργία των καταστημάτων Play αναμφίβολα θα τονώσει την αγορά ακινήτων. 
Παράλληλα θα συμβάλει στη μείωση της ανεργίας, αφού εκτιμάται ότι θα απασχολήσουν έμμεσα και άμεσα πάνω από 10.000 εργαζομένους. Η πιο 
σημαντική συμβολή του, ωστόσο, είναι ο περιορισμός του παράνομου τζόγου, που σήμερα, σύμφωνα με την Επιτροπή Ελέγχου των Παιγνίων 
(EEEΠ), ξεπερνάει ετησίως τα 5,5 δισ. ευρώ και συνιστά πηγή διαφθοράς και «μαύρου» χρήματος. Η ίδια η ΕΕΕΠ εκτιμά ότι στην επικράτεια 
βρίσκονται σε λειτουργία πάνω από 100.000 παράνομα VLTs. 
 

 Την εξαιρετική πορεία τους, κινούμενα στην τροχιά που είχαν διαγράψει την προηγούμενη χρονιά, συνεχίζουν τα ελληνικά αεροδρόμια τα οποία 
φαίνεται ότι έχουν βάλει πλώρη για νέα ρεκόρ κίνησης το 2015. Κατά τον πρώτο μήνα της χρονιάς καταγράφηκαν διψήφια ποσοστά αύξησης σε 
όλους τους ελληνικούς αερολιμένες, παρότι ο Ιανουάριος είναι μήνας που θεωρείται μάλλον δύσκολος αεροπορικά καθώς η κίνηση στη συντριπτική 
πλειονότητα των αεροδρομίων της χώρας έχει έντονα στοιχεία εποχικότητας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας, τον Ιανουάριο ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε το 1.617.944, αυξημένος κατά 31,4% σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2014. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι παρουσιάζεται πλήρης ισορροπία μεταξύ της κίνησης εσωτερικού – εξωτερικού αφού από 
το σύνολο των επιβατών 855.459 κινήθηκαν στο εσωτερικό (αύξηση 40,2%) και 762.485 στο εξωτερικό (αύξηση 21,9%). Από τα στοιχεία που 
ανακοίνωσε η ΥΠΑ προκύπτει ότι τον πρώτο μήνα του έτους ο συνολικός αριθμός των πτήσεων ανήλθε σε 19.059 (από τις οποίες 11.836 
εσωτερικού και 7.223 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014 σε ποσοστό 15,3% (14,1% στις πτήσεις 
εσωτερικού και 18,3% στις πτήσεις εξωτερικού). Οι πτήσεις εσωτερικού υπερτερούν και καλύπτουν το 62% περίπου του συνόλου. 

 
(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


