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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 1,85% (686,65 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την 
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 29 κινήθηκαν ανοδικά, 
59 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 153 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
(FTSE Large Cap) έκλεισε στις 199,29 μονάδες (-1,60%), με τις μετοχές των ΟΠΑΠ (+2,96%), 
ΟΤΕ (+2,94%) και ΟΛΠ (+2,21%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΠΕΙΡ (-2,77%), ΑΛΦΑ (-4,13%) και ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-4,61%) κατέγραψαν την 
μεγαλύτερη πτώση. Οι Ευρωπαϊκοί δείκτες σημείωσαν αρνητικά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικές 
αγορές κινήθηκαν ανοδικά. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Με 222 «ναι», 64 «όχι» και 11 «παρών» ψηφίστηκε το πρωί της Παρασκευής από την 
Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με το οποίο επικυρώνεται η συμφωνία της 
κυβέρνησης με τους θεσμούς για το τρίτο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής 
οικονομίας. Η ψηφοφορία προκάλεσε βαριές απώλειες τόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς 
διαφοροποιήθηκαν 44 βουλευτές, όσο και συνολικά για την κυβέρνηση, καθώς έπεσε κάτω 
από το όριο των 120 βουλευτών και έχασε τη δεδηλωμένη. Από τον ΣΥΡΙΖΑ 32 βουλευτές 
καταψήφισαν το νομοσχέδιο, 11 δήλωσαν «παρών», τρεις διαφοροποιήθηκαν ψηφίζοντας 
«ναι» επί της αρχής και «παρών» σε επιμέρους άρθρα, ενώ ο βουλευτής Γ. Ακριώτης ήταν 
απών. Στον απόηχο της διαλυτικής για τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ο 
πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας μέσω συνεργατών του γνωστοποίησε πως αμέσως μετά 
την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τους εταίρους και την εκταμίευση της πρώτης δόσης - 
ή μέρους της- για την αποπληρωμή του ομολόγου της Ε.Ε., στις 20 Αυγούστου, θα ζητήσει 
την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από 
στενούς του συνεργάτες, ο κ. Τσίπρας θα θεωρήσει πως διαθέτει την εμπιστοσύνη του 
Κοινοβουλίου εάν συγκεντρώσει 151 βουλευτές, δηλαδή τη δεδηλωμένη και όχι 120. Στο 
ενδεχόμενο εκλογών, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας έχει εγκαταλείψει την ιδέα να 
οδηγήσει ο ίδιος ως πρωθυπουργός τη χώρα στις κάλπες. Κατά τις ίδιες πηγές, έχει 
συζητηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Πρ. Παυλόπουλο η διαδικασία των 
διερευνητικών εντολών να εξαντληθεί σε μία ημέρα και εν συνεχεία να δρομολογηθεί ο 
σχηματισμός υπηρεσιακής κυβέρνησης υπό την πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Βασιλική 
Θάνου, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα στις κάλπες στις 20 ή 27 Σεπτεμβρίου, παρότι τύποις 
είναι δυνατόν η εκλογική αναμέτρηση να πραγματοποιηθεί ακόμη και στις 13 Σεπτεμβρίου. 
 

 Το τρίτο πρόγραμμα για την Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας (ESM) συμφωνήθηκε στο Εurogroup της Παρασκευής, μεταξύ της 
Ελλάδας και των εταίρων. Μέχρι 86 δισ θα είναι το δάνειο της Ελλάδας και θα έχει διάρκεια 
τριών ετών ενώ η πρώτη εκταμίευση ύψους 26 δισ θα δοθεί σε δόσεις και μόνο μετά την 
ολοκλήρωση και περαιτέρω προαπαιτούμενων μέχρι τον Οκτώβριο. Μέχρι τις 20 Αυγούστου 
θα έχουν εκταμιευθεί 13 δις για να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας Μετά 
από πολλές αρνητικές συνεδριάσεις  των τελευταίων μηνών η συνεδρίαση της Παρασκευής 
εξελίχθηκε σε πολύ θετικό κλίμα  με τους εταίρους να επαινούν τις ελληνικές αρχές που 
απέδειξαν την ισχυρή δέσμευσή τους για την επίτευξη συμφωνίας καθώς εξομάλυναν τα 
προβλήματα που υπήρχαν μέχρι τώρα στις διαπραγματεύσεις και ολοκλήρωσαν τις 
συζητήσεις ταχύτατα. Ο πρόεδρος του Eurogroup επεσήμανε ότι αν εφαρμοστούν τα μέτρα 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα η οικονομία θα επιστρέψει “σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης 
που θα βασίζεται σε υγιή δημόσια οικονομικά, αυξημένη ανταγωνιστικότητα, υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ο κ. Ντάισελμπλουμ δεν θέλησε να 
κάνει εικασίες για πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι «εμένα μου αρκεί ότι 
μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού κοινοβουλίου ενέκρινε το πρόγραμμα». Όσον αφορά τους 
στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα αυτοί έχουν μειωθεί δραματικά για φέτος 
αντανακλώντας την πολύ άσχημη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας των τελευταίων 
μηνών.  Έτσι για το 2015 ο στόχος είναι να υπάρξει πρωτογενές έλλειμμα 0.25%, αντί για 
πλεόνασμα και το πλεόνασμα θα ξεκινήσει από το 2016 στο 0.5% , το 2017 1,75% και 3.5% 
το 2018. Στο θέμα της ελάφρυνσης του χρέους ο κ. Νταίσελμπλουμ τόνισε ότι οι όροι που 
έχουν συμφωνηθεί θα πρέπει να εξειδικευτούν περαιτέρω κάτι που θα γίνει την ολοκλήρωση 
της πρώτης αξιολόγησης όχι αργότερα από τις 15 Νοεμβρίου. Άλλωστε ένας από τους 
όρους για την συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα είναι το ελληνικό χρέος να είναι βιώσιμο 
και να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό μέσα στον Οκτώβριο. Η κα 
Λαγκάρντ που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης είπε ότι η συμμετοχή του Ταμείου στο νέο 
ελληνικό πρόγραμμα θα αποφασιστεί από το Συμβούλιο του ΔΝΤ. To Eurogroup τονίζει ότι 
χρειάζεται η Ελλάδα ένα πιο ισχυρό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και καλωσορίσε το 
γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές υιοθετούν νέες νομοθεσίες για να διασφαλιστούν οι διαφανείς 
διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων. Για τον λόγο αυτό σύμφωνα με τον κ. Ντάισελμπλουμ θα 
δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο ταμείο στην Ελλάδα κάτω από την επίβλεψη των σχετικών 
Ευρωπαϊκών Θεσμών μέχρι το τέλος του 2015 και θα περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση των 
ανεξαρτήτως αποτιμούμενων κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Το σχέδιο για τις 
αποκρατικοποιήσεις και την λειτουργία του ταμείου θα πρέπει να καταθέσει η ελληνική 
πλευρά μέχρι τον Οκτώβριο ενώ το ταμείο πρέπει να τεθεί σε λειτουργία στην αρχή του 
2016. Σημαντικό θέμα επίσης τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών. Οι εταίροι 
καλούν  τις ελληνικές αρχές να αντιμετωπίσει το πρόβλημα άμεσα ανοίγοντας την αγορά των 
κόκκινων δανείων αλλά  προστατεύοντας τους  ευάλωτους καταθέτες και συγχρόνως να 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 673.93 -1.85% -18.4% 
FTSE-Large Cap 199.29 -1.60% -24.8% 
FTSE-Mid Cap 799.49 -1.94% +3.4% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 39,094 -1.63% -26.1% 
Όγκος (€ εκατ.) 28.35 - 98.16 

 

 

 
ΟΠΑΠ 2.34% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΟΤΕ 1.32% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΟΛΠ 0.81% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΟΗ 0.68% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΥΔΑΠ 0.00% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΛΛΑΚΤΩΡ -5.66% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΥΡΩΒ -5.71% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΠΕΙΡ -6.37% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΑΛΦΑ -6.47% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -7.88% -30.00% 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 -0.02% +0.0 -10 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8.89% -19.6 -75 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9.49% -54.0 -26 

Spread 10ετούς Ομ. 884 -55.8 -36 

USD / Euro 1.11 -0.03% -7.9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 49.53 0.14% -13.6% 

ΑΕΠ (%) +0,4% Α΄ Τριμ.'15 - 

Πληθωρισμός -2.2% Ιουλ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

17/08/2015:                  - 
 

26/08/2015: MOH – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
26/08/2015: ΚΥΠΡ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
27/08/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
27/08/2015: ΕΛΠΕ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
27/08/2015: ΟΠΑΠ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
28/08/2015: ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ Β’ Τριμήνου 2015  
                                     (Προσωρινά Στοιχεία) 
31/08/2015: ΑΡΑΙΓ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
31/08/2015: ΦΡΛΚ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
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ερευνήσει την πιθανότητα δημιουργίας μίας “ bad bank” . O κ. Ντάισελμπλουμ απέκλεισε το ενδεχόμενο bail- in καταθετών αλλά άφησε ανοιχτό το 
ενδεχόμενο για bail- in για ανώτερους ομολογιούχους. Άλλα 15 δις θα είναι διαθέσιμα για τις ελληνικές τράπεζες μετά την ολοκλήρωση των στρες τεστ 
που θα ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο . Aυτά τα χρήματα θα μεταφερθούν πρώτα στον ESM και μετά θα απελευθερωθούν μόνο ύστερα από 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕSM. 
 

 Την ερχόμενη Τετάρτη 19 Αυγούστου θα συνεδριάσει εκτάκτως το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο προκειμένου να εγκρίνει το 
τρίτο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα. Την είδηση μετέδωσε το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο δήλωση εκπροσώπου της 
Bundestag. 
Επιπλέον, η γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δήλωσε σήμερα ότι περιμένει από το ΔΝΤ να συμμετάσχει στο νέο πακέτο χρηματοδότησης της 
Ελλάδας και πρόσθεσε πως η επικεφαλής του θεσμού Κριστίν Λαγκάρντ έχει υποσχεθεί ότι θα ασκήσει πίεση προς την κατεύθυνση αυτή στο 
διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ. "Το ΔΝΤ έλαβε μέρος στις διαπραγματεύσεις. Υποστηρίζει (τη συμφωνία για την Ελλάδα)", δήλωσε η Μέρκελ στο 
δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF. "Δεν έχω αμφιβολία ότι αυτό που είπε η κα Λαγκάρντ θα γίνει πραγματικότητα". Η Μέρκελ απέκλεισε ένα 
"κούρεμα" του ελληνικού χρέους, αλλά δήλωσε ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι για να υπάρξει χαλάρωση, με την παράταση των ωριμάνσεων του χρέους 
και τη μείωση των επιτοκίων. 
 

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να αποφασίσει να επαναφέρει την εξαίρεση (waiver) για τα ελληνικά ομόλογα και να προχωρήσει 
σε αγορές ελληνικών τίτλων μέσω του QE πριν από τον Οκτώβριο, δήλωσε σε συνέντευξη του στην Börsen-Zeitung ο αξιωματούχος της 
κεντρικής τράπεζας Μπενουά Κερέ. Σημειώνεται ότι ο όρος «waiver» αναφέρεται στην εξαίρεση που επιτρέπει στα ομόλογα μιας χώρας με χαμηλή 
αξιολόγηση να γίνουν αποδεκτά ως ενέχυρα (collateral) αν αυτή βρίσκεται σε πρόγραμμα. «Για να επωφεληθεί μια χώρα από την εξαίρεση, πρέπει να 
υπάρχει ένα πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα πρέπει να λειτουργεί καλά. Μόλις φτάσουμε στο σημείο αυτό θα το συζητήσουμε στο Διοικητικό 
Συμβούλιο» ανέφερε ο κ. Κερέ σχετικά με το «waiver». Σε ερώτηση αν το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να περιμένει για την πρώτη αξιολόγηση που 
έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο και αν αυτό ισχύει και για την αγορά ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοτικής 
χαλάρωσης ο κ. Κερέ απάντησε: «Δυνητικά θα μπορούσαμε να δράσουμε νωρίτερα. Το νέο ελληνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό 
προαπαιτούμενων δράσεων. Το ερώτημα για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αν το προαπαιτούμενα αυτά επαρκούν». 

 
(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 , “www.protothema.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  

Γιάννης Σινάπης +30-210-6879353 sinapis@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879 486 epilios@euroxx.gr Χριστίνα Παπακαστρισίου +30-210 6879 480 papakastrisiou@euroxx.gr Ελλάδα 

       

 
 

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


