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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 2,45% (838,61 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 49 κινήθηκαν ανοδικά, 69 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 137 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 248,05 μονάδες (-3,92%), με τις μετοχές των ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+4,57%), ΤΕΝΕΡΓ 
(+3,01%) και ΜΟΗ (+2,84%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΟΠΑΠ (-8,36%), ΑΛΦΑ (-8,61%) και ΠΕΙΡ (-9,02%) σημείωσαν την μεγαλύτερη 
πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικές σημείωσαν 
άνοδο. 
  

Οικονομία / Πολιτική 
 

 Η ελληνική κυβέρνηση σκοπεύει να ζητήσει σήμερα την παράταση της δανειακής σύμβασης, 
ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές. Την είδηση μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία αλλά και 
πηγές από τις Βρυξέλλες. Όπως αναφέρουν, το αίτημα θα αφορά παράταση της σύμβασης 
κατά τέσσερις έως έξι μήνες και θα βασίζεται στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που περιλαμβάνονταν στο προσχέδιο Μοσκοβισί ενώ οι όροι είναι ακόμη υπό 
διαπραγμάτευση. Πηγές του Μαξίμου με αφορμή τις παραπάνω πληροφορίες ξεκαθάριζαν: 
«Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα. Δεν πρόκειται να ζητήσουμε παράταση του προγράμματος-
μνημονίου. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να ζητήσουμε επέκταση της δανειακής σύμβασης, 
διαχωρίζοντάς την σαφώς από το πρόγραμμα-μνημόνιο». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 
αίτημα θα πρέπει να εγκριθεί από την πλευρά του Γέρουν Ντάισελμπλουμ που θα 
αποφασίσει αν θα γίνει έκτακτο Eurogroup. Κριτήριο θα είναι οι όροι που θα επικαλείται η 
ελληνική πλευρά και ένα ερώτημα είναι ποια θα είναι η αντίδραση και στις ανακοινώσεις που 
έγιναν από τον πρωθυπουργό για την προώθηση νομοσχεδίων που αφορούν τις 100 δόσεις, 
το πάγωμα των πλειστηριασμών αλλά και ρυθμίσεις στα εργασιακά. Σημειώνεται ότι με την 
κίνηση αυτή η Αθήνα διαχωρίζει το σκέλος της δανειακής σύμβασης από το πλήρες 
πρόγραμμα διάσωσης της χώρας. Ο ίδιος ο Αλ. Τσίπρας στην ομιλία του στην 
κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έκανε το διαχωρισμό μεταξύ του προγράμματος και του 
ζητήματος των χρεών της Ελλάδας. "Μια δανειακή σύμβαση είναι διαφορετική από το 
πρόγραμμα διάσωσης", υπογράμμισε. Πηγές της Ευρωζώνης λένε ότι για να συνεχιστεί η 
χρηματοδότηση της δανειακής σύμβασης, η Ελλάδα πρέπει να δεχθεί προϋποθέσεις και 
όρους. Όπως σημείωναν οι ίδιες πηγές, ο κ. Ντάισελμπλουμ και οι εταίροι της Ελλάδας θα 
εξετάσουν αν το ελληνικό αίτημα παράτασης περιλαμβάνει τέτοιες προϋποθέσεις. Οι ίδιες 
πηγές σημείωναν ότι η Αθήνα δεν θέλει τη ρήξη και είναι διατεθειμένη να βρεθεί λύση. Το 
βασικό είναι το περιεχόμενο του ελληνικού αιτήματος να ικανοποιεί όλες τις χώρες της 
ευρωζώνης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η Αθήνα θα ζητήσει μια παράταση της ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης «κατά μερικούς μήνες», δήλωσε χθες τη νύχτα, μιλώντας στο δημόσιο 
γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, 
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Οφείλουμε να παρατείνουμε τη δανειακή σύμβαση κατά μερικούς 
μήνες για να έχουμε αρκετή σταθερότητα, ώστε να μπορέσουμε να διαπραγματευθούμε μια 
νέα συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη» είπε από τις Βρυξέλλες ο υπουργός. 
Γι αυτή την παράταση, θα υπάρξουν «προφανώς τρεις ή τέσσερις προϋποθέσεις» πρόσθεσε 
ο κ. Βαρουφάκης, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Όπως είχε γίνει νωρίτερα γνωστό από 
το Μέγαρο Μαξίμου η κυβέρνηση από την πρόταση που είχε καταθέσει ο Μοσκοβισί δέχεται 
σημεία όπως: 
- Η ελληνική κυβέρνηση (...) ανακοίνωσε την πρόθεσή της να λάβει έκτακτες δράσεις για να 
διασφαλίσει ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο φορολογικό σύστημα και να περιορίσει 
την ανθρωπιστική κρίση. 
- Μέτρα για τον περιορισμό του βάρους του χρέους και για να επιτευχθεί μια περαιτέρω 
βιώσιμη μείωση της ελληνικής αναλογίας χρέους ανά ΑΕΠ πρέπει να υπολογιστούν 
παράλληλα με τις δεσμεύσεις του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012. 
- Τα παραπάνω σχηματίζουν μια βάση για μια επέκταση της τρέχουσας δανειακής 
σύμβασης, που θα μπορούσε να λάβει τη μορφή ενός [τετράμηνου] ενδιάμεσου 
προγράμματος, ως μεταβατικό στάδιο προς ένα νέο σύμφωνο για την ανάπτυξη για την 
Ελλάδα, που θα εξαχθεί και ολοκληρωθεί σε αυτήν την περίοδο. 
Να σημειωθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει σήμερα σειρά τηλεφωνικών συνομιλιών με 
Ευρωπαίους ηγέτες. 
 

 Λίγες ώρες μετά το ναυάγιο στο Εurogroup η κυβέρνηση προχωρά στην άμεση υιοθέτηση 
μέτρων χωρίς προηγούμενη συμφωνία με τους πιστωτές. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 
αναμένεται να έχει ψηφισθεί το νομοσχέδιο για τη νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις με μείωση των προσαυξήσεων κατά 50% και 
διαγραφή αυτών εφόσον η οφειλή καταβληθεί εφάπαξ. Η νέα ρύθμιση αφορά και όσους 
έχουν οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ που είχαν αποκλεισθεί από την προηγούμενη, ενώ η 
κατώτατη δόση ενδεχομένως να είναι κάτω των 50 ευρώ. Στο ίδιο νομοσχέδιο θα 
περιλαμβάνεται και η αναστολή για ένα χρόνο των πλειστηριασμών της κύριας κατοικίας με 
βάση τρία κριτήρια – σύνολο αξίας ακίνητης περιουσίας, εισόδημα και καταθέσεις. Στόχος 
της ρύθμισης είναι να προστατευθεί η κύρια κατοικία για το 95% περίπου των δανειοληπτών 
που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες από στεγαστικά δάνεια. Παράλληλα, 
«ξηλώνεται» μια σειρά από μεταρρυθμίσεις-«ορόσημα» του Μνημονίου, που αφορούν τις 
εργασιακές σχέσεις. Το σχετικό νομοσχέδιο θα προβλέπει την αποκατάσταση των 
ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, επαναφέροντας την επέκταση των συμβάσεων 
και την εφαρμογή ενός αυστηρού πλαισίου για τις μαζικές απολύσεις. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 838,61 -2,45% +1,5% 
FTSE-Large Cap 248,05 -3,92% -6,3% 
FTSE-Mid Cap 862,48 -0,89% +11,6% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 48.687 -3,59% -8,0% 
Όγκος (€ εκατ.) 143,56 - 120,15 

 

 

 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 4,57% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΤΕΝΕΡΓ 3,01% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΟΗ 2,84% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΓΡΙΒ 0,38% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΤΙΤΚ 0,00% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΟΤΕ -7,32% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΥΡΩΒ -8,12% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΟΠΑΠ -8,36% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΑΛΦΑ -8,61% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -9,02% 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% +0,0 -3 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,42% +28,6 -22 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,19% +53,7 +45 

Spread 10ετούς Ομ. 982 +50,2 +62 

USD / Euro 1,13 0,00% -6,7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 61,60 1,55% 7,4% 

ΑΕΠ (%) +1.5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,8% Ιαν. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

18/02/2015: ΕΚΤ - Συνεδρίαση Διοικητικού  
                     Συμβουλίου 
18/02/2015: ΕΕΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/02/2015: 1

η
 Ψηφοφορία για την Προεδρία της  

                     Ελληνικής Δημοκρατίας 
 

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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 Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον Ιανουάριο του 2015 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής 
διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 217 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 603 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014. 

 

 Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αποπληθωριστικές πιέσεις και το 2015, καθώς τον πρώτο μήνα του νέου έτους ο δείκτης τιμών καταναλωτή 
υποχώρησε κατά 2,8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2014. Με την επίδοση αυτή συμπληρώνονται 23 συνεχείς μήνες αποπληθωρισμού, 
γεγονός που σε συνδυασμό με τις λοιπές οικονομικές εξελίξεις συνιστά πρόσθετο φραγμό στην ανάκαμψη. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Θέμα χρόνου είναι σύμφωνα με πληροφορίες η κατάθεση από το υπουργείο Οικονομίας του νομοσχεδίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας 
των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πιθανότατα να κατατεθεί στη Βουλή 
ακόμη και αύριο ενώ η ισχύς της μεταβατικής ρύθμισης θα έχει διάρκεια πιθανότατα έξι μήνες αν και είχε υπάρξει η σκέψη η διάρκειά της να ήταν ένας 
χρόνος. 
 

 Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αλλαγή διοίκησης στην Εθνική Τράπεζα, αφού προηγουμένως οι υποψήφιοι για τη θέση 
του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, λάβουν τις σχετικές εγκρίσεις καταλληλότητας από την ΕΚΤ. Παρ' ότι επισήμως δεν επιβεβαιώνεται, 
το θέμα συζητήθηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Γ. Δραγασάκη με τους κ. Γ. Ζανιά, πρόεδρο της Εθνικής και 
τον κ. Αλ. Τουρκολιά διευθύνοντα σύμβουλο. Ήταν η πρώτη συνάντηση Δραγασάκη – Τουρκολιά (σ.σ. ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε ήδη 
συναντήσει κατά μόνας τον κ. Ζανιά) και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, διενεργήθηκε σε καλό κλίμα. Η διοίκηση της Εθνικής διαβεβαίωσε τον κ. 
Δραγασάκη για την πρόθεσή της να παράσχει διεξοδική ενημέρωση στην κα Λούκα Κατσέλη και τον κ. Γεώργιο Μιχελή που προορίζονται να 
αναλάβουν καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας. Σημειώνεται ότι όπως έχει γράψει, ήδη, η στήλη Χαμαιλέων έχει 
υπάρξει συνάντηση Τουρκολιά- Μιχελή ενώ έχουν υπάρξει και συναντήσεις μεταξύ του κ. Ζανιά και της κας Κατσέλη. Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα 
συνεχισθούν και μετά την αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση προκειμένου να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν 
τον όμιλο. Υπενθυμίζεται ότι η κα Κατσέλη και ο κ. Μιχελής θα πρέπει να περάσουν εντός των προσεχών ημερών από τα τεστ καταλληλότητας του 
Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας της ΕΚΤ (SSM), κίνηση που είχε προγραμματισθεί για την προηγούμενη εβδομάδα αλλά ανεβλήθη λόγω τεχνικού 
κωλύματος. 

 
(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


