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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,88% (769,77 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 62 κινήθηκαν ανοδικά, 45 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 152 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 227,46 μονάδες (+1,23%), με τις μετοχές των ΠΕΙΡ (+8,96%), ΔΕΗ (+4,48%) 
και ΟΠΑΠ (+3,66%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΦΦΓΚΡΠ (-2,94%), ΜΠΕΛΑ (-3,05%) και ΓΡΙΒ (-3,31%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές σημείωσαν πτώση ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν μεικτά πρόσημα. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Ως μονομερείς ενέργειες που λαμβάνονται με αποσπασματικό τρόπο χαρακτηρίζει ο 
εκπρόσωπος της Κομισιόν στους θεσμούς, κ. Ντ. Κοστέλο, τα νομοσχέδια 
αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και της ρύθμισης των οφειλών προς το 
Δημόσιο σε 100 δόσεις, σε κείμενο που σύμφωνα με πληροφορίες έχει αποστείλει στην 
ελληνική πλευρά. Επί της ουσίας, ο κ. Κοστέλο θέτει «βέτο» στα συγκεκριμένα νομοσχέδια, 
υποστηρίζοντας ότι δεν συνάδουν με τη συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου μεταξύ Ελλάδας 
και Eurogroup, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι δεν έχουν ενταχθεί σε ένα γενικότερο 
μεταρρυθμιστικό πλαίσιο και δεν έχει υπάρξει ενημέρωση των δανειστών της χώρας για τις 
προθέσεις της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Channel 4, κ. Πολ Μέισον 
που υποστηρίζει ότι έχει πρόσβαση στην επικοινωνία του κ. Κοστέλο με τις ελληνικές αρχές, 
ο εκπρόσωπος της Κομισιόν χαρακτηρίζει ως «μονομερείς ενέργειες» την υιοθέτηση των 
παραπάνω νομοσχεδίων. Υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε ότι δεν υπήρξε 
ακριβώς «βέτο» από τον κ. Κοστέλο στα δύο επίμαχα νομοσχέδια. Ωστόσο, ξεκαθάριζε ότι 
«υπάρχουν πολλά ασαφή σημεία και δεν έχει προηγηθεί ενημέρωση» και «ως εκ τούτου, 
παραβιάζεται η συμφωνία» της 20ής Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το κείμενο που ο κ. Μέισον 
δημοσίευσε ως επιστολή του κ. Κοστέλο προς τις ελληνικές αρχές, ο εκπρόσωπος της 
Κομισιόν φέρεται να επισημαίνει πως τα νομοσχέδια αυτά θα πρέπει να ενταχθούν στο 
γενικότερο πλαίσιο της προώθησης των μεταρρυθμίσεων. «Θα συνιστούσαμε έντονα να 
υπάρξει η κατάλληλη πολιτική διαβούλευση πρώτα, συμπεριλαμβανομένης και της 
συναφούς μεταρρυθμιστικής προσπάθειας» αναφέρει ο κ. Κοστέλο και προσθέτει ότι 
«υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν και πρέπει να το κάνουμε σε ένα 
συγκροτημένο και κατανοητό πλαίσιο». Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν υποστηρίζει 
ότι «το να ενεργήσετε διαφορετικά θα αποτελούσε μονομερή ενέργεια και με αποσπασματικό 
τρόπο και αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης και της 
συμφωνίας της 20ής Φεβρουαρίου». Με τον τρόπο αυτό, ο κ. Κοστέλο προσπάθησε 
ουσιαστικά να θέσει «βέτο» στην πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει τα 
νομοσχέδια για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και για τη ρύθμιση των 100 
δόσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι οι δανειστές της χώρας δεν είναι σύμφωνοι με αυτές τις 
παρεμβάσεις. Από την ελληνική πλευρά, αρχικώς δεν υπήρξε κάποια αντίδραση με το 
υπουργείο Οικονομικών να μη σχολιάζει το δημοσίευμα που ανέφερε την επιστολή του κ. 
Κοστέλο. Λίγο αργότερα, όμως, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην κατάθεση του 
νομοσχεδίου για τη ρύθμιση των οφειλών προς τις εφορίες, απαντώντας στην πράξη στις 
αιτιάσεις των εκπροσώπων των δανειστών της χώρας. 
Σε άλλα νέα, ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ έθεσε για πρώτη φορά το 
ενδεχόμενο κεφαλαιακών ελέγχων και κλείσιμο των τραπεζών, αναφέροντας σε ολλανδικό 
ραδιόφωνο ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα ό,τι εφαρμόστηκε και στην Κύπρο. 
«Αν μια χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα, δεν χρειάζεται αναγκαστικά να υπάρξει έξοδος από 
το ευρώ», είπε, χωρίς ωστόσο να μπει σε λεπτομέρειες για το εάν αποκλείει αυτό το 
ενδεχόμενο. «Θυμηθείτε την περίπτωση της Κύπρου. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα οι 
τράπεζες εκεί έκλεισαν, ενώ οι εισροές και εκροές κεφαλαίων τέθηκαν υπό διάφορους 
περιορισμούς, συνεπώς όλα τα σενάρια εξετάζονται», είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. 
Ντάισελμπλουμ δήλωσε ότι εξαιτίας της πολιτικής αβεβαιότητας που υπάρχει στην Ελλάδα 
μπορεί να σημειωθούν βήματα προς τα πίσω και για αυτό είναι σημαντικό να μείνει η χώρα 
σε σωστή πορεία, καθώς η ανάκαμψη της οικονομίας πήγε πολύ καλά. Στις δηλώσεις 
απάντησε με πολύ οξύ τόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, λέγοντας 
ότι «θα ήταν χρήσιμο για όλους ο κ. Ντάισελμπλουμ να σεβαστεί τη θεσμική του θέση στην 
Ευρωζώνη». «Δεν αντιλαμβανόμαστε εύκολα τους λόγους που τον ωθούν να κάνει δηλώσεις 
που δεν ταιριάζουν στον ρόλο που του έχει ανατεθεί. Ολα τα υπόλοιπα είναι σενάρια 
φαντασίας. Θεωρούμε περιττό να του υπενθυμίσουμε ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν 
εκβιάζεται», κατέληξε ο κ. Σακελλαρίδης. 
 

 Η άμεση παροχή ρευστότητας, ύψους 3 έως 5 δισ. ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η 
οικονομική ασφυξία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, είναι η επιδίωξη της κυβέρνησης από 
την 5μερή συνάντηση που ζήτησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας να 
πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, η οποία αρχίζει αύριο στις 
Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, η συνάντηση αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής, ώστε να υπάρχει περιθώριο να συζητηθεί το 
ελληνικό αίτημα και σε επίπεδο συνόδου. Ο κ. Τσίπρας επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες με 
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και έθεσε το αίτημα της 5μερούς 
συνάντησης με τη συμμετοχή του ιδίου, της Γερμανίδας καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ, του 
Γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ, του προέδρου της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ και 
του επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 769,77 +0,88% -6,8% 
FTSE-Large Cap 227,46 +1,23% -14,1% 
FTSE-Mid Cap 834,63 +0,56% +8,0% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 45.119 +0,93% -14,7% 
Όγκος (€ εκατ.) 72,28 - 117,08 

 

 

 
ΠΕΙΡ 8,96% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΔΕΗ 4,48% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΟΠΑΠ 3,66% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΤΙΤΚ 3,62% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΜΥΤΙΛ 3,28% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΥΔΑΠ -1,40% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΒΙΟ -2,63% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΦΦΓΚΡΠ -2,94% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΜΠΕΛΑ -3,05% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΓΡΙΒ -3,31% 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 0,03% +0,0 -5 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,82% +4,8 +18 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,84% +5,1 +109 

Spread 10ετούς Ομ. 1.056 +4,9 +135 

USD / Euro 1,06 +0,48% -12,9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 53,43 -4,25% -6,8% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,2% Φεβ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

18/03/2015: ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/03/2015: ΜΕΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/03/2015: ΣΑΡ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/03/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
 

19/03/2015: ΑΛΦΑ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
19/03/2015: ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
19/03/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
19/03/2015: ΓΡΙΒ – Αποκοπή Δικαιώματος  
                     Μερίσματος €0,20 
20/03/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
23/03/2015: ΕΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
26/03/2015: ΑΡΑΙΓ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
27/03/2015: ΔΕΗ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
30/03/2015: ΟΠΑΠ - Αποτελέσματα Έτους 2014 
01/04/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
03/04/2015: ΔΕΗ – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
15/04/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
20/04/2015: ΟΠΑΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση  
07/05/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
19/06/2015: ΤΙΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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 Σήμερα θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή,  ποσού ενός 
δισεκατομμυρίου ευρώ, λήξεως 19 Ιουνίου 2015. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Η GRIVALIA PROPERTIES ανακοινώσε προς τους μετόχους της σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης 
Μαρτίου 2015, τη διανομή μερίσματος ποσού 0,30 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη της χρήσης 2014. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος ύψους 
€0,10 τον Ιανουάριο 2015, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,20. Το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που έχει στην 
κατοχή της η εταιρεία, θα προσαυξήσει αναλογικά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες μετοχές και το συνολικό προς διανομή 
μέρισμα θα ανέλθει σε €0,20371. Από την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα 
μερίσματος χρήσης 2014 (ημ/νια αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αγορά ενός ακινήτου 
από την Praktiker Hellas A.E. Πρόκειται για οικόπεδο που βρίσκεται στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου, με έκταση 10.978,95 τ.μ., επί του 
οποίου έχει ανεγερθεί κατάστημα τεχνικού και οικιακού εξοπλισμού της αλυσίδας Praktiker, συνολικής επιφάνειας 12.433,66 τ.μ. κατά την οικοδομική 
άδεια και 12.584,65 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων και τακτοποιηθέντων χώρων. Το τίμημα της αγοράς έχει συμφωνηθεί σε 8.500.000 ευρώ. Το εν λόγω 
ακίνητο έχει αποτιμηθεί από τις εκτιμητικές εταιρείες «AVENT A.E.» και «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» σε 8.879.180,80 και 8.830.000 ευρώ αντίστοιχα 
δυνάμει των από Φεβρουαρίου 2015 σχετικών εκθέσεων αποτίμησης. Ευθύς μόλις ολοκληρωθεί η αγορά του ανωτέρω ακινήτου, αυτό θα εκμισθωθεί 
στην εταιρεία Praktiker Hellas A.E. για 15 έτη αντί ετήσιου μισθώματος 807.500 ευρώ ή ποσοστού 5% επί των ετήσιων καθαρών πωλήσεων του 
καταστήματος, οποιοδήποτε εκ των δύο είναι υψηλότερο. Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, κ. Χρυσικός δήλωσε: «Από το 2008 μέχρι 
και σήμερα, η εταιρεία μας έχει μάθει να διαχειρίζεται κρίσεις. Υπήρξαν ορισμένοι που πέρυσι εξέφραζαν μια κάποια αισιοδοξία για φέτος, ωστόσο 
φάνηκε πως έχουμε ακόμη να διανύσουμε ανηφορικό δρόμο μπροστά μας. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια της κρίσης, εμείς διαθέταμε μόνιμα ένα ισχυρό 
ταμείο και προχωρούσαμε σταδιακά σε επιλεγμένες επενδύσεις με ετήσια απόδοση της τάξεως του 9% ή ακόμη και το 11%. Την ίδια επιλεκτική 
πολιτική θα ακολουθήσουμε και τώρα, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην υψηλή απόδοση ενοικίου, αλλά κυρίως στην ποιότητα του ενοικιαστή και στις 
προοπτικές που διανοίγονται». 

 
(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


