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Με πτώση της τάξεως του 1,14% (673,18 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 42 κινήθηκαν ανοδικά, 55 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 151 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 199,45 μονάδες (-0,95%), με τις μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,91%), ΟΤΕ (+1,88%) 
και ΤΕΝΕΡΓ (+1,75%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΕΤΕ (-7,13%), ΕΥΡΩΒ (-12,07%) και ΠΕΙΡ (-14,17%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκοί δείκτες και οι Αμερικανικές αγορές κινήθηκαν καθοδικά. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Το τελευταίο πολιτικό εμπόδιο για την συμφωνία της τρίτης διάσωσης της Ελλάδας, 
όπως αποφασίστηκε από το Eurogroup, αποτελούν οι σημερινές ψηφοφορίες από τα 
κοινοβούλια της Γερμανίας (στις 10:00) και της Ολλανδίας. Οι ισπανοί βουλευτές 
ενέκριναν την Τρίτη το τρίτο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας. Κατά της έγκρισης του 
προγράμματος τάχθηκαν μόλις 20 βουλευτές από τους 322. «Υπάρχουν σοβαρά ρίσκα, 
όπως ρίσκα εκτέλεσης, δεδομένης της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα», δήλωσε ο 
ισπανός υπουργός οικονομικών Λουί Ντε Γκίντος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. «Δεν 
είναι εύκολο. Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς και περίπλοκος», υπογράμμισε. Εν τω μεταξύ, 
και το Κοινοβούλιο της Αυστρίας ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα. «Η μόνιμη υποεπιτροπή 
ESM του Κοινοβουλίου ενέκρινε τη συμφωνία», ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργού 
Οικονομικών σε γραπτό μήνυμα. Το "πράσινο φως" έδωσε και το κοινοβούλιο της Λετονίας, 
με 50 «ναι», 37 «όχι» και 6 αποχές. 
 

 Στα 89,7 δισ. ευρώ μείωσε χθες η ΕΚΤ το όριο για τις εγχώριες τράπεζες για την 
άντληση ρευστότητας μέσω της έκτακτης διαδικασίας χορήγησης ρευστότητας (ELA). 
Η μικρή μείωση του ορίου – τον Ιούλιο είχε ανέλθει στα 91 δισ. ευρώ– αποτυπώνει τη 
σταδιακή βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας λόγω της υπερψήφισης του νέου μνημονίου 
αλλά και των περιορισμών. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, τις τελευταίες εβδομάδες 
καταγράφεται αύξηση καταθέσεων, που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην αυξημένη 
τουριστική κίνηση. Οπως σημειώνουν, η υπογραφή της νέας συμφωνίας Ελλάδας - εταίρων 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη σταδιακή απεξάρτηση των εγχώριων τραπεζών από τη 
ρευστότητα μέσω του ELA. Η κατάσταση θα βελτιωθεί σημαντικά μετά τη διοχέτευση της 
πρώτης δόσης των 10 δισ. ευρώ που θα δοθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
και σε δεύτερο χρόνο από την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης (έχουν προβλεφθεί 
επιπλέον κεφάλαια μέχρι 15 δισ. ευρώ) έως το τέλος του 2015. 

 

 Η Ανίκα Μπράιτχαρτ, εκπρόσωπος του επιτρόπου Οκονομίας, Πιερ Μοσκοβισί, δήλωσε 
σήμερα από τις Βρυξέλλες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις αποφάσεις 
της ελληνικής κυβέρνησης στο πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων και αναμένει περαιτέρω 
πληροφορίες. Η Ανίκα Μπράιτχαρτ υπενθύμισε ότι το Eurogroup στη δήλωσή του της 14ης 
Αυγούστου αναφέρεται στο φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Εξάλλου, ερωτηθείσα 
σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρουν ότι το τρίτο πακέτο στήριξης της 
Ελλάδας θα υπερβεί τα 86 δισ. ευρώ, η Ανίκα Μπράιτχαρτ απάντησε ότι τα 
δημοσιεύματα αυτά είναι απολύτως αναληθή. Η ίδια εκπρόσωπος επανέλαβε, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ, ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες του τριετούς προγράμματος της Ελλάδας δεν θα 
ξεπεράσουν τα 86 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας μάλιστα ότι θα χρειαστούν πολύ λιγότερα 
δάνεια, εάν όλα πάνε καλά. Για παράδειγμα, ανέφερε η ίδια, αν το ΔΝΤ συμμετάσχει με δικά 
του κεφάλαια και αν η Ελλάδα καταφέρει να επιστρέψει νωρίτερα στις αγορές, τότε τα 
χρήματα που θα χρειαστεί η χώρα από το τρίτο πακέτο διάσωσης θα είναι πολύ λιγότερα 
από τα 86 δισ. ευρώ που προβλέπει το τριετές πρόγραμμα. 
 

 Στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού επιμένουν ότι ο κ. Τσίπρας αναμένει κατ’ αρχάς την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της συμφωνίας από τα ξένα κοινοβούλια και την 
υπογραφή της σύμβασης με τον ESM, καθώς και την πρώτη εκταμίευση από το νέο 
πρόγραμμα, πριν οριστικοποιήσει τον οδικό χάρτη των πρωτοβουλιών του στο εσωτερικό, 
κάτι που δεν πρόκειται να γίνει πριν από την Παρασκευή. Ωστόσο, όλες οι ενδείξεις 
συντείνουν στην εκτίμηση ότι μετατίθενται χρονικά τόσο το ενδεχόμενο πρόωρης 
προσφυγής στις κάλπες μέσα στον Σεπτέμβριο, όσο και ένα αίτημα της κυβέρνησης 
για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Αντ’ αυτών, η κυβέρνηση εμφανίζεται να 
προσανατολίζεται στο κλείσιμο της Βουλής και στη λειτουργία θερινών τμημάτων, από τα 
οποία, καθώς η σύνθεσή τους είναι «ελεγχόμενη», θα μπορούσαν να περάσουν πιο 
ανώδυνα για την κυβερνητική πλειοψηφία τα προαπαιτούμενα που συνδέονται με την πρώτη 
αξιολόγηση (περί τα μέσα Οκτωβρίου). Με έναν τέτοιο ελιγμό, ο πρωθυπουργός θα 
επιδιώξει να ικανοποιήσει την προσδοκία των εταίρων για υλοποίηση των συμφωνηθέντων, 
περιορίζοντας κατά το δυνατόν την εικόνα αμφισβήτησης της κυβέρνησης από σημαντική 
μερίδα της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Τσίπρας 
έχει καταστήσει κοινωνούς της πρόθεσης της κυβέρνησης για τη λειτουργία θερινών 
τμημάτων πολιτικούς παράγοντες πέραν των στενών ορίων της κυβέρνησης. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 673.18 -1.14% -18.5% 
FTSE-Large Cap 199.45 -0.95% -24.7% 
FTSE-Mid Cap 803.82 -1.29% +4.0% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 38,871 -1.23% -26.5% 
Όγκος (€ εκατ.) 35.50 - 97.18 

 

 

 
ΕΛΠΕ 2.91% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΟΤΕ 1.88% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΤΕΝΕΡΓ 1.75% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΠΕΛΑ 1.39% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΛΑΜΔΑ 1.34% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΑΛΦΑ -4.17% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΜΕΤΚ -5.39% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΤΕ -7.13% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΥΡΩΒ -12.07% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -14.17% -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 -0.03% -0.2 -11 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8.81% +16.8 -83 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9.34% +25.9 -40 

Spread 10ετούς Ομ. 869 +23.6 -51 

USD / Euro 1.10 -0.28% -9.2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 48.56 -0.96% -15.3% 

ΑΕΠ (%) +0,4% Α΄ Τριμ.'15 - 

Πληθωρισμός -2.2% Ιουλ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

19/08/2015:                  - 
 

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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 Σε αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου κατά μία βαθμίδα, σε «CCC» από «CC» προχώρησε την Τρίτη ο Fitch. Επίσης, ο οίκος αξιολόγησης 
αύξησε το «ταβάνι» χώρας σε «Β-» από «CCC». Όπως αναφέρει, η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των ευρωπαϊκών θεσμών για ένα τρίτο 
πακέτο διάσωσης έχει μειώσει το ρίσκο, η Ελλάδα να μην καταβάλλει τις υποχρεώσεις της προς τον ιδιωτικό τομέα. Εντός της εβδομάδας αναμένεται 
η αρχική δόση των 23 δισ. ευρώ, η οποία και αναμένεται να περιορίσει τα έντονα προβλήματα ρευστότητας των τελευταίων μηνών, καλύπτοντας την 
αποπληρωμή ομολόγων ύψους 3,2 δισ. ευρώ στις 20 Αυγούστου, καθώς και το δάνειο-γέφυρα που λήγει τον Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα είναι 
σχεδιασμένο να εξυπηρετήσει μια επιστροφή της Αθήνας στις αγορές. Ωστόσο, τα ρίσκα για την επιτυχία του προγράμματος παραμένουν υψηλά. Θα 
χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών, κάτι που με τη σειρά του αυξάνει το ρίσκο 
καθυστερημένων αξιολογήσεων. Την ίδια στιγμή, η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα παραμένει απρόβλεπτη. Η συμφωνία της προηγούμενης 
εβδομάδας επιτεύχθηκε σχετικά γρήγορα και χωρίς τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν οδεύοντας προς προηγούμενα χρονοδιαγράμματα. Αυτό 
δείχνει ότι οι σχέσεις με τους πιστωτές έχουν βελτιωθεί, όπως φαίνεται και από τις δημόσιες δηλώσεις βασικών «παικτών», υπογραμμίζει η Fitch. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βασιστεί στη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να περάσει κρίσιμα νομοσχέδια από τη Βουλή, αλλά το ίδιο το κόμμα 
είναι αντιμέτωπο με τον κίνδυνο διάσπασης και έχει υποστεί μεγάλες απώλειες βουλευτών σε βασικές ψηφοφορίες. Η προοπτική πρόωρων εκλογών 
πριν το τέλος του έτους είναι πιθανή, κάτι που αυξάνει την αβεβαιότητα για τη μελλοντική κατεύθυνση των σχέσεων με τους πιστωτές. Το πρόγραμμα 
που συμφωνήθηκε με τους εταίρους καλύπτει μια ευρεία γκάμα δομικών μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό και στις αγορές εργασίας και προϊόντων. 
Επίσης, έχει τεθεί στόχος εσόδων 50 δισ. από αποκρατικοποιήσεις. Το ιστορικό των ιδιωτικοποιήσεων από το 2010 δείχνει ότι αυτό το νούμερο 
δύσκολα θα επιτευχθεί, υπογραμμίζει η Fitch. Οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα έχουν επίσης τεθεί και υποδηλώνουν μια πρόσθετη 
δημοσιονομική επιβάρυνση βραχυπρόθεσμα. Οι στόχοι είναι φιλόδοξοι και θέτουν ρίσκα στην απόδοση της ελληνικής οικονομίας, η οποία αναμένεται 
ιδιαίτερα αδύναμη το β' εξάμηνο του 2015 λόγω του κλεισίματος των τραπεζών. Η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος του ESM αναμένεταιι 
«έως» 86 δισ. ευρώ. Ο ρόλος του ΔΝΤ είναι πιο αβέβαιος από ό,τι στα προηγούμενα προγράμματα. Το ΔΝΤ δηλώνει ότι θα παραμείνει στο 
πρόγραμμα, αλλά μόνο εάν επίκειται «σημαντική» ελάφρυνση χρέους. Οι σχετικές συζητήσεις για το χρέος έχουν προγραμματιστεί για την πρώτη 
αξιολόγηση τον Οκτώβριο, αν και ενδέχεται να υπάρξουν νέες διαφωνίες μεταξύ του ΔΝΤ και της Ευρώπης για την κλίμακα της ελάφρυνσης. Ο Fitch 
δεν προβλέπει «κούρεμα» του χρέους που είναι στα χέρια του επίσημου τομέα, λόγω της πολιτικής ευαισθησίας μιας τέτοιας κίνησης. Ο οίκος θεωρεί 
ότι τα 25 δισ. ευρώ που είναι προγραμματισμένα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι επαρκή. Ωστόσο, οι κεφαλαιακές ανάγκες ενδέχεται 
να ξεπεράσουν αυτό το μέγεθος, ιδίως εάν δεν αναγνωριστούν πλήρως τα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από τον αναβαλλόμενο φόρο. Η 
ΕΚΤ παράσχει αρκετή ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες μέσω ELA, αν και τα capital controls αναμένεται να παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι το 
επόμενο έτος. Η ρήξη στις σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου οδήγησε στην ξεκάθαρη απειλή εξόδου 
της Ελλάδας από την ευρωζώνη, από κάποιες βασικές πιστώτριες χώρες. Είναι λογικό να υποτεθεί ότι εάν τα πράγματα φτάσουν ξανά σε αυτό το 
σημείο, το ρίσκο ενός Grexit θα είναι μεγάλο, τονίζει ο οίκος. Ο οίκος υπογραμμίζει ότι απέκλινε από τον προγραμματισμό με βάση τους κανόνες της 
Ε.Ε. λόγω «σημαντικών αλλαγών στην πιστοληπτική αξιολόγηση του εκδότη». Η επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση είναι στις 13 Νοεμβρίου. 
 

 Χωρίς καμία αλλαγή εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) η υπογραφή της σύμβασης με το σχήμα 
υπό τη γερμανική Fraport για την παραχώρηση 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Παρά τις αρχικές εξαγγελίες της κυβέρνησης περί ακύρωσης 
της συμφωνίας, τις δηλώσεις που ακολούθησαν περί μεγάλων αλλαγών στη σύμβαση παραχώρησης, το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε όσα είχε αρχικώς 
προωθήσει η διοίκηση του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ). Υπενθυμίζεται πως με βάση την προκήρυξη του διαγωνισμού, τα 14 αεροδρόμια 
είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες των επτά. Η κοινοπραξία της Fraport κατέθεσε την υψηλότερη προσφορά και για τις δύο ομάδες, με το συνολικό 
εφάπαξ τίμημα να προσεγγίζει το 1,3 δισ. ευρώ. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Χανίων, Κεφαλονιάς, 
Ζακύνθου, Ακτίου και Καβάλας. Η δεύτερη ομάδα απαρτίζεται από τους αερολιμένες Ρόδου, Κω, Σάμου, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Σαντορίνης και 
Σκιάθου. Η συμφωνία με τη γερμανική πλευρά θεωρείται πάντως συμφέρουσα καθώς η Fraport προσέφερε πολλαπλάσιο τίμημα έναντι τις 
αποτίμησης του συμβούλου που είχε προσλάβει το ΤΑΙΠΕΔ. Μάλιστα, είχε υπάρξει και σχετική εισαγγελική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί 
η αποτίμηση ήταν τόσο χαμηλή. Η προηγούμενη διοίκηση του Ταμείου είχε βασιστεί και σε μελέτη σύμφωνα με την οποία στο αρχικό τίμημα των 
Γερμανών πρέπει να προστεθεί η ετήσια αμοιβή ποσού 22,9 εκατ. ευρώ για κάθε έτος της 40ετούς παραχώρησης (δηλαδή 920 εκατ. ευρώ) και το 
ποσοστό 28,6% επί των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), το οποίο θα μπαίνει επί 37 χρόνια από τα αεροδρόμια στα κρατικά 
ταμεία και εκτιμάται συνολικά σε 5,3 δισ. ευρώ. Δηλαδή το όφελος, με όρους ονομαστικής αξίας, είχε υπολογιστεί σε 7,42 δισ. ευρώ και σε 2.07 δισ. 
ευρώ με βάση την παρούσα αξία. Πρόσθετο όφελος 330 εκατ. ευρώ προκύπτει από τα έργα αναβάθμισης που θα προχωρήσει, κατά δήλωσή του, ο 
παραχωρησιούχος στα πρώτα τέσσερα χρόνια εκμετάλλευσης, ενώ για το σύνολο των 40 ετών δρομολογούνται επενδύσεις 1,4 δισ. ευρώ. Η 
υπογραφή της σύμβασης με τον γερμανικό όμιλο συμπεριλαμβανόταν στους όρους του νέου μνημονίου με τους δανειστές, όπως και η προώθηση 
τεσσάρων άλλων διαγωνισμών του ΤΑΙΠΕΔ (ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και εταιρεία τροχαίου υλικού ΟΣΕ). Από την άλλη, η γερμανική Fraport δηλώνει 
από την πλευρά της πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, 
διαψεύδοντας δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο έχει ήδη κλείσει η συμφωνία. "Η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει μια απόφαση που αποτελεί τη βάση 
για περαιτέρω διαπραγματεύσεις", ανέφερε στο Reuters εκπρόσωπος της Fraport, προσθέτοντας πως δεν έχουν υπογραφεί ακόμα συμβόλαια. 
Επιπλέον, το σχήμα υπό τη γερμανική Fraport αφενός μεν ζητεί να της παρασχεθούν αδιαμφισβήτητες εγγυήσεις για την παραχώρηση, αλλά επίσης, 
σύμφωνα με πληροφορίες, δυσκολεύεται να εξασφαλίσει χρηματοδότηση εξαιτίας του ρίσκου της χώρας. 

 
(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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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  

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


