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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 2,68% (811,78 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 62 κινήθηκαν ανοδικά, 39 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 154 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 257,75 μονάδες (+2,05%), με τις μετοχές των ΜΙΓ (+17,18%), ΜΥΤΙΛ (+9,03%) 
και ΔΕΗ (+9,01%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΜΠΕΛΑ (-0,34%), ΑΛΦΑ (-0,44%) και ΕΥΡΩΒ (-4,12%) σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Σημαντική αύξηση κατά 25% σημείωσε η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το Δεκέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη 
Δευτέρα η Τράπεζα της Ελλάδας. Η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ αυξήθηκε στα 56,04 δισ. 
ευρώ από 44,85 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο. Σημειώνεται ότι οι εγχώριες τράπεζες συνεχίζουν 
να εξαρτώνται από την ΕΚΤ για την άντληση ρευστότητας. Ωστόσο, την περασμένη 
εβδομάδα η ΤτΕ ζήτησε από την ΕΚΤ την προληπτική ένταξη των τεσσάρων ελληνικών 
τραπεζών στον ELA. Ωστόσο ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ και τον 
ELA περιορίστηκε αισθητά το 2014 σε σχέση με το 2013. Όπως προκύπτει από τον 
Ισολογισμό της ΤτΕ το Δεκέμβριο ο δανεισμό των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων από την 
ΕΚΤ έφθασε τα 56 δισ. ευρώ από 44,9 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Νοεμβρίου. 
Επισημαίνεται για το σύνολο του 2013 ο δανεισμός των τραπεζών από τον μηχανισμό 
έκτακτης βοήθειας - τον ELA - ήταν πρακτικά ανύπαρκτος (μόνο 1 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως 
ολόκληρο το 2013 οι τράπεζες μέσω του ELA είχαν δανειστεί περίπου 9 δισ. ευρώ. 
Επομένως για το σύνολο του 2014 η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον δανεισμό 
της ΕΚΤ και τον ELA μειώθηκε, κατά 17 δισ. ευρώ, στα 56 δισ. ευρώ από 73 δισ. ευρω που 
ήταν το 2013. 
 

 Η πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα πριν και μετά τις εκλογές στις 25 Ιανουαρίου θα 
αυξήσει τους κινδύνους για την χρηματοδότηση και την ρευστότητα των τραπεζών, εκτιμά η 
Fitch. O διεθνής οίκος τονίζει ωστόσο πως οι πιθανές πιέσεις στη ρευστότητα θα είναι 
διαχειρίσιμες, καθώς τα τραπεζικά ιδρύματα είναι καλύτερα προετοιμασμένα για να αντέξουν 
μια εκροή καταθέσεων σε σχέση με τις εκλογές του 2012, εφόσον διατηρηθεί η πρόσβαση 
στο ευρωσύστημα. Σε κάθε περίπτωση η παρατεταμένη αβεβαιότητα θα είναι αρνητικά για 
τα πιστωτικά προφίλ των τραπεζών, επισημαίνει. Σύμφωνα με την Fitch οι εκροές 
καταθέσεων από τα μέσα Δεκεμβρίου ανέρχονται στο 2% του συνόλου των καταθέσεων του 
τραπεζικού συστήματος. Οι αναλήψεις θα συνεχιστούν κατά τις ημέρες κοντά στην 
ημερομηνία των εκλογών. Οι αναλυτές της Fitch εκτιμούν πως οι εκροές δεν θα είναι τόσο 
μεγάλες όσο τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 (στο 9,3% των ιδιωτικών καταθέσεων), όταν ο 
κίνδυνος εξόδου από το ευρώ ήταν μεγαλύτερος από ότι είναι σήμερα και η κυβέρνηση είχε 
μόλις αναδιαρθρώσει το χρέους. Εν τω μεταξύ, η εκτίναξη της ισοτιμίας του ελβετικού 
φράγκου θα ασκήσει πιέσεις και στην ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Ωστόσο, 
σύμφωνα με την Fitch οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει μαξιλάρια ρευστότητας και έχουν 
πρόσβαση στην χρηματοδότηση της κεντρικής τράπεζας, που θα τους επιτρέψει να αντέξουν 
σημαντικές πιέσεις. Εν τω μεταξύ, η συγκέντρωση του κλάδου σε τέσσερις μεγάλες τράπεζες 
με αρκετά μικρότερα χαρτοφυλάκια δανείων έχει μειώσει τις ανάγκες χρηματοδότησης. Τα 
στοιχεία ενεργητικού που έχουν ικανοποιητική ρευστότητα ως αγορά έχουν αυξηθεί μετά την 
κεφαλαιακή ένεση των 36 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης το 2013 και το 
2014. Οι βελτιώσεις αυτές βοήθησαν τις τράπεζες να εκδώσουν εργαλεία χρέους υψηλής 
διαβάθμισης το 2014, ενισχύοντας περαιτέρω την ρευστότητα. Η Fitch εκτιμά πως οι 
περισσότερες από τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες έχουν στοιχεία ενεργητικού που είναι 
απδεκτά από την ΕΚΤ, ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν εκροές αντίστοιχες με αυτές του 
2012. Σε προληπτική βάση, οι τράπεζες έχουν επιπλέον υποβάλλει αίτημα να ενταχθούν 
στον ELA. Οι τράπεζες θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη πίεση αν ο πολιτικός κίνδυνος 
παραμείνει υψηλός. Η πρόσβαση των τραπεζών στους μηχανισμούς ρευστότητας της ΕΚΤ 
εξαρτάται από την παραμονή της Ελλάδας σε πρόγραμμα διάσωσης και μπορεί να είναι 
περισσότερο εξαρτημένες από αυτές, καθώς η αγορά repo για τα ομόλογα του EFSF που 
έχουν στην κατοχή τους τείνουν να αποστρέφονται το ρίσκο. Μια παρατεταμένη εκλογική 
περίοδος και ένα αδιέξοδο ανάμεσα στην νέα ελληνική κυβέρνηση και στην τρόικα, θα 
αυξήσει την πολιτική αβεβαιότητα και το ρίσκο για τις τράπεζες. H Fitch τονίζει ωστόσο ότι 
αυτό δεν είναι το βασικό σενάριο. Η εξέλιξη αυτή θα αύξανε τις διαρθρωτικές ανισορροπίες 
στην χρηματοδότηση, εφόσον περάσει μια μακρά περίοδος για την επιστροφή των 
καταθέσεων στο σύστημα. Μετά τις εκλογές του 2012, το σύστημα ανέκτησε το δεύτερο 
εξάμηνο του 2012 70% των εκροών της περιόδου Μαίου-Ιουνίου 2012. Μια παρατεταμένη 
περίοδος αβεβαιότητας θα είναι αρνητική και για την ήδη αδύναμη ποιότητα των στοιχείων 
ενεργητικού. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών, υπάρχει ο κίνδυνος ότι η 
μεταρρύθμιση στον πτωχευτικό κώδικα, που μπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες να 
αντιμετωπίσουν τον μεγάλο όγκο προβληματικών δανείων, μπορεί να αναβληθεί. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 811,78 +2,68% -1,7% 
FTSE-Large Cap 257,75 +2,05% -2,7% 
FTSE-Mid Cap 756,55 +0,33% -2,1% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 51.506 +1,51% -2,7% 
Όγκος (€ εκατ.) 54,19 - 76,52 

 

 

 
ΜΙΓ 17,18% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΜΥΤΙΛ 9,03% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΔΕΗ 9,01% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 8,24% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΧΑΕ 7,14% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΟΠΑΠ 0,00% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΤΕ 0,00% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΜΠΕΛΑ -0,34% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΑΛΦΑ -0,44% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΥΡΩΒ -4,12% 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 0,06% -0,9 -2 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,84% +3,5 -79 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9,37% +0,9 -38 

Spread 10ετούς Ομ. 893 +2,7 -27 

USD / Euro 1,16 0,15% -4,4% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 49,42 3,63% -13,8% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

20/01/2015: -  
 

25/01/2015: Πρόωρες Βουλευτικές Εκλογές 
26/01/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
12/02/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Βρυξέλλες) 
16/02/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
16/03/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
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 Τις ρυθμίσεις των δανείων που έχουν δοθεί σε ελβετικό φράγκο ξεκίνησαν ήδη οι τράπεζες, επιστρατεύοντας εργαλεία για τη μείωση της μηνιαίας 
δόσης του δανείου στο επίπεδο που μπορεί να αποπληρώσει ο πελάτης. Ηδη η Eurobank, με εγκύκλιο που έχει αποστείλει στο δίκτυο, δίνει εντολή 
στα καταστήματα να επικοινωνήσουν με τους πελάτες τους προκειμένου να τους δώσουν εναλλακτικές λύσεις – εάν φυσικά το επιθυμούν– για τη 
μείωση της δόσης τους στο επίπεδο που πλήρωναν πριν από το ξεκλείδωμα της ισοτιμίας ευρώ - φράγκου από το 1,20, την περασμένη Πέμπτη. 
Αντίστοιχη ευελιξία –αν και όχι μέσω μαζικής επικοινωνίας– προσφέρει και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία επιστρατεύει εργαλεία, όπως η επιμήκυνση 
της διάρκειας του δανείου, έτσι ώστε η δόση να προσαρμοστεί στο επίπεδο που μπορεί να αποπληρώσει ο πελάτης. Εκτός από τη βασική 
δυνατότητα προσαρμογής της δόσης στο επίπεδο πριν από τη 15η Ιανουαρίου, οι τράπεζες εξετάζουν και άλλα εργαλεία, όπως η αυξομείωση της 
δόσης ανάλογα με την ισοτιμία ή η δυνατότητα του split balance, δηλαδή διαχωρισμός ενός μέρους του κεφαλαίου, το οποίο δεν θα αποπληρώνεται 
για ένα διάστημα (π.χ. 5ετία). Στην περίπτωση της περαιτέρω επιμήκυνσης του δανείου, προκειμένου να μειωθεί η δόση που πληρώνει σήμερα ο 
οφειλέτης, το μέρος της οφειλής που μεταφέρεται, κεφαλαιοποιείται και εκτοκίζεται. Στα θετικά της ρύθμισης για τον πελάτη, εκτός από τη μείωση της 
δόσης, είναι και το γεγονός ότι η κεφαλαιοποίηση της οφειλής γίνεται με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, στον βαθμό που το libor διαμορφώνεται σήμερα 
σε χαμηλά επίπεδα, ακολουθώντας τη μείωση του επιτοκίου, βάσει του οποίου δέχεται καταθέσεις η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, σε αρνητικό 
επίπεδο και συγκεκριμένα στο -0,75%. Χθες το libor ενός μήνα διαμορφώθηκε κοντά στο -0,19% και με δεδομένο ότι τα δάνεια αυτής της κατηγορίας 
συνοδεύονται επίσης με πολύ χαμηλό περιθώριο –συνήθως κοντά στη μία μονάδα– η επιβάρυνση από την κεφαλαιοποίηση εκτιμάται ότι θα είναι 
πολύ μικρή. 
 

 Σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε στις 14/1/2015 100.400.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 
10,7137% του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Marfin Investment Group, από την «IRF European Finance 
Investments LTD», κατόπιν δήλωσης κτήσης κυριότητας άρθρου 4 Ν. 3301/2004. Πριν τη συναλλαγή, κατείχε 166.666.666 μετοχές, 166.666.666 
δικαιώματα ψήφου και ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου 17,7849%, ενώ μετά την κρίσιμη συναλλαγή κατείχε 267.066.666 μετοχές, 267.066.666 
δικαιώματα ψήφου και ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου 28,4986%. Σημειώνεται πως ως συνέπεια της συναλλαγής, η συμμετοχή της IRF στην 
MIG κατήλθε του ορίου του 5%, από 14,72% που κατείχε προηγουμένως. Ωστόσο, σε ξεχωριστή της ανακοίνωση, η MIG, αναφέρει ότι στις 16/1/2015 
η IRF, νομικό πρόσωπο που δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην MIG, ήτοι τους κ.κ. 
Παναγιώτη Θρουβάλα, αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, και Αγγελική Φράγκου, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 και τις 
δυνάμει αυτού εκδοθείσες αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της γνωστοποίησε, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από την 
«Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» σε απάντηση σχετικού ερωτήματός της, ότι την 14/1/2015 η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» προέβη μονομερώς σε απόκτηση 
100.400.000 μετοχών της MIG, κυριότητας της IRF, με «δήλωση κτήσης κυριότητας», καθορίζοντας μονομερώς την τιμή απόκτησης σε 0,2815 ευρώ 
ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 28.262.600 ευρώ. Περαιτέρω, η IRF έχει επιφυλαχθεί ως προς την άσκηση παντός δικαιώματός της 
συμπεριλαμβανομένων αυτών για την ανόρθωση πάσης θετικής και αποθετικής ζημίας καθώς η πράξη αυτή της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» είναι 
παράνομη και καταχρηστική. 
 

 Σε υλοποίηση της εξουσιοδοτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 3-6-2010, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της MIG σε χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά ύψους 300 
εκατ. Ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Σύμφωνα με την απόφαση θα γίνει έκδοση ενός δισ. νέων κοινών ονομαστικών 
μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ, σε τιμή διάθεσης 0,30 Ευρώ ανά μετοχή που αντιπροσωπεύει έκπτωση (discount) 73,4% σε σχέση με την 
εσωτερική αξία της μετοχής βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων της εταιρείας με ημερομηνία 30-9-2014. Τα κεφάλαια της αύξησης θα 
χρησιμοποιηθούν για κεφάλαια κίνησης και νέες επενδύσεις στους τομείς που δραστηριοποιούνται η MIG και οι θυγατρικές της εταιρείες ή/και μείωση 
υφιστάμενου δανεισμού αυτών. Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων η Διοίκηση της MIG ΜΙΓ +17,18% θα καταλήξει στο σχήμα των συμβούλων 
(Investment Banking Advisors) που θα συνδράμουν την εταιρεία στην υλοποίηση της αυξήσεως, τους οποίους και θα εξουσιοδοτήσει για τις επαφές 
και διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενους θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές με στόχο την κάλυψη της αυξήσεως. Στα πλαίσια αυτά θα γίνουν 
διαπραγματεύσεις και με την KKR βάσει του ενδιαφέροντός της για τον όμιλο , όπως προκύπτει από επίσημη δημόσια πληροφόρηση. 
 

 Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2015, οι ελεγµένες από τους Ορκωτούς 
Ελεγκτές Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2014. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά 
έσοδα της χρήσης 2014 ανήλθαν σε 1.118,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων, σε 463,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της 
Τράπεζας στη χρήση 2014 ανήλθαν σε 654,5 εκατ. ευρώ, έναντι 831,1 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης. Τα κέρδη θα διανεµηθούν µε βάση τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Μετά τη διανοµή του προβλεπόµενου µερίσµατος προς τους 
µετόχους, ποσό 641,2 εκατ. ευρώ θα µεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 1 και 3 του εν 
λόγω άρθρου. Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται τα έσοδα που αποκόµισε η Τράπεζα της Ελλάδος από τους τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου που έχει 
στην κατοχή της στο χαρτοφυλάκιο επένδυσης ιδίων διαθεσίµων, καθώς και στο χαρτοφυλάκιο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης της 
νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος. Το µικτό µέρισµα ανά µετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας για 
διανοµή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αµετάβλητο σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

 
 (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


