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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,32% (675,33 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 48 κινήθηκαν ανοδικά, 41 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 155 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 200,44 μονάδες (+0,50%), με τις μετοχές των ΕΤΕ (+3,00%), ΠΕΙΡ (+1,83%) 
και ΜΟΗ (+1,66%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΕΥΡΩΒ (-1,96%), ΤΙΤΚ (-2,47%) και ΛΑΜΔΑ (-2,64%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκοί δείκτες και οι Αμερικανικές αγορές κινήθηκαν καθοδικά. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM) ενέκρινε χθες 
το νέο δάνειο 86 δισ. ευρώ και την εκταμίευση της πρώτης δόσης των 26 δισ ευρώ. Η 
διάρκεια του δανείου είναι 32,5 έτη και καλύπτει τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών έως το ποσό των 25 δισ. ευρώ. Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ESM, το 
συνολικό ποσό χρηματοδότησης θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή του ΔΝΤ και την εφαρμογή 
του μνημονίου από την Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 2018. Αν και το ποσό της πρώτης δόσης 
είναι μεγάλο, καθώς αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο του δανείου, εντούτοις δίνεται 
τμηματικά και με το σταγονόμετρο και αφήνει ελάχιστα δημοσιονομικά περιθώρια. Μετά την 
απόφαση του ESM, στην Ελλάδα θα καταβληθούν: 
• 13 δισ. ευρώ άμεσα για την κάλυψη υποχρεώσεων του Αυγούστου: 3,2 δισ. ευρώ προς 
ΕΚΤ και 7,3 δισ. ευρώ προς EFSF για αποπληρωμή του δανείου - γέφυρα του Ιουλίου. 
Ακόμη, το Δημόσιο θα χρειαστεί 1,2 δισ. ευρώ για την κάλυψη ταμειακών αναγκών και 
επιπλέον 800 εκατ. για κάλυψη ελλειμμάτων του προϋπολογισμού. Τέλος, 500 εκατ. θα 
χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τις 
επιχειρήσεις. 
• 10 δισ. ευρώ, που θα κατατεθούν άμεσα σε ειδικό λογαριασμό και θα είναι διαθέσιμα μόνο 
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Η διαδικασία της κεφαλαιακής ενίσχυσης των 
τραπεζών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, αλλά ο στόχος Αθήνας και 
πιστωτών είναι το τέλος Νοεμβρίου. Μέχρι να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση, η Ελλάδα 
θα επιδιώξει να χρησιμοποιήσει τα 10 δισ. ως εγγύηση για να δανειστούν οι τράπεζες 
φθηνότερα από το ευρωσύστημα και να περιορίσουν τον ακριβότερο ELA. Το υπόλοιπο 
ποσό για την ανακεφαλαιοποίηση θα καταβληθεί μέχρι τέλη Νοεμβρίου. 
• 2 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο για την πληρωμή τεσσάρων δόσεων προς το ΔΝΤ συνολικού 
ύψους 1,5 δισ. ευρώ και αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ιδιωτικό τομέα 800 
εκατ. ευρώ. Τα 300 εκατ. που δεν καλύπτονται από τη δόση θα καλυφθούν από το 
πρωτογενές πλεόνασμα. 
• 1 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο για την πληρωμή δόσης προς το ΔΝΤ (456 εκατ. ευρώ) και 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες συνολικού ποσού 800 εκατ. Για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων αυτών (1,3 δισ.), πέραν της δόσης, το Δημόσιο θα πρέπει να έχει 
δημιουργήσει πρωτογενές πλεόνασμα 100 εκατ. και να χρησιμοποιήσει 200 εκατ. από τα 
ταμειακά διαθέσιμα που θα πρέπει να έχει δημιουργήσει. 
Με ανακοίνωση του η οποία δημοσιοποιείται στον ιστότοπό του, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Σταθερότητας (ΕΜΣ) γνωστοποίησε την έγκριση από το Συμβούλιο των Διοικητών της 
συμφωνίας για τη χρηματοδοτική βοήθεια στην Ελλάδα (Financial Assistance Facility 
Agreement, FFA). Η συμφωνία αυτή αποτελεί, όπως σημειώνεται, τη δανειακή σύμβαση με 
την Ελλάδα, ύψους έως 86 δισεκ. ευρώ, την οποία θα υπογράψουν ο γενικός διευθυντής του 
ΕΜΣ Κλάους Ρέγκλινγκ και ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. 
Οι πόροι του ΕΜΣ θα χρησιμοποιηθούν «για δαπάνες του προϋπολογισμού, την εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων χρεών και τη δημιουργία ταμειακού αποθεματικού, την εξυπηρέτηση του 
χρέους και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών», σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Το 
ακριβές ποσό της χρηματοδοτικής βοήθειας από τον ΕΜΣ θα εξαρτηθεί από την απόφαση 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) αναφορικά με την έκταση της συμμετοχής του 
στη χρηματοδότηση του προγράμματος», σημειώνει ο ΕΜΣ και προσθέτει: «Το συνολικό 
ποσό της χρηματοδότησης θα εξαρτηθεί επίσης από την επιτυχία της Ελλάδας στην 
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, που είναι σχεδιασμένες να διασφαλίσουν την επιστροφή 
της Ελλάδας στη χρηματοδότησή της από τις αγορές με λογικό κόστος, πριν τη λήξη του 
προγράμματος. Τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις μπορεί να μειώσουν επιπρόσθετα το 
συνολικό ποσό της οικονομικής βοήθειας που θα χρειασθεί». 
Το Συμβούλιο των Διοικητών του ΕΜΣ, που αποτελείται από τους 19 υπουργούς 
Οικονομικών της Ευρωζώνης, υιοθέτησε επίσης το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με την 
Ελλάδα που εξειδικεύει τα μέτρα πολιτικές που συμφώνησε να υλοποιήσει η ελληνική 
κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα βασικά προβλήματα της οικονομίας. Η συμφωνία για το 
νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ελλάδας δίνει προοπτική στην ελληνική οικονομία και μια 
βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξή της, δήλωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοικητών του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) Γερούν Ντάισελμπλουμ. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής του ΕΜΣ, Κλάους Ρέγκλινγκ, σημείωσε από την πλευρά του ότι το πρόγραμμα 
θα επιτρέψει στην Ελλάδα να έχει την επιτυχία που είχαν και άλλες χώρες της Ευρωζώνης 
που ωφελήθηκαν από τη χρηματοδότηση του Μηχανισμού. Η δήλωση του κ. Ντάισελμπλουμ 
έχει ως εξής: «Η συμφωνία αυτή προσφέρει προοπτική για την ελληνική οικονομία και τη 
βάση για βιώσιμη ανάπτυξη. Η ελληνική κυβέρνηση είναι δεσμευμένη να εφαρμόσει το 
ευρείας έκτασης πακέτο μεταρρυθμίσεων με αποφασιστικότητα και θέληση και εμείς θα 
παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία. Έχω δηλώσει και πριν ότι αυτό δεν θα είναι εύκολο. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 675.33 +0.32% -18.3% 
FTSE-Large Cap 200.44 +0.50% -24.3% 
FTSE-Mid Cap 810.09 +0.78% +4.8% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 39,124 +0.65% -26.1% 
Όγκος (€ εκατ.) 29.32 - 96.66 

 

 

 
ΕΤΕ 3.00% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΠΕΙΡ 1.83% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΟΗ 1.66% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΠΑΠ 1.55% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1.20% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΥΔΑΠ -1.22% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1.94% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΡΩΒ -1.96% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΤΙΤΚ -2.47% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΛΑΜΔΑ -2.64% -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% -0.1 -11 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8.80% -1.2 -84 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9.36% +2.0 -39 

Spread 10ετούς Ομ. 871 +0.8 -50 

USD / Euro 1.10 0.09% -8.8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 48.18 -0.78% -16.0% 

ΑΕΠ (%) +0,4% Α΄ Τριμ.'15 - 

Πληθωρισμός -2.2% Ιουλ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

20/08/2015:                  - 
 

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  
27/08/2015: ΔΕΗ – 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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Είμαστε βέβαιοι ότι θα συναντήσουμε προβλήματα τα επόμενα έτη, αλλά έχω εμπιστοσύνη ότι θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε». Ο κ. 
Ρέγκλινγκ δήλωσε: «Το Συμβούλιο Διοικητών του ΕΜΣ ενέκρινε ένα πρόγραμμα που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αλλάξει την πορεία και να 
ακολουθήσει την επιτυχία άλλων χωρών της Ευρωζώνης που έχουν ωφεληθεί από τη στήριξη του ΕΜΣ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις για τις συντάξεις και τη φορολογία που είναι αναγκαίες 
από καιρό, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και των επενδύσεων, ένα ενισχυμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, καθώς 
και μέτρα σχεδιασμένα για να κάνουν πιο αποδοτική τη δημόσια διοίκηση. Ο ΕΜΣ θα κάνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις δυνατές, διασφαλίζοντας τη 
χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου με όρους που θα του δίνουν ευελιξία στον προϋπολογισμό, παρέχοντας επίσης αποθεματικό για τον 
ελληνικό τραπεζικό τομέα, ώστε να μπορεί αυτός να στηρίξει μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη». 
 

 Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων, γνωστή και ως «D-Day», για την προκήρυξη πρόωρων εθνικών εκλογών με πιθανότερη ημερομηνία την 20η 
Σεπτέμβρη, είναι η σημερινή. Ο Αλέξης Τσίπρας και οι στενοί του συνεργάτες έχουν καταλήξει στο τελικό σχέδιο βάσει του οποίου και θα λύσουν το 
«γόρδιο δεσμό» μιας κυβέρνησης μειοψηφίας και ετοιμάζονται για κάλπες, ενώ οι παρασκηνιακές ζυμώσεις στο πρωθυπουργικό επιτελείο είναι 
συνεχείς. Πληροφορίες του iefimerida.gr αναφέρουν πως - εντός της ημέρας- θα υπάρξει παραίτηση της κυβέρνησης και επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου -όπως εξηγούν-να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες από το Σύνταγμα διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε 
πρόωρες εκλογές. Δεν δεν αποκλείεται ο πρωθυπουργός να προχωρήσει και σε διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό, προκειμένου να εξηγήσει την 
απόφασή του. Οι διαδικασίες, οι οποίες θα οδηγήσουν στις κάλπες θα είναι ταχείες, όπως τονίζουν στελέχη από το εσωτερικό της κυβέρνησης. 
Επικαλούμενοι δε, τους καθ’ ύλην αρμόδιους συνταγματολόγους, λένε ότι η κυβέρνηση, λόγω και του σχετικού χρονικού περιορισμού (δεν έχει 
παρέλθει ένα έτος από τις τελευταίες εκλογές), δεν μπορεί να προκαλέσει πρόωρες εκλογές για εθνικό ζήτημα. Κατά συνέπεια, εφόσον η κυβέρνηση 
διαθέτει τη δεδηλωμένη και παραιτηθεί, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναλάβει πρωτοβουλία για συγκρότηση νέας κυβέρνησης. Τύποις, θα 
πρέπει να ξεκινήσει ο κύκλος των τριήμερων διερευνητικών επαφών με εντολή σχηματισμού κυβέρνησης για τα τρία πρώτα κόμματα και εν συνέχεια 
να ακολουθήσει η πρόσκληση του προέδρου της Δημοκρατίας στους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα 
σχηματισμού κυβέρνησης οικουμενικής στήριξης. Ωστόσο, εάν υπάρξει δήλωση των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι δεν μπορούν να 
σχηματίσουν κυβέρνηση, η εν λόγω διαδικασία παρακάμπτεται και θα κληθεί η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Κατερίνα Θάνου να ορκιστεί υπηρεσιακή 
πρωθυπουργός και να συγκροτήσει κυβέρνηση. Εφόσον επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω, η χώρα εισέρχεται πια -για τρίτη φορά μέσα σε ένα 
χρόνο- σε επίσημη προεκλογική περίοδο, με τον Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίζει τους εσωκομματικούς του λογαριασμούς και να ρίχνει από δω και 
πέρα όλο το βάρος στην κατάρτιση των λιστών και στην αναζήτηση του προεκλογικού διακυβεύματος μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου. 
 

 Υπερψήφισε η γερμανική Βουλή το ελληνικό πρόγραμμα. «Υπέρ» τάχθηκαν 454 βουλευτές, 113 ήταν τα «κατά» και 18 τα «παρών». Το 
ολλανδικό κοινοβούλιο επίσης ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σχετικό ψήφισμα. 
 

 Με τα πρώτα χρήματα του νέου δανείου θα αποπληρωθεί σήμερα η υποχρέωση 3,2 δισ. ευρώ προς την ΕΚΤ. 
 

 Στα 312,8 δισ. ευρώ ανήλθε το χρέος στις 30 Ιουνίου του 2015, σύμφωνα με στοιχεία από το Δελτίο Δημόσιου Χρέους που έδωσε σήμερα 
στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, το χρέος ήταν αυξημένο κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ, 
καθώς στις 31 Μαρτίου 2015 το χρέος ήταν 312,7 δισ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου μειώθηκαν από 796,5 εκατ. ευρώ στις 
31 Μαρτίου του 2015, σε 77,3 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου του 2015. Τo ύψος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ, 
υποχώρησε από τα 15,95 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου σε 15,66 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2015. Η μέση σταθμική διάρκεια του χρέους στις 30 
Ιουνίου ήταν 15,44 έτη, ενώ το 75,4% του χρέους ήταν μακροπρόθεσμο (άνω των 5 ετών), το 11,3% μεσοπρόθεσμο (1 έως 5 έτη) και το 13,3% 
βραχυπρόθεσμο (μέχρι ένα έτος). 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στο μέτωπο των θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών σε Σερβία, Ρουμανία και Κύπρο, με στόχο τις 
μεταξύ τους συγχωνεύσεις μέσω εξαγοράς ανάλογα με το μέγεθος που διαθέτει η κάθε τράπεζα ανά τοπική αγορά. Ουσιαστικά, ο ελληνικός 
τραπεζικός όμιλος με τα μεγαλύτερα μεγέθη (ενεργητικό, δάνεια, καταθέσεις) σε μία αγορά θα εξαγοράζει και θα συγχωνεύει τη θυγατρική του πλέον 
αδύναμου όσον αφορά τα τοπικά μεγέθη. Ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι ήδη βρίσκονται στα σκαριά δύο τέτοιου τύπου 
κινήσεις. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει αλλάξει άρδην ο χάρτης των θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Η μία κίνηση αφορά την εξαγορά της θυγατρικής της Πειραιώς στη Βουλγαρία από τη θυγατρική της ΕΤΕ. Ειδική χαρακτηρίζεται η 
περίπτωση της Κύπρου, όπου δεν αποκλείεται σύντομα να υπάρξει πώληση της θυγατρικής που διατηρεί στο νησί ελληνική τράπεζα, ωστόσο οι 
διοικήσεις των πιστωτικών ομίλων τονίζουν ότι η κυπριακή τραπεζική αγορά διαθέτει προοπτικές μετά την επαναφορά της τοπικής οικονομίας σε 
ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι πιλότο για το σχέδιο των συγχωνεύσεων μέσω εξαγοράς αποτελεί το deal 
μεταξύ της Eurobank και της Alpha Bank στη Βουλγαρία. Επί της ουσίας, η θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, PostBank, η οποία διαθέτει 3,3 
δισ. ευρώ ενεργητικό, 2,2 δισ. ευρώ δάνεια και 2,5 δισ. ευρώ καταθέσεις, εξαγόρασε τη θυγατρική της Alpha Bank, που με τη σειρά της διέθετε μικρή 
παρουσία στην αγορά, με 403 εκατ. ευρώ καταθέσεις και 660 εκατ. ευρώ δάνεια. 
 

 Σε αναβάθμιση κατά μια βαθμίδα της αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων τίτλων με κρατική εγγύηση της Eurobank και της Εθνικής, σε 
CCC από CC προχώρησε ο οίκος Fitch. Η κίνηση της Fitch έπεται της χθεσινής αναβάθμισης του αξιόχρεου της Ελλάδας σε CCC λόγω της 
συμφωνίας για το νέο τριετές πρόγραμμα. Ο οίκος επιβεβαίωσε επίσης την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων τίτλων με κρατική εγγύηση της 
Eurobank σε "C". 

 
(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


