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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 3,52% (651,56 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 25 κινήθηκαν ανοδικά, 75 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 143 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 193,34 μονάδες (-3,54%), με τις μετοχές των ΤΙΤΚ (+3,48%), ΟΤΕ (+0,36%) και 
ΜΕΤΚ (-1,11%) να καταγράφουν την καλύτερη απόδοση, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΕΥΡΩΒ (-12,00%), ΠΕΙΡ (-13,51%) και ΑΛΦΑ (-14,66%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκοί δείκτες και οι Αμερικανικές αγορές κινήθηκαν καθοδικά. 

 

Οικονομία / Πολιτική 
 

 “Ήρθα να σας υποβάλω την παραίτηση της κυβέρνησης”. Με την φράση αυτή προς τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλο, ο κ. Αλ. Τσίπρας δρομολόγησε και τυπικά στις 
9 μ.μ., χθες, τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν τη χώρα στην πρόωρη προσφυγή στις 
κάλπες, μετά τον ολιγοήμερο κύκλο διαβουλεύσεων και συζητήσεων, οι οποίες 
διαμόρφωσαν κλίμα πολιτικής ρευστότητας και αβεβαιότητας. Ο κ. Τσίπρας, όπως όλα 
δείχνουν, έλαβε τις αποφάσεις του υπό την πίεση που διαμορφώνει το εσωκομματικό 
«αντάρτικο», αλλά και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φθορά που θα είχε η κυβέρνησή του από 
την έναρξη υλοποίησης των μνημονιακών δεσμεύσεων. 
 

Μέχρι τη διενέργεια εκλογών, την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας θα αναλάβει 
υπηρεσιακή κυβέρνηση, με επικεφαλής, όπως όλα δείχνουν, την πρόεδρο του Αρείου Πάγου 
Βασιλική Θάνου, ενώ αναμένεται ότι θα αντικατασταθούν και ο υπουργός Οικονομικών 
Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, παρότι η κρίσιμη για 
την οικονομία συγκυρία παραμένει. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η απόφαση για 
προσφυγή στις κάλπες ανακοινώθηκε αφού είχε εξασφαλισθεί προηγουμένως η συναίνεση 
των εταίρων. Η εκλογική διαδικασία θα γίνει με λίστα και όχι με σταυρό, κάτι που δίνει τη 
δυνατότητα στον κ. Τσίπρα να ξεκαθαρίσει το εσωκομματικό τοπίο. 
 

Παρά την εκπεφρασμένη επιθυμία του κ. Τσίπρα προς τον κ. Παυλόπουλο οι διαδικασίες να 
«τρέξουν» με γρήγορους ρυθμούς, και τον τυπικό και διεκπεραιωτικό χαρακτήρα που θέλησε 
να προσδώσει στη διαδικασία διερευνητικών εντολών, ο επικεφαλής της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης Ευ. Μεϊμαράκης κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει με 
τέτοιον τρόπο. Παράλληλα, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φρόντισε να επισημάνει ότι 
όλα θα γίνουν με την τήρηση όσων προβλέπει το Σύνταγμα, «ώστε να μην υπάρξει 
διακινδύνευση ως προς τις υποχρεώσεις της συμφωνίας και ως προς την ασφαλή πορεία 
της χώρας εντός της Ευρωζώνης και της Ε.Ε.». 
 

Ο κ. Τσίπρας, σε διάγγελμα που απηύθυνε πριν από τη μετάβασή του στο Προεδρικό 
Μέγαρο, έθεσε το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία σκοπεύει να οδεύσει προς τις 
κάλπες, ενώ αιτιολόγησε την απόφασή του, λέγοντας ότι «η λαϊκή εντολή που πήρα στις 25 
του Γενάρη εξήντλησε τα όριά της. Και τώρα πρέπει να πάρει τον λόγο εκ νέου ο κυρίαρχος 
λαός». Ουσιαστικά, ως διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης έθεσε την επιλογή εκείνου 
που θα μπορέσει να υλοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο το νέο μνημόνιο, διεκδικώντας για 
τον εαυτό του και το κόμμα του την αποτελεσματικότερη υπεράσπιση μιας πιο δίκαιης 
κατανομής βαρών. «Εσείς, με την ψήφο σας, θα αποφανθείτε ποιος και πώς μπορεί να 
οδηγήσει την Ελλάδα στον δύσκολο αλλά, επιτέλους, ελπιδοφόρο δρόμο που ανοίγεται 
μπροστά μας. Ποιος και πώς μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα την απομείωση του 
χρέους. Ποιος και πώς μπορεί να προχωρήσει με σίγουρο και σταθερό βηματισμό στις 
αναγκαίες, βαθιές, προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος». Στο «κάδρο» 
των αντιπάλων του στις εκλογές έθεσε πρώτα απ’ όλα την πλευρά Λαφαζάνη, στην οποία 
επέρριψε την ευθύνη για την ανατροπή της κυβέρνησης, κάνοντας αναφορά σε εκείνους 
«που επικαλούμενοι ιδεολογική συνέπεια, εισηγούμενοι την άποψη ότι η Ελλάδα χρειάζεται 
δανεισμό, δηλαδή μνημόνιο, αλλά με δραχμή, διέπραξαν την ακραία ασυνέπεια να 
μετατρέψουν σε κοινοβουλευτική μειοψηφία την πλειοψηφία που ο λαός μας έδωσε στην 
πρώτη στον τόπο κυβέρνηση της Αριστεράς». 
 

 Διερευνητική εντολή στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελο Μεϊμαράκη δίδει 
σήμερα στις 10:00 το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, 
μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν εχθές αργά το βράδυ. Ο κ. Παυλόπουλος 
θα του αναθέσει τη διερευνητική εντολή για τη διακρίβωση της δυνατότητας σχηματισμού 
κυβέρνησης. Όπως δήλωσε εχθές ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στις προθέσεις του 
είναι να λάβει την εντολή και να ξεκινήσει κύκλο επαφών. Οι πρώτοι αρχηγοί που προτίθεται 
να συναντήσει θα είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης και η Φώφη Γεννηματά. Πριν την τηλεφωνική 
επικοινωνία τους προκλήθηκε μίνι αναστάτωση, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
απέστειλε στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας e-mail μέσω του οποίου του γνωστοποιούσε 
την ανάθεση της εντολής. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την ενόχληση του κ. Μεϊμαράκη, την 
οποία δεν έκρυβαν εχθές στελέχη της ΝΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας εχθές το βράδυ αναζήτησε τον κ. Μεϊμαράκη αρχικά μέσω της 
προσωπικής γραμματέως του και αργότερα μέσω της υπεύθυνης του γραφείου Τύπου του 
κόμματος Πινελόπης Γαβρα, αλλά και μέσω του γραμματέα Ανδρέα Παπαμιμίκου. Όταν ο κ. 
Παυλόπουλος δεν κατάφερε να μιλήσει με αυτούς τους τρόπους με τον κ. Μεϊμαράκη τότε 
απέστειλε σε αυτόν προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα, καθώς θεώρησε ότι δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος επικοινωνίας. Λίγο μετά οι δύο άνδρες μίλησαν στο τηλέφωνο και η ένταση που, εν 
τω μεταξύ, είχε προκληθεί, κατασβήσθηκε γρήγορα. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 651.56 -3.52% -21.1% 
FTSE-Large Cap 193.34 -3.54% -27.0% 
FTSE-Mid Cap 779.82 -3.74% +0.9% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 37,740 -3.54% -28.7% 
Όγκος (€ εκατ.) 29.85 - 96.15 

 

 

 
ΤΙΤΚ 3.48% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΟΤΕ 0.36% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΕΤΚ -1.11% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΙΝΛΟΤ -1.28% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΥΔΑΠ -1.41% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΛΠΕ -7.33% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΤΕ -9.45% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΡΩΒ -12.00% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΠΕΙΡ -13.51% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΑΛΦΑ -14.66% -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 8.96% +17.0 -68 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 9.49% +14.6 -25 

Spread 10ετούς Ομ. 891 +18.6 -29 

USD / Euro 1.12 0.67% -7.5% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 47.75 -0.89% -16.7% 

ΑΕΠ (%) +0,4% Α΄ Τριμ.'15 - 

Πληθωρισμός -2.2% Ιουλ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

21/08/2015:                  - 
 

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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 Η Ελλάδα κατέβαλε την δόση των 3,2 δισ. ευρώ προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Πέμπτη, χρησιμοποιώντας χρήματα από το 
νέο δάνειο 86 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και την εκταμίευση της πρώτης δόσης των 26 δισ ευρώ. Όπως δήλωσε 
κυβερνητικός αξιωματούχος στο  Reuters, "η πληρωμή έγινε και τα λεφτά είναι καθ' οδόν". Το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Στήριξης (ESM) ενέκρινε χθες το νέο δάνειο 86 δισ. ευρώ και την εκταμίευση της πρώτης δόσης των 26δισ ευρώ. Η διάρκεια του δανείου είναι 32,5 
έτη και καλύπτει τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών έως το ποσό των 25 δισ. ευρώ. Όπως 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. 

 

 Αρνητικά αποτιμά ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα. Σε σχόλιό του λίγο μετά το 
διάγγελμα του Έλληνα πρωθυπουργού αναφέρει: "Η κίνηση του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί και να εξαγγείλει πρόωρες στις 
20 Σεπτεμβρίου θα μπορούσε να αυξήσει τις ανησυχίες για την εφαρμογή του προγράμματος και, ενδεχομένως, να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον των 
εκταμιεύσεων του επίσημου τομέα". 

 

 Δια στόματος της Προέδρου της Βραζιλίας Dilma Rousseff, μεταφέρεται η πρώτη αντίδραση της Γερμανίδας Καγκελαρίου Angela Merkel 
στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Όπως μεταδίδει η Telegraph, μιλώντας σε δημοσιογράφους η Rousseff αποκάλυψε πως η Merkel της είπε πως "η 
παραίτηση Τσίπρα είναι μέρος της λύσης, όχι μέρος της κρίσης". Υπενθυμίζεται ότι η Καγκελάριος πραγματοποιεί σύντομη επίσκεψη στη Βραζιλία με 
στόχο την ενίσχυση των δεσμών των δύο χωρών. 
 

 Την ελπίδα πως η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και οι νέες εκλογές στην Ελλάδα δεν θα καθυστερήσουν ή εκτροχιάσουν τη συμφωνία 
στήριξης που διαπραγματεύτηκε η Αθήνα με τους πιστωτές της εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem. "Είναι 
σημαντικό η Ελλάδα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Ευρωζώνη", αναφέρει σε δήλωσή του στο Reuters ο Dijsselbloem. "Θυμάμαι την 
ευρεία στήριξη του προγράμματος από το ελληνικό κοινοβούλιο για το νέο πρόγραμμα και το πακέτο μεταρρυθμίσεων και ελπίζω πως οι εκλογές θα 
φέρουν ακόμη μεγαλύτερη στήριξη εντός του ελληνικού κοινοβουλίου". 

 

 Οι εκλογές που σχεδιάζει να προκηρύξει ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσαν να συμβάλουν να αυξηθεί η 
υποστήριξη στη χώρα αυτή για το τρίτο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, που τέθηκε σε εφαρμογή σήμερα, δήλωσε ο 
προσωπάρχης του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. "Οι πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα μπορεί να είναι ένας τρόπος για 
να διευρυνθεί η υποστήριξη για το πρόγραμμα υποστήριξης της σταθερότητας του ΕΜΣ που μόλις υπέγραψε ο πρωθυπουργός Τσίπρας εκ μέρους 
της Ελλάδας", ανέφερε ο Μάρτιν Σελμάιρ σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. 

 

 Οι πρόωρες εκλογές που κήρυξε ο Αλέξης Τσίπρας λίγες ώρες αφότου έφτασαν στην Αθήνα τα πρώτα χρήματα από το νέο πακέτο 
διάσωσης, δεν θα έχουν καμία επίπτωση στο νέο πρόγραμμα, δήλωσε ο επικεφαλής του EuroWorking Group, Τόμας Βίζερ. Ερωτηθείς από τον 
αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ORF αν οι εκλογές θα αλλάξουν τα νούμερα στο τρίτο πακέτο διάσωσης, είπε πως "όχι... ήταν στην 
πραγματικότητα ένα αναμενόμενο βήμα και για πολλούς ένα επιθυμητό βήμα ώστε να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη δομή στην ελληνική κυβέρνηση... 
τον Οκτώβριο έχουμε συνεδρίαση για μια πιθανή ελάφρυνση χρέους και (μετά τις εκλογές) ελπίζουμε σε περαιτέρω πρόοδο του προγράμματος". 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Το "πράσινο φως" για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στην Αίγυπτο, Piraeus Bank Egypt, 
πήρε η Al Ahli Bank του Κουβέιτ. Σύμφωνα με το Reuters, οι εποπτικές αρχές της Αιγύπτου (EFSA) ενέκριναν χθες τη σχετική εξαγορά. Με βάση 
το ίδιο δημοσίευμα, η Al Ahli (έβδομη μεγαλύτερη τράπεζα του Κουβέιτ με βάση τα στοιχεία ενεργητικού) θα καταβάλει ποσό ύψους 150 εκατ. 
δολαρίων σε μετρητά για την απόκτηση του 98,5% της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στην Αίγυπτο. Επίσης, η Al Ahli έλαβε τις σχετικές 
εγκρίσεις και από τις κεντρικές τράπεζες της Αιγύπτου και της Κούβας. Η Piraeus Bank Egypt ιδρύθηκε το 1978, έχει έδρα το Κάιρο και 
δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Αίγυπτο. 

 

 
(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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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. 
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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


