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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 2,87% (744,42 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την συνεδρίαση 
της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 91 κινήθηκαν ανοδικά, 36 
κατέγραψαν απώλειες, ενώ 128 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
(FTSE Large Cap) έκλεισε στις 222,01 μονάδες (+3,60%), με τις μετοχές των ΕΤΕ (+16,67%), 
ΑΛΦΑ (+12,86%) και ΓΡΙΒ (+8,11%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα 
οι μετοχές των ΦΦΓΚΡΠ (-2,82%), ΙΝΛΟΤ (-8,70%) και ΜΙΓ (-10,32%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη. 

 

Οικονομία / Πολιτική 
 

 Με έναν πρώτο κατάλογο από τις μεταρρυθμίσεις, που θα στείλει τις επόμενες μέρες 
στο Eurogroup και με μια ευρεία ατζέντα διμερών θεμάτων προσέρχεται ο 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σήμερα στο Βερολίνο, όπου θα έχει συνάντηση και 
δείπνο εργασίας με την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ. Στο επίκεντρο της συνάντησης 
αναμένεται να βρεθούν η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου και το πλαίσιο για τα επόμενα 
βήματα που αποφασίστηκε στην επταμερή. Αν και η καγκελάριος διεμήνυσε την Παρασκευή, 
στις Βρυξέλλες, ότι δεν περιμένει λίστα μεταρρυθμίσεων και πως η αξιολόγηση των 
ελληνικών προτάσεων είναι δουλειά των θεσμών και του Eurogroup, η ελληνική πλευρά 
περιμένει ότι θα γίνει μια σοβαρή και σε βάθος συζήτηση γύρω από τα θέματα των 
μεταρρυθμίσεων που προτείνει η Αθήνα. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ενόψει της συνάντησης ότι 
«δεν πιέζεται από τις διαπραγματεύσεις, αλλά και ότι «τα σοβαρά θέματα που ταλανίζουν 
την Ευρώπη θα συζητηθούν». Η ελληνική πλευρά πηγαίνει στο Βερολίνο και με λίστα 
επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων από την ελληνική πρόταση, ώστε να δείξει στην καγκελάριο 
ποιες είναι οι προθέσεις της. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, η λίστα, 
την οποία θα προσκομίσει ο κ. Τσίπρας στο Βερολίνο, δεν θα συμπεριλαμβάνει μέτρα 
λιτότητας. Θα αφορά σε μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο Βαρουφάκη, 
που θα αφορούν κυρίως στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, με 
αναλυτική επεξεργασία ως προς τη δημοσιονομική τους επίπτωση και χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης. Το θέμα της επείγουσας ανάγκης άρσης της πιστωτικής ασφυξίας θα τεθεί εκ 
νέου από την ελληνική πλευρά, η οποία θα προσπαθήσει να πιέσει την κ. Μέρκελ, έτσι ώστε 
εκείνη να συμβάλλει στο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο των 
σχέσεων της Αθήνας με την Ε.Ε., αναμένεται να συζητηθούν και οι προοπτικές για μετά το 
πέρας της τετράμηνης παράτασης, τον Ιούνιο. Είναι γνωστό ότι οι Γερμανοί πιέζουν ώστε να 
συμφωνήσει η Αθήνα σε ένα τρίτο χρηματοδοτικό πακέτο, ωστόσο αναμένεται ότι ο κ. 
Τσίπρας θα επιμείνει στη θέση πως η μεταμνημονιακή εποχή θα πρέπει να έχει αναπτυξιακό 
πρόσημο. Μια από τις επιδιώξεις του κ. Τσίπρα στο Βερολίνο είναι η αναβάθμιση των 
διμερών σχέσεων και η βελτίωση του διμερούς κλίματος. Επιπλέον, ο Έλληνας 
πρωθυπουργός, προειδοποίησε την Άγκελα Μέρκελ ότι θα είναι «αδύνατο» για την Αθήνα να 
εξυπηρετήσει τις επικείμενες δανειακές της υποχρεώσεις, εάν η ΕΕ δεν καταφέρει να δώσει 
οιαδήποτε βραχυπρόθεσμη οικονομική στήριξη στη χώρα. Η προειδοποίηση, η οποία 
περιλαμβάνεται σε επιστολή που έστειλε ο κ. Τσίπρας στη Γερμανίδα καγκελάριο και την 
οποία έχουν στη διάθεσή τους οι Financial Times, έρχεται ενώ εντείνονται οι ανησυχίες ότι η 
Αθήνα θα δυσκολευθεί να καταβάλει συντάξεις και μισθούς στο τέλος αυτού του μήνα και 
πως μπορεί να ξεμείνει από ρευστότητα στα τέλη Απριλίου. Η επιστολή, ημερομηνίας 15 
Μαρτίου, ήρθε λίγο πριν συμφωνήσει η κα Μέρκελ να συναντηθεί με τον κ. Τσίπρα στο 
περιθώριο της συνόδου Κορυφής της ΕΕ την προηγούμενη Πέμπτη και τον προσκαλέσει 
στην κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Βερολίνο. 
 

 Η Ευρωπαϊκή Eνωση έχει δύο δισ. ευρώ διαθέσιμα για την Ελλάδα που μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει άμεσα για την τόνωση της ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας των νέων, 
αλλά και για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ χθες από τις Βρυξέλλες. Τα κεφάλαια αυτά 
είναι μέρος των χρημάτων που είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
ΕΣΠΑ κ.λπ. της περιόδου 2014-2020, συνολικού ύψους 20,8 δισ. ευρώ. Το πακέτο αυτό είχε 
καθοριστεί και διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Eπιτροπή η προηγούμενη κυβέρνηση. Τα 
2 δισ. που ανακοίνωσε ο κ. Γιουνκέρ είναι η δόση που μπορεί να απορροφήσει η Ελλάδα το 
2015. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δεσμευτεί να βοηθήσει την Ελλάδα στην απορρόφηση 
αυτών των κονδυλίων με τεχνικά κλιμάκια. Στην πρόσφατη συνάντησή τους οι κ. Τσίπρας και 
Γιουνκέρ αποφάσισαν εξάλλου τη δημιουργία και μιας ελληνικής task force. Την ανακοίνωση 
του προέδρου της Κομισιόν χαιρέτισε ο Ελληνας επίτροπος κ. Δημ. Αβραμόπουλος ως 
«δηλωτική της αλληλεγγύης της Ευρώπης, κυρίως έναντι εκείνων που δοκιμάζονται 
περισσότερο από την οικονομική κρίση και καταδεικνύει ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην 
Ευρωζώνη συνιστά εγγύηση ασφάλειας». 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Νέα γενιά μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύστερα από ένα χρόνο αποκλιμάκωσης, 
δημιουργεί η αβεβαιότητα αλλά και η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, τους 
τελευταίους μήνες, προσθέτοντας έναν ακόμα μεγάλο πονοκέφαλο στις διοικήσεις των 
τραπεζών. Το νέο κύμα «κόκκινων» δανείων οφείλεται εν μέρει και στις προσδοκίες για μια 
νέα ευνοϊκή ρύθμιση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, από τις αρχές του έτους 
νέα «κόκκινα» δάνεια ύψους 1,5 δισ. ευρώ έχουν προστεθεί στη μεγάλη δεξαμενή των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 744,42 +2,87% -9,9% 
FTSE-Large Cap 222,01 +3,60% -16,2% 
FTSE-Mid Cap 792,00 +0,76% +2,5% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 44.296 +3,64% -16,3% 
Όγκος (€ εκατ.) 205,80 - 118,28 

 

 

 
ΕΤΕ 16,67% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΑΛΦΑ 12,86% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΓΡΙΒ 8,11% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΠΕΙΡ 5,28% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΟΤΕ 3,70% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΟΠΑΠ -1,78% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΤΕΝΕΡΓ -2,61% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΦΦΓΚΡΠ -2,82% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΙΝΛΟΤ -8,70% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΙΓ -10,32% 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 0,02% -0,1 -5 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 10,18% -47,0 +54 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 11,48% -51,1 +174 

Spread 10ετούς Ομ. 1.130 -50,5 +210 

USD / Euro 1,07 -0,05% -11,8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 54,25 1,44% -5,4% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,2% Φεβ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

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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 Την αναβολή της διαδικασίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση υφισταμένων μετοχών της Finansbank στην Τουρκία 
αποφάσισε ο όμιλος Εθνικής Τράπεζας, λόγω των δυσμενών συνθηκών στην κεφαλαιαγορά. Σύμφωνα με κύκλους της Εθνικής Τράπεζας, οι 
σύμβουλοι έκδοσης από τις επαφές που είχαν με επενδυτές διαπίστωσαν ότι οι προσφορές δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις της Εθνικής. Ετσι η 
διοίκηση του ομίλου σε συνεργασία με τη διοίκηση της Finansbank αποφάσισαν να αναβάλουν τη διαδικασία, αναμένοντας τη βελτίωση των 
συνθηκών στην τουρκική αγορά το επόμενο διάστημα. Η Εθνική θα εξετάσει τη σκοπιμότητα να επαναλάβει το εγχείρημα στο δεύτερο τρίμηνο. 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, θα διέθετε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών σε επενδυτές, μετοχές που 
αντιστοιχούν στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank και παράλληλα η Εθνική θα διέθετε σε επενδυτές υφιστάμενες μετοχές της τουρκικής 
τράπεζας που βρίσκονται στην κατοχή της και οι οποίες θα αντιστοιχούσαν μέχρι το 6,9% των μετοχών της Finansbank. Επιπλέον, μια τελευταία 
προσπάθεια, προκειμένου να αποφευχθεί το ναυάγιο της πώλησης του Αστέρα Βουλιαγμένης, βρίσκεται σε εξέλιξη. Με επισπεύδουσα την Εθνική 
Τράπεζα και την πλευρά των επενδυτών να φέρεται διατεθειμένη να δώσει μια ύστατη ευκαιρία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν κύκλοι τους, 
επιχειρείται να θεραπευτούν οι ενστάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ανάπλαση της έκτασης του 
Αστέρα Βουλιαγμένης και γενικότερα, της χερσονήσου του Μικρού Καβουριού. 
 

 Σήμερα, εκτός απροόπτου, θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα εκλέξει τη νέα διοίκηση με 
την τοποθέτηση του κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και την κυρία Λούκα Κατσέλη στη θέση του προέδρου. 

 
(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


