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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 9,81% (937,96 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 122 κινήθηκαν ανοδικά, 26 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 113 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 281,37 μονάδες (+10,92%), με τις μετοχές των ΠΕΙΡ (+19,97%), ΑΛΦΑ 
(+17,03%) και ΕΤΕ (+16,67%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΙΝΛΟΤ (+6,06%), ΤΙΤΚ (+1,02%) και ΕΕΕ (+0,96%) σημείωσαν την μικρότερη 
αύξηση. Οι ξένες αγορές κατέγραψαν κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Το πράσινο φως στην ελληνική λίστα μεταρρυθμίσεων έδωσε το Eurogroup που 
συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης. Την είδηση επιβεβαίωσε ο επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, 
τονίζοντας ότι αποφεύχθηκε άμεση κρίση και ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος για έγκριση της 
παράτασης από τα εθνικά κοινοβούλια. «Όλες οι χώρες - μέλη συμφώνησαν ότι η ελληνική 
λίστα μεταρρυθμίσεων είναι ένα έγκυρο σημείο εκκίνησης για περαιτέρω διαπραγματεύσεις», 
δήλωσε ο ίδιος. Ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ τόνισε ότι το ελληνικό 
σχέδιο είναι αρκετά «σοβαρό» για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις επί του ελληνικού 
προγράμματος σε τέσσερις μήνες. Ωστόσο υπογράμμισε ότι «η ελληνική κυβέρηση ίσως 
είναι υπερβολικά αισιόδοξη για την ταχύτητα με την οποία μπορεί να αυξήσει τα φορολογικά 
έσοδα». Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι το ελληνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων «είναι 
επαρκές» για να συνεχιστεί το πρόγραμμα διάσωσης. Ωστόσο, σημείωσε ότι η ελληνική 
επιστολή δεν περιλαμβάνει ξεκάθαρες διασφαλίσεις πως η Αθήνα σχεδιάζει να υλοποιήσει 
μεταρρυθμίσεις -κλειδιά. Ο Μάριο Ντράγκι με τη σειρά του, στην επιστολή προς το 
Eurogroup υπογραμμίζει ότι τα μέτρα θα αξιολογηθούν στη βάση επίτευξης των στόχων, ενώ 
καλεί την Αθήνα να σταθεροποιήσει την κουλτούρα πληρωμών στις τράπεζες και ζητά να 
μην υπάρξουν μονομερείς ενέργειες με το αντίθετο αποτέλεσμα. 
 

 Στροφή 180 μοιρών πραγματοποιεί η κυβέρνηση στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων. Ο 
υπουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης, στο πλαίσιο της νέας διαπραγμάτευσης, διεμήνυσε 
προς τους πιστωτές μας ότι οι αποκρατικοποιήσεις θα συνεχιστούν με στόχο την 
αποτελεσματική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ο κ. Βαρουφάκης στην επιστολή του 
προς τον επικεφαλής του Eurogroup, Γ. Ντάισελμπλουμ, υπόσχεται η κυβέρνηση: 1) να μην 
ανατρέψει τις ολοκληρωμένες αποκρατικοποιήσεις, 2) να τηρήσει τις νομοθεσία για εκείνες 
που βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία και 3) να επανεξετάσει τις αποκρατικοποιήσεις 
που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Τέλος, υπόσχεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα συγχωνευθεί με 
διάφορες άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή/και οργανισμούς με στόχο την αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Στο μεταξύ, έκλεισε χθες οριστικά το δικαστικό 
μέτωπο σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του Ελληνικού. Το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.) 
απέρριψε την προσφυγή της Περιφέρειας Αττικής, βάζοντας οριστικά τέλος σε όποιες 
νομικές αμφισβητήσεις υπήρχαν στη σύμβαση που έχει υπογραφεί. Το Ε.Σ. έκρινε ότι η 
Περιφέρεια Αττικής δεν θεμελιώνει άμεσα σπουδαίο έννομο συμφέρον για να προσφύγει 
ενώπιον της Δικαιοσύνης και να ζητάει την ανάκληση της δικαστικής απόφασης. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι η απόφαση της μείζονος σύνθεσης του ανωτάτου Δημοσιονομικού 
Δικαστηρίου ελήφθη ομόφωνα και ότι είναι οριστική και αμετάκλητη. Πλέον, το έργο μπορεί 
να σταματήσει μόνον για περιβαλλοντικούς λόγους, π.χ. απόρριψη ΕΣΧΑΔΑ από το ΣτΕ, ή 
πολιτικούς, π.χ. καταψήφιση της σχετικής σύμβασης στην ελληνική Βουλή. Τέλος, η 
κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την πλήρη εναρμόνιση των 
αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 

Αγορά 
 

 Διαγράφονται από το δείκτη Stoxx Εurope 600, οι μετοχές της Τρ. Πειραιώς και 
Εurobank, σύμφωνα με την πρώτη τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών Stoxx, όπως αυτή 
ανακοινώθηκε χτες βράδυ. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη των συναλλαγών 
της 23ης Μαρτίου 2015. Στο δείκτη Stoxx Εurope 600 θα παραμείνουν οι μετοχές των Alpha 
Bank, Eθνική Τράπεζα, ΟΠΑΠ, και ΟΤΕ. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Φρένο στα προεκλογικά σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ για εκτεταμένες διαγραφές «κόκκινων» δανείων 
οι οποίες θα είχαν επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, βάζει η απόφαση του 
Eurogroup να «δεσμεύσει» αδιάθετα κεφάλαια του ΤΧΣ εύλογης αξίας περίπου 11,3 δισ. 
ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup επιστρέφουν στον EFSF, όπου και 
δεσμεύονται για τυχόν ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης ή και εκκαθάρισης των εγχώριων 
τραπεζών, τα αδιάθετα ομόλογα που έχει στην κατοχή του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας. Πρόκειται για ομόλογα έκδοσης του EFSF που αποτελούν το υπόλοιπο των 
49,7 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση συστημικών τραπεζών και την εξυγίανση όσων 
κρίθηκαν μη βιώσιμες. Στις 30/9 το ΤΧΣ κατείχε σε λογαριασμό τίτλων που τηρεί η ΤτΕ 
αδιάθετα ομόλογα ονομαστικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ και εύλογης αξίας 11,3 δισ. ευρώ. Τα 
παραπάνω κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τυχόν ανάγκες των συστημικών 
τραπεζών κατόπιν, όμως, σχετικού αιτήματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 937,96 +9,81% +13,5% 
FTSE-Large Cap 281,37 +10,92% +6,2% 
FTSE-Mid Cap 958,86 +8,43% +24,0% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 55.742 +10,72% +5,3% 
Όγκος (€ εκατ.) 253,30 - 130,86 

 

 

 
ΠΕΙΡ 19,97% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΑΛΦΑ 17,03% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΤΕ 16,67% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΙΓ 16,22% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΥΡΩΒ 16,00% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΟΗ 7,10% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΜΥΤ 7,10% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΙΝΛΟΤ 6,06% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΤΙΤΚ 1,02% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΕΕ 0,96% 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 0,05% -0,3 -3 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,21% -48,8 -143 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 8,62% -68,2 -113 

Spread 10ετούς Ομ. 823 -70,0 -97 

USD / Euro 1,13 0,00% -6,7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 59,17 -2,10% 3,2% 

ΑΕΠ (%) +1.5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,8% Ιαν. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

25/02/2015:                                 -  
 

26/02/2015: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
26/02/2015: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
26/02/2015: ΜΠΕΛΑ – Αποτ. ΄Α Εξαμήνου 2014/15 
27/02/2015: ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ ΄Δ Τριμήνου ‘14 
02/03/2015: MSCI – Εφαρμογή Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
05/03/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
05/03/2015: ΕΚΤ – Συνεδρίαση Νομισματικής  
                     Πολιτικής 
11/03/2015: ΕΥΡΩΒ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
13/03/2015: S&P – Αξιολόγηση 
16/03/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
17/03/2015: ΓΡΙΒ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
18/03/2015: ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/03/2015: ΜΕΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/03/2015: ΣΑΡ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
30/03/2015: ΟΠΑΠ - Αποτελέσματα Έτους 2014 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
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Μηχανισμό Ενιαίας Εποπτείας, που έχουν πια και την ευθύνη ελέγχου τους. Παρότι ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκης, χαιρέτισε την 
παραπάνω απόφαση, η αγορά την ερμηνεύει ως έμπρακτη απόδειξη της έλλειψης εμπιστοσύνης από τους εταίρους προς τη νέα ελληνική 
κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν ζητήθηκε κάτι ανάλογο όταν παρατάθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο κατά δύο μήνες η δανειακή σύμβαση και το 
μνημόνιο. Σύμφωνα με τραπεζικούς αναλυτές, η απόφαση ήρθε ως αποτέλεσμα του προεκλογικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των 
μετεκλογικών δηλώσεων–δεσμεύσεων. Ενώ ο αρμόδιος υπουργός, Γ. Σταθάκης κράτησε χαμηλούς τόνους, επικεντρωνόμενος σε νέα εργαλεία 
ρύθμισης δανείων κατά το παράδειγμα της Ιρλανδίας, το θέμα της σεισάχθειας πήρε διαστάσεις, που ενόχλησαν τους εταίρους. Όπως αποκάλυψε το 
Euro2day.gr, το σχέδιο για τη σεισάχθεια που έχει ετοιμάσει το τμήμα οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει κόστος διαγραφών για «κόκκινα» 
στεγαστικά, καταναλωτικά και δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων άνω των 18 δισ. ευρώ. Από το παραπάνω μέγεθος, τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ 
μπορούν να απορροφηθούν από τις τράπεζες και το υπόλοιπο από την κρατική bad bank, για τη σύσταση της οποίας επιμένει η ελληνική πλευρά, 
όπως φάνηκε ήδη από τις δηλώσεις Βαρουφάκη, μετά το Eurogroup της περασμένης Παρασκευής. Μέσα στον πρώτο χρόνο από την έναρξη 
λειτουργίας της bad bank προβλέπεται να διενεργηθούν διαγραφές δανείων ευπαθών κοινωνικών ομάδων με κόστος περίπου 3 με 4 δισ. Το ποσό 
αυτό προβλέπεται, με βάση το σχέδιο, να καλυφθεί από τα αδιάθετα κεφάλαια (capital buffer) του ΤΧΣ. Για να προχωρήσει μια τέτοια λύση θα πρέπει 
οι θεσμοί (σ.σ. τρόικα) να αποδεχθούν ως μια από τις μεταρρυθμίσεις τη δημιουργία κρατικής bad bank η οποία θα χρηματοδοτηθεί κατά ένα μέρος 
από τα αδιάθετα κεφάλαια του ΤΧΣ. Το ΔΝΤ υποστηρίζει εδώ και ένα χρόνο ότι πρέπει να συσταθεί bad bank, λύση όμως που έχει απορριφθεί από 
την ΕΚΤ και την Κομισιόν, λόγω της διαφορετικής δομής με την οποία διενεργήθηκε η ανακεφαλαιοποίηση των εγχώριων τραπεζών. Η απόφαση 
δέσμευσης των 11,3 δισ. ευρώ στέλνει, σύμφωνα με την αγορά, ένα επιπρόσθετο μήνυμα στην κυβέρνηση: να μην προχωρήσει σε σαρωτικές 
αλλαγές στο νόμο που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τις σχέσεις του με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες 
στις οποίες συνεισέφερε κεφάλαια. Στόχος είναι να προστατευθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας των πιστωτικών ιδρυμάτων και η αυτοτέλεια λειτουργίας του 
ΤΧΣ. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει δηλώσει την πρόθεσή της να αλλάξει το νομικό καθεστώς λειτουργίας του ΤΧΣ και να ανακτήσει το Δημόσιο 
πλήρη δικαιώματα ψήφου για τις μετοχές που κατέχει (μέσω του Ταμείου) στις τράπεζες, συμμετέχοντας στην εκλογή διοικήσεων και με ή χωρίς 
συνεργασία με τους ιδιώτες μετόχους και στην άσκηση του management. 
 

 Ομαλοποιήθηκε η εικόνα στο μέτωπο των καταθέσεων στον απόηχο της συμφωνίας κυβέρνησης-εταίρων. Χθες, για πρώτη ημέρα έπειτα από 
πολλές εβδομάδες, οι τράπεζες δεν είχαν το άγχος της φυγής καταθέσεων. Η συνολική εικόνα ήταν μεικτή, καθώς σε ορισμένες τράπεζες είχαμε 
μικρές εισροές καταθέσεων και σε άλλες μικρές εκροές. Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 3,5 
δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ «αποχώρησε» την περασμένη Παρασκευή. Από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι τώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι 
καταθέσεις μειώθηκαν κατά περίπου 23 δισ. ευρώ, αποτέλεσμα της πολιτικής αβεβαιότητας, των πρόωρων εκλογών και της έντασης (τις 
προηγούμενες ημέρες) στις διαπραγματεύσεις Ελλάδας - εταίρων. Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων έχει 
παραμείνει στη χώρα (σε θυρίδες, σεντούκια και αμοιβαία κεφάλαια) και μόλις οι συνθήκες ομαλοποιηθούν θα επιστρέψουν στο τραπεζικό σύστημα. 

 

 Η Eurobank ανακοίνωσε ότι με βάση σχετικές ενηµερώσεις που έλαβε από την εταιρεία «The Capital Group Companies, Inc.» στις 21 και 24 
Φεβρουαρίου 2015, η Capital κατείχε έµµεσα στις 19 Φεβρουαρίου 2015, 1.550.240.680 δικαιώµατα ψήφου επί των κοινών µετοχών της Eurobank 
ενώ, στις 20 Φεβρουαρίου 2015, τα δικαιώµατα ψήφου επί των κοινών µετοχών της Eurobank που κατείχε έµµεσα η Capital διαµορφώθηκαν σε 
1.467.221.714. Ειδικότερα, µε τις ανωτέρω ενηµερώσεις η Capital γνωστοποίησε τα ακόλουθα: 
A. Στις 19 Φεβρουαρίου 2015 επήλθε µείωση του ποσοστού των δικαιωµάτων ψήφου επί των κοινών µετοχών της Eurobank που κατείχε έµµεσα η 
Capital, σε σχέση µε την προηγούµενη σχετική ενηµέρωσή της, µεγαλύτερη από 3% επί του συνολικού αριθµού των δικαιωµάτων ψήφου της 
Eurobank, εξαιρουµένων των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Το ανωτέρω ποσοστό αφορά σε: 
- 1.489.012.680 δικαιώµατα ψήφου της «Capital Research and Management Company» (εφεξής «CRMC»)*, ελεγχόµενης εταιρείας της Capital. 
- 61.228.000 δικαιώµατα ψήφου της «Capital Group International, Inc.» (εφεξής «CGII»)**, ελεγχόµενης εταιρείας της Capital, τα οποία αντιστοιχούν 
σε 0,6445% επί του συνολικού αριθµού των δικαιωµάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουµένων των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ. 
B. Στις 20 Φεβρουαρίου 2015, το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου επί των κοινών µετοχών της Eurobank που κατείχε έµµεσα η Capital κατήλθε το 
όριο του 10%, επί του συνολικού αριθµού των δικαιωµάτων ψήφου της Eurobank, καθώς το ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου της Capital διαµορφώθηκε 
σε 9,9758%, περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων ψήφου που ελέγχονται από το ΤΧΣ. Το ανωτέρω ποσοστό αφορά σε: 
- 1.431.587.936 δικαιώµατα ψήφου της CRMC*, τα οποία αντιστοιχούν σε 9,7335% επί του συνολικού αριθµού των δικαιωµάτων ψήφου της 
Eurobank. 
- 35.633.778 δικαιώµατα ψήφου της CGII**, τα οποία αντιστοιχούν σε 0,2423% επί του συνολικού αριθµού των δικαιωµάτων ψήφου της Eurobank. 
 

(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


