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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 3,20% (813,55 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 55 κινήθηκαν ανοδικά, 55 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 144 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 251,77 μονάδες (-5,60%), με τις μετοχές των ΒΙΟ (+13,83%), ΓΡΙΒ (+12,64%) 
και ΤΕΝΕΡΓ (+10,99%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές 
των ΑΛΦΑ (-11,59%), ΕΤΕ (-13,01%) και ΠΕΙΡ (-17,61%) σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη. 

 

Πολιτική 
 

 Με τη σημερινή ανακοίνωση του νέου υπουργικού συμβουλίου και την ορκωμοσία των 
στελεχών του -άλλων με πολιτικό και άλλων με θρησκευτικό όρκο- επισφραγίζεται η νέα 
πολιτική σελίδα στην οποία μπαίνει η χώρα. Η συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ 
επισημοποιήθηκε χθες με τη συνάντηση των Αλέξη Τσίπρα και Πάνου Καμμένου, όπου 
συμφωνήθηκε το πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής, καθώς και η διαμόρφωση και η 
κατανομή των υπουργείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, συστήνονται τέσσερα νέα 
υπερυπουργεία στα οποία θα ενσωματωθούν οι αρμοδιότητες άλλων τα οποία 
καταργούνται, ενώ μετονομάζονται δύο ακόμα. Ονόματα στελεχών των δύο κομμάτων 
δίνουν και παίρνουν προς υπουργοποίηση, με αυτό του Γιάννη Δραγασάκη να ακούγεται 
εντονότερα για τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και συντονιστή στα οικονομικά 
θέματα. Το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να στελεχώνουν ο Γιάννης Βαρουφάκης (που 
είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γ. Ντάισελμπλουμ) και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. 
Πολύ πιθανή θεωρείται η ανάληψη του χαρτοφυλακίου της Ανάπτυξης που θα αναβαθμιστεί 
από τον Γιώργο Σταθάκη, αλλά και του υπουργείου Εσωτερικών -επίσης ενισχυμένου- από 
τον Πάνο Σκουρλέτη. Ο διευθυντής του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα και βουλευτής Β' 
Αθήνας, Νίκος Παππάς, μάλλον θα αναλάβει επιτελικό ρόλο εντός του Μεγάρου Μαξίμου. 
Διάφορα είναι τα ονόματα που ακούγονται για το υπουργείο Εργασίας, με τη Ράνια 
Αντωνοπούλου και τον Δημήτρη Στρατούλη να φαντάζουν ως φαβορί. Στο υπουργείο Υγείας 
ίσως αξιοποιηθεί ο Π. Κουρουμπλής, ενώ ακούγεται και το όνομα του Νίκου Κοτζιά για το 
υπουργείο Εξωτερικών, όπως και της Νάντιας Βαλαβάνη. Πιθανότερη νέα ένοικος του 
υπουργείου Δικαιοσύνης θεωρείται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όμως τις τελευταίες ώρες 
ακούστηκε και το όνομα του προέδρου της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη. Ο Αριστείδης Μπαλτάς 
φημολογείται για το υπουργείο Παιδείας και των Θοδωρή Δρίτσα και Νίκου Βούτση για τη 
θέση του Προέδρου της Βουλής. Όσον αφορά τους Ανεξάρτητους Έλληνες, φέρονται να 
αναλαμβάνουν, διά του Πάνου Καμμένου, ένα υπουργείο (πιθανότατα το Άμυνας) και 3 ή 4 
υφυπουργεία. Η αρχική συμφωνία μιλούσε για τέσσερα, ωστόσο δεν αποκλείεται αυτά να 
είναι μειωμένα κατά ένα, ύστερα από νέες διαβουλεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Θέση 
υφυπουργού αναμένεται να λάβει ο Τέρενς Κουίκ, ενώ ακούγεται και το όνομα της Έλενας 
Κουντουρά. 
 

 Συγχαρητήρια στους νικητές των εκλογών έδωσε ο επικεφαλής του Eurogroup και όπως είπε 
«περιμένουμε να συνεργαστούμε με τη νέα κυβέρνηση που σχηματίζεται». Χαιρόμαστε που 
ακούμε πως στόχος των νικητών είναι να μείνει η χώρα στο ευρώ, σημείωσε αλλά 
προσέθεσε πως «είναι νωρίς να πούμε ποιες είναι οι προθέσεις τους για το βραχυπρόθεσμο 
διάστημα. Πρέπει να αφήσουμε χρόνο στην νέα κυβέρνηση να δει πως θα προχωρήσει», 
σημείωσε και συμπλήρωσε πως «θα επανέλθουμε στο θέμα στα μέσα Φεβρουαρίου». 
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γ. Νταϊσελμπλουμ προγραμματίζει να έρθει στην Αθήνα αυτή 
την εβδομάδα και όπως είπε είχε ήδη τηλεφωνική επικοινωνία με τον προωθούμενο για νέο 
υπουργό Οικονομικών (σ.σ. σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον Γιάννη 
Βαρουφάκη). Από την πλευρά του, ο Πιερ Μοσκοβισί σημείωσε ότι ο ελληνικός λαός έλαβε 
μια δημοκρατική απόφαση που σεβόμαστε. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε δημιουργικά 
με τη νέα κυβέρνηση, όπως κάναμε με την προηγούμενη. «Η κυβέρνηση θα σχηματιστεί 
αύριο και μετά θα δούμε ποιες είναι οι θέσεις της». Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και αυτές θα 
πρέπει να γίνουν από την κυβέρνηση, είπε. «Θέλουμε η Ελλάδα να αναπτυχθεί με βιώσιμο 
τρόπο και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Θέλουμε να πληρώσει τα χρέη της και θα 
κινηθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα κάτι που είναι καλό τόσο για την Ελλάδα όσο και για 
την Ευρώπη». Τόνισε ότι η χώρα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο και πέρυσι κατάφερε να περάσει 
σε ανάπτυξη. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κλάους Ρέγκλινγκ δήλωσε έτοιμος για τις 
διαβουλεύσεις με τη νέα κυβέρνηση και σημείωσε ότι το EFSF είναι ο μεγαλύτερος δανειστής 
της χώρας. Όπως είπε το 2012 έγιναν κινήσεις που μείωσαν το κόστος του χρέους για τον 
προϋπολογισμό. Όλα αυτά οδήγησαν σε μείωση του χρέους σε παρούσες αξίες κατά 40%. 
«Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε». Επανέλαβε ότι δεν θα πρέπει να κοιτάμε την σχέση χρέους 
προς ΑΕΠ αλλά και άλλες παραμέτρους όπως το πόσα ξοδεύονται κάθε χρόνο για την 
εξυπηρέτηση. Απαντώντας σε ερωτήσεις ο Γ. Ντάισελμπλουμ σημείωσε ότι όλοι οι πολιτικοί 
έχουν πει ότι το μέλλον της Ελλάδας είναι στο ευρώ. Είναι μια πραγματιστική προσέγγιση. 
Είμαστε δημοκρατικοί πολιτικοί. «Τα προβλήματα της Ελλάδας είναι ποιο έντονα, αλλά οι 
αγορές έδειξαν ήπιες αντιδράσεις. Η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε πρόοδο, πήρε σκληρές 
αποφάσεις, αποφάσεις που ήταν δύσκολες και για τον κόσμο, αλλά οδήγησαν σε πρόοδο». 
Οι συζητήσεις δεν ξεκίνησαν ακόμα και «δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε μέσω του 
τύπου». Όπως είπε μίλησε το πρωί με τον υποψήφιο για υπουργό Οικονομικών και του είπε 
ότι στόχος είναι η χώρα να μείνει στο ευρώ, αλλά δεν απάντησε στο κατά πόσο υπάρχει ή θα 
υπάρξει αίτημα για παράταση της υφιστάμενης παράτασης, επαναλαμβάνοντας ότι δεν 
έχουν αρχίσει οι συζητήσεις. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 813,55 -3,20% -1,5% 
FTSE-Large Cap 251,77 -5,60% -4,9% 
FTSE-Mid Cap 798,86 +1,32% +3,3% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 50.093 -5,67% -5,3% 
Όγκος (€ εκατ.) 137,62 - 88,89 

 

 

 
ΒΙΟ 5,26% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΓΡΙΒ 4,88% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΤΕΝΕΡΓ 4,43% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3,61% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΔΕΗ 3,37% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΟΠΑΠ -5,65% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΥΡΩΒ -10,40% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΑΛΦΑ -11,59% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΤΕ -13,01% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -17,61% 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% -0,2 -3 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8,79% +43,2 -84 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 8,97% +56,1 -77 

Spread 10ετούς Ομ. 859 +53,7 -62 

USD / Euro 1,12 0,41% -7,4% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 48,71 -0,20% -15,0% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

27/01/2015: Σχηματισμός Κυβέρνησης 
 

04/02/2015: ΕΚΤ - Συνεδρίαση Διοικητικού  
                     Συμβουλίου 
11/02/2015: MSCI – Ανακοίνωση Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
12/02/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Βρυξέλλες) 
16/02/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
18/02/2015: ΕΚΤ - Συνεδρίαση Διοικητικού  
                     Συμβουλίου 
18/02/2015: ΕΕΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
26/02/2015: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
02/03/2015: MSCI – Εφαρμογή Τριμηνιαίας  
                     Αναθεώρησης 
05/03/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
16/03/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
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Οικονομία 
 

 Προειδοποιητικό μήνυμα στην νέα ελληνική κυβέρνηση έστειλε τη Δευτέρα η S&P, τονίζοντας ότι μπορεί να υποβαθμίσει την χώρα ακόμα και πριν 
από την προγραμματισμένη επανεξέταση της αξιολόγησης στα μέσα Μαρτίου. «Ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέχτηκε με την υπόσχεση ότι θα αναδιαρθρώσει το 
χρέος, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται στα χέρια του επίσημου τομέα, οπότε το ερώτημα είναι τι είδους ελάφρυνση είναι διατεθειμένοι να 
δεχθούν και σε τι είναι διατεθειμένες να συμφωνήσουν οι υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης» δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής της S&P για τις 
κρατικές αξιολογήσεις στην Ευρώπη, Frank Gill. «Η επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία για την επανεξέταση της ελληνικής αξιολόγησης είναι η 
13η Μαρτίου. Ωστόσο μπορεί να παρεκκλίνουμε από την ημερομηνία αυτή αν διαισθανθούμε ότι έχει συμβεί κάτι έκτακτο, το οποίο έχει εξαιρετικά 
μεγάλη σημασία για το αξιόχρεο της χώρας» σημείωσε. Ο ίδιος υπογράμμισε πως τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν πως η δημοσιονομική επίδοση της 
χώρας έχει επιδεινωθεί. «Τι σημαίνει για το ΑΕΠ και την εγχώρια ζήτηση ; Και πάλι τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι κάτι θετικό» πρόσθεσε. «Τι 
σημαίνει για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δυστυχώς και πάλι όχι κάτι θετικό, γιατί βλέπουμε εκροές καταθέσεων και την Τράπεζα της Ελλάδα 
να παρεμβαίνει και να προσφέρει έκτακτη στήριξη ρευστότητας (ELA)» επισήμανε. «Η πραγματικότητα είναι πως για να αποπληρώσει το επίσημο και 
εμπορικό χρέος της η Ελλάδα χρειάζεται επιπρόσθετα δάνεια από τον επίσημο τομέα, δεδομένου πως δεν έχει πλήρη πρόσβαση στις αγορές» 
σημείωσε. «Πραγματικά εξετάζουμε τι σημαίνει αυτό για αυτό που έμοιαζε σαν μια ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και για την σχετικά θετική 
δημοσιονομική επίδοση μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και τι σημαίνει για την επανεξέταση των μακροοικονομικών μας προβλέψεων». 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Η τράπεζα Eurobank ανακοίνωσε ότι στις 23.1.2015 πραγματοποιήθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «Ανώνυμος Εταιρία 
Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ» (Κάρντλινκ), τις οποίες κατείχαν η τράπεζα και η Alpha Bank κατά 
ποσοστό 50% η κάθε μία, προς εταιρία του Ομίλου της εταιρίας «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», έναντι συνολικού τιμήματος €15 εκατ. Η 
Κάρντλινκ δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών. 

 
 (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


