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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 3,39% (761,56 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 74 κινήθηκαν ανοδικά, 37 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 142 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 228,24 μονάδες (+3,74%), με τις μετοχές των ΠΕΙΡ (+15,52%), ΜΠΕΛΑ 
(+9,22%) και ΟΛΠ (7,83%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΜΕΤΚ (-2,03%), ΤΕΝΕΡΓ (-2,08%) και ΜΟΗ (-2,74%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν κέρδη. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Σε κλίμα εξαιρετικά έντονο εξελίχθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στη Ρίγα της 
Λεττονίας, με τον υπουργό Οικονομικών Γ. Βαρουφάκη να βρίσκεται μόνος του 
αντιμέτωπος με τους υπόλοιπους ομολόγους του της Ευρωζώνης, οι οποίοι του άσκησαν 
πολύ σοβαρές πιέσεις για να επιταχυνθούν οι συνομιλίες ώστε να αποφευχθεί το αδιέξοδο 
της ελληνικής οικονομίας. «Δεν έχω ξαναδεί τόσο άσχημο κλίμα τα τελευταία 7 χρόνια σε 
Eurogroup», λέει Ευρωπαίος αξιωματούχος που έχει γνώση των συζητήσεων που έγιναν 
πίσω από κλειστές πόρτες. Τον λόγο πήρε πρώτα ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν 
Ντάισελμπλουμ και μετά ο αρμόδιος επίτροπος για Οικονομικές Υποθέσεις Πιερ Μοσκοβισί, 
οι οποίοι αρχικά παρουσίασαν τη μικρή πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις συνομιλίες. 
Συγκεκριμένα, ο κ. Ντάισελμπλουμ μίλησε για μερικά «θετικά σημάδια», αλλά τόνισε ότι η 
απόσταση για να γεφυρωθεί το χάσμα επί της ουσίας «είναι μεγάλη». Ο χρόνος τελειώνει, 
είπε ο κ. Μάριο Ντράγκι, διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. «Εχει χαθεί και 
ιδιαίτερα πολύς χρόνος», συμπλήρωσε ο κ. Ντάισελμπλουμ τονίζοντας ότι τώρα η ευθύνη 
βρίσκεται στα χέρια των ελληνικών αρχών καθώς πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη 
λίστα μεταρρυθμίσεων που πρέπει να καταθέσει η ελληνική πλευρά. Αυτό που έγινε 
ξεκάθαρο από τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μετά οι επικεφαλής των θεσμών 
ήταν τρία πολύ σημαντικά σημεία. Πρώτον, ότι η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί μέχρι 
τώρα με τις ταυτόχρονες συναντήσεις σε Αθήνα και Βρυξέλλες δεν έχουν φέρει 
αποτελέσματα. Χωρίς να είναι ξεκάθαροι, οι υπουργοί Οικονομικών υπονόησαν στον Ελληνα 
ομόλογό τους να επιτρέψει στους επικεφαλής των θεσμών να έρθουν στην Αθήνα για να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Δεύτερο σημείο, πολύ σημαντικό, είναι πως ξεκαθαρίστηκε ότι 
δεν θα υπάρξει τρίτο πακέτο διάσωσης αν δεν ολοκληρωθεί η τρέχουσα αξιολόγηση. Τρίτον, 
ήταν αυτό που ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Εurogroup. Οι εταίροι δεν θα συμφωνούσαν σε 
μια μερική συμφωνία ώστε να προχωρήσουν και σε μερική εκταμίευση (ίσως των κερδών 
των κεντρικών τραπεζών - SMP). Η συμφωνία πρέπει να είναι σε όλο το πρόγραμμα. Η 
υπομονή των υπόλοιπων υπουργών Οικονομικών φαίνεται να ήταν ήδη περιορισμένη ακόμα 
και πριν αρχίσει η συνεδρίαση. «Είμαι ήδη αρκετά ενοχλημένος με το θέμα», σχολίασε κατά 
την είσοδό του ο Αυστριακός υπουργός Χανς Σέλινγκ, ενώ ο Σλοβάκος Πέτερ Καζιμίρ 
δήλωσε ότι «η ουσία λείπει καθώς περιμένουμε για αληθινές προτάσεις και αληθινά 
νούμερα». Αυτό ήταν ένα δείγμα του κλίματος πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση. Κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης –σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο– ο Σλοβάκος υπουργός, μετά την 
τοποθέτηση του Έλληνα υπουργού που περιέγραφε μια βελτίωση των συνομιλιών και της 
συνεργασίας, ξέσπασε λέγοντας «είναι απίστευτο», δείχνοντας το κλίμα δυσπιστίας που 
υπήρχε ακόμα και για την τοποθέτηση του Έλληνα υπουργού. Ο κ. Κλάους Ρέγκλινγκ, 
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, τόνισε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο 
ποσό (η δόση που μένει είναι 3,7 δισ. ευρώ) για την Ελλάδα, το οποίο όμως θα είναι 
διαθέσιμο μόνο μέχρι τέλος Ιουνίου και μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Από τη μεριά του, 
ο αρμόδιος επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί επισήμανε ότι έχει γίνει 
λίγη πρόοδος ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες και ότι αυτό που έγινε ξεκάθαρο είναι πως οι 
δύο πλευρές βρίσκονται πολύ μακριά. «Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη συμφωνία», 
κατέληξε. 
 

 Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την Καγκελάριο 
της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, σύμφωνα με κύκλους του Μεγάρου Μαξίμου. Όπως 
αναφέρουν, η συζήτηση, που έγινε σε θετικό κλίμα, ήταν σε συνέχεια της συνάντησης των 
δύο ηγετών στις Βρυξέλλες. Στη συνομιλία τους, εκφράστηκε η κοινή βούληση για σταθερή 
επικοινωνία καθ' όλη την πορεία της διαπραγμάτευσης, προκειμένου να υπάρξει άμεσα μια 
αμοιβαία επωφελής λύση. Ο Πρωθυπουργός είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον 
Πρόεδρο του Eurogroup, Γ. Ντάισελμπλουμ. Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος του ΣΟΕ Ν. 
Χουλιαράκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ν. Κοστέλο. Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες του Brussels 
Group και αύριο, Δευτέρα θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη του Brussels Group. Το Brussels Group 
θα επαναληφθεί δια ζώσης την Τετάρτη με στόχο την επιτάχυνση των αποτελεσμάτων. 

 

 Το περιοδικό Der Spiegel υποστηρίζει ότι οι δανειστές έχουν διερευνήσει τις 
συνέπειες ενδεχόμενης εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ και μάλιστα κάνει λόγο για 
σχετικό non paper του ΔΝΤ. Στις σχετικές διεργασίες φέρεται να πρωτοπορεί το ΔΝΤ, 
εκτιμώντας ότι μία αποχώρηση της Ελλάδας από το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα θα ήταν 
«διαχειρίσιμη», αν και σε αυτήν την περίπτωση θα χρειάζονταν μέτρα προστασίας από 
κερδοσκοπικές επιθέσεις για ορισμένες «ευάλωτες χώρες», δηλαδή πιθανότατα την Ισπανία, 
την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Θεωρείται ωστόσο ότι τα κεφάλαια του μηχανισμού ESM, 
καθώς και τα νέα εργαλεία παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επαρκούν 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 761,56 +3,39% -7,8% 
FTSE-Large Cap 228,24 +3,74% -13,8% 
FTSE-Mid Cap 745,95 +3,08% -3,5% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 44.699 +3,46% -15,5% 
Όγκος (€ εκατ.) 107,58 - 107,76 

 

 

 
ΠΕΙΡ 15,52% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΜΠΕΛΑ 9,22% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΟΛΠ 7,83% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΑΛΦΑ 7,60% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΤΙΤΚ 6,94% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΟΠΑΠ -0,64% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΒΙΟ -1,09% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΜΕΤΚ -2,03% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΤΕΝΕΡΓ -2,08% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΟΗ -2,74% 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 0,00% +0,0 -8 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 10,89% +29,7 +126 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 12,63% +32,4 +288 

Spread 10ετούς Ομ. 1.247 +32,6 +326 

USD / Euro 1,08 0,00% -10,5% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 63,36 2,36% 10,5% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,1% Μαρ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

27/04/2015: ΠΛΑΙΣ – Ημ. Αποκοπής Επ. Κεφαλαίου 
 

28/04/2015: ΕΥΡΩΒ - Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
28/04/2015: ΤΕΝΕΡΓ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΜΥΤΙΛ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΜΕΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
06/05/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
07/05/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
08/05/2015: ΜΥΤΙΛ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
08/05/2015: ΜΕΤΚ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
12/05/2015: Ecofin 
14/05/2015: ΑΡΑΙΓ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
20/05/2015: ΕΧΑΕ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
20/05/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
26/05/2015: ΟΠΑΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
28/05/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 
13/06/2015: ΤΕΝΕΡΓ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
19/06/2015: ΤΙΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
25/06/2015: ΟΤΕ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
26/06/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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πλήρως για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Αντιθέτως, για την Ελλάδα οι συνέπειες θα ήταν οδυνηρές, εκτιμούν οι ειδικοί του ΔΝΤ σύμφωνα με το 
Spiegel. Το περιοδικό κάνει λόγο για εμπιστευτικό non paper που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο στο ΔΝΤ με τίτλο «Η Ελλάδα μετά την αποχώρηση από 
το ευρώ». Μεταξύ άλλων οι συντάκτες του non paper φέρονται να απορρίπτουν τη σύνδεση του μελλοντικού εθνικού νομίσματος με το ευρώ, ώστε 
μέσω της υποτίμησης να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Εκτιμούν μάλιστα, σύμφωνα με τη Deutsche Welle, ότι η το νέο 
νόμισμα θα έμπαινε σε έναν κύκλο αλληλοτροφοδοτούμενων υποτιμήσεων: «καταναλωτές, επιχειρήσεις και επενδυτές θα προσπαθούσαν να 
ξεφορτωθούν το νέο νόμισμα με αποτέλεσμα, λόγω του φόβου για την απώλεια της αξίας του, να την επιταχύνουν κιόλας». Επιπλέον η πενιχρή αξία 
του νέου νομίσματος στο εξωτερικό θα προκαλούσε δραματική αύξηση στις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων και, τελικά, υπερπληθωρισμό. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Θα δίνουμε ELA όσο οι ελληνικές τράπεζες είναι φερέγγυες και έχουν τα απαραίτητα collateral ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας αλλά παράλληλα έδωσε σήμα ότι η ΕΚΤ μπορεί να προχωρήσει σε αύξηση του κουρέματος που επιβάλλει για τα ελληνικά 
ομόλογα. Ο Μάριο Ντράγκι σημείωσε με νόημα ότι η αβεβαιότητα, οι συζητήσεις που διεξάγονται και οι εκροές καταθέσεων έχουν οδηγήσει σε άνοδο 
των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων (σ.σ. και έτσι σε μείωση της τιμής) σε επίπεδα κοντά σε αυτά που είχαμε δει την περίοδο του PSI. Όσο 
ανεβαίνουν οι αποδόσεις, τόσο καταστρέφεται το απόθεμα των collaterals. Ο χρόνος τελειώνει, όπως είπε ο Γ. Ντάισελμπλουμ, και τόνισε τη σημασία 
που έχει να σημειωθεί πρόοδος. Ταυτόχρονα όμως έβαλε στο τραπέζι το ενδεχόμενο να επιβάλει μεγαλύτερο «κούρεμα» στα ελληνικά χαρτιά (για 
ρευστότητα χορηγείται ένα ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας που δίνεται ως ρευστότητα). Όπως είπε «η σημερινή κατάσταση σήμερα δεν είναι 
ακριβώς ίδια με αυτή που υπήρχε όταν αποφασίστηκε από την ΕΚΤ το υφιστάμενο επίπεδο κουρέματος και το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
χρειαστεί να γυρίσει πίσω και να το επανεξετάσει». Υπενθύμισε τη σχετική αναφορά που έγινε στην προηγούμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ. 
 

 Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος με την Ιπποδρομίες Α.Ε. 
(100% θυγατρική του ΟΠΑΠ) για 20 χρόνια. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), με τη υπογραφή της σύμβασης 
«ολοκληρώνεται με επιτυχία μια απαιτητική διεθνής διαγωνιστική διαδικασία που διεξήχθη με τις πλέον αυστηρές δικλείδες ασφαλείας για το Ελληνικό 
Δημόσιο και σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας». Ο ΟΠΑΠ ανακηρύχθηκε το Σεπτέμβριο 2014 προτιμητέος επιτυχών πλειοδότης μετά την υποβολή 
της υψηλότερης προσφοράς ύψους 40.500.000 ευρώ, για τη χορήγηση του δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού 
στοιχήματος. Ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Στέργιος Πιτσιόρλας δήλωσε σχετικά: «Ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια δύσκολη αποκρατικοποίηση, ενώ 
καταφέραμε να μεγιστοποιήσουμε το τελικό τίμημα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Στόχος του ΤΑΙΠΕΔ ήταν πάντα η απρόσκοπτη 
συνέχιση της ελληνικής ιπποδρομιακής δραστηριότητας στο Μαρκόπουλο Αττικής, με τους καλύτερους δυνατούς όρους που θα διασφαλίζουν την 
ανάπτυξή της.» 

 
(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 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


