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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 4,37% (794,84 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 87 κινήθηκαν ανοδικά, 31 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 139 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 238,53 μονάδες (+4,51%), με τις μετοχές των ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+18,06%), 
ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+12,33%) και ΑΛΦΑ (+11,15%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον 
αντίποδα οι μετοχές των ΓΡΙΒ (0,00%), ΦΦΓΚΡΠ (-0,25%) και ΜΠΕΛΑ (-1,41%) σημείωσαν τις 
μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν κέρδη ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες 
σημείωσαν απώλειες. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Ο πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας, στον απόηχο του αλγεινού κλίματος που κυριάρχησε στο 
Eurogroup της Ρίγας, όπου ο κ. Βαρουφάκης αντιμετωπίσθηκε από τους ομολόγους του της 
Ευρωζώνης ως αποσυνάγωγος και παρίας, προχώρησε σε αναδόμηση της ομάδας που 
έχει την ευθύνη της διαπραγμάτευσης. Κατέστη σαφές τις προηγούμενες ημέρες ότι, 
πέραν των όποιων άλλων δυσλειτουργιών, που έφεραν τη διαπραγμάτευση σε αδιέξοδο, 
στο πρόσωπο του κ. Βαρουφάκη συγκεντρώνεται εξαιρετικά αρνητική κριτική, που καθιστά 
δυσχερές ακόμα και το να συνομιλεί με τους θεσμούς, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. 
Ετσι, πέραν της ενεργού εμπλοκής του κ. Τσίπρα στη διαπραγμάτευση, ο οποίος βρίσκεται 
σε ανοιχτή επικοινωνία με τη Γερμανίδα καγκελάριο, κ. Αγκελα Μέρκελ, σε μια προσπάθεια 
να επιταχυνθούν οι ρυθμοί και να αποφευχθεί το πολύ ρεαλιστικό πλέον σενάριο αδυναμίας 
πληρωμών, ο υπουργός Οικονομικών μπαίνει στο περιθώριο, έχοντας για παρηγοριά τη 
στήριξη του Μαξίμου, διότι «έχει γίνει στόχος μεθοδευμένων δημοσιευμάτων του διεθνούς 
Τύπου». Ηδη, από την περασμένη Παρασκευή και το σοκ που υπέστη η κυβέρνηση από τις 
εξελίξεις στη Ρίγα, αναδείχθηκε θέμα Βαρουφάκη. Στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού 
επισημαίνουν ότι δεν θα μπορούσε να τεθεί ενδεχόμενο απομάκρυνσής του υπό το κλίμα 
έντονης πίεσης που διαμορφώθηκε, καθώς κάτι τέτοιο θα φαινόταν ως υποχώρηση της 
κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού. Κατέστη, ωστόσο, σαφές ότι έπρεπε να 
γίνουν κινήσεις εξευμενισμού των εταίρων, αλλά και να βρεθεί μια φόρμουλα 
αποκατάστασης των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων, καθώς, πέραν του κ. 
Βαρουφάκη, και ο γ.γ. Δημοσιονομικού Σχεδιασμού του υπουργείου Οικονομικών, κ. Ν. 
Θεοχαράκης, που είχε αναλάβει τη διαπραγμάτευση στο Brussels Group, δεχόταν τις 
τελευταίες ημέρες έντονη κριτική και αμφισβήτηση. Η λύση που δόθηκε ήταν, για τον μεν Γ. 
Βαρουφάκη και τον ρόλο του ως πολιτικού προϊσταμένου της διαπραγμάτευσης συνολικά, η 
δημιουργία πολιτικής ομάδας διαπραγμάτευσης, η οποία τυπικά τελεί υπό την ευθύνη του, 
αλλά ο συντονισμός της ανατίθεται στον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, με αρμοδιότητα 
τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Ευ. Τσακαλώτο. Στην ομάδα αυτή, που έχει την ευθύνη 
χάραξης στρατηγικής για τη διαπραγμάτευση, συμμετέχουν, επίσης, οι Γ. Δραγασάκης, Γ. 
Σταθάκης, Ν. Παππάς και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Τάσος Κορωνάκης. Σε ένα δεύτερο 
επίπεδο, ειδικό ρόλο ως επικεφαλής ομάδας συντονισμού, αναλαμβάνει ο γ.γ. της 
κυβέρνησης, Σπ. Σαγιάς, σε μια προσπάθεια να ξεπερασθούν τα προβλήματα στις 
επιθεωρήσεις των τεχνικών κλιμακίων στην Αθήνα. Τα ηνία της διαπραγμάτευσης στο 
Brussels Group αναλαμβάνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων 
του υπουργείου Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκης, ο οποίος χαίρει της εμπιστοσύνης του 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Γ. Δραγασάκη. Ο προκάτοχός του στον ρόλο αυτό, κ. 
Θεοχαράκης, θα αναλάβει την προετοιμασία του επόμενου βήματος, ενός σχεδίου για την 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, επί του οποίου φιλοδοξεί η κυβέρνηση να 
διαπραγματευθεί για τη μεγάλη συμφωνία του Ιουνίου. 
 

 Πολυνομοσχέδιο με την προσδοκία να ψηφιστεί και να οδηγήσει σε μερική 
εκταμίευση των δόσεων που εκκρεμούν ετοιμάζει η κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να 
έχουν συμφωνηθεί ακόμη οι διατάξεις του με τους δανειστές της χώρας. Μετά την πρώτη 
χθεσινή συνεδρίαση της νέας διαπραγματευτικής ομάδας της κυβέρνησης, το υπουργείο 
Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο θα περιέχει μέτρα από τη «λίστα Βαρουφάκη», 
με τον υπουργό, κ. Γ. Βαρουφάκη, να δηλώνει ότι το πολυνομοσχέδιο θα είναι έτοιμο σήμερα 
και θα συζητηθεί την Πέμπτη στο υπουργικό συμβούλιο. Στο πολυνομοσχέδιο θα 
περιλαμβάνονται: 
1. Εκτακτη εισφορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρχει κάποιου είδους έκτακτη 
εισφορά. Σενάρια που έχουν εξεταστεί είναι η διατήρηση της εισφοράς αλληλεγγύης 
αυξημένης για τα εισοδήματα από ένα επίπεδο και πάνω (π.χ. 30.000 ευρώ) ή έκτακτος 
φόρος από ένα ύψος κινητής και ακίνητης περιουσίας και άνω. 
2. Αύξηση του φόρου πολυτελείας σε αυτοκίνητα, πισίνες και σκάφη (στόχος 20 εκατ. ευρώ). 
3. Ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης με περαιτέρω ανεξαρτητοποίηση της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 
4. Δημοπρασία τηλεοπτικών αδειών (με εκτίμηση για έσοδα 350 εκατ. ευρώ). 
5. Φορολόγηση τηλεοπτικών διαφημίσεων (με στόχο έσοδα 50 εκατ. ευρώ). 
6. Αλλαγές για αύξηση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ (λοταρία, ηλεκτρονικές πληρωμές για 
συναλλαγές άνω των 1.500 ευρώ, ψηφιοποίηση συναλλαγών), με συνολικό στόχο αύξηση 
εσόδων τουλάχιστον κατά 600 εκατ. ευρώ. 
7. Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνού για αύξηση εσόδων κατά 250 
εκατ. ευρώ. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 794,84 +4,37% -3,8% 
FTSE-Large Cap 238,53 +4,51% -9,9% 
FTSE-Mid Cap 771,18 +3,38% -0,2% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 46.615 +4,29% -11,9% 
Όγκος (€ εκατ.) 96,83 - 107,61 

 

 

 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 18,06% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 12,33% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΑΛΦΑ 11,15% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΙΓ 11,11% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΠΕΙΡ 10,94% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΙΝΛΟΤ 1,33% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΤΙΤΚ 1,20% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΓΡΙΒ 0,00% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΦΦΓΚΡΠ -0,25% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΠΕΛΑ -1,41% 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% +0,1 -8 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 10,16% -83,7 +52 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 11,82% -89,0 +208 

Spread 10ετούς Ομ. 1.166 -90,0 +245 

USD / Euro 1,09 -0,06% -10,2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 64,77 2,23% 13,0% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,1% Μαρ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

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 

 

0

100

200

300

400

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1.000

24-Mar 27-Mar 31-Mar 2-Apr 8-Apr 14-Apr 16-Apr 20-Apr 22-Apr 24-Apr

Volume General Index

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 Τ

μ
ή

μ
α

 Α
ν
ά

λ
υ

σ
η

ς
 E

u
ro

x
x
 



 
 
Απρίλιος 28, 2015  
      

 
 
       

Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

8. Διατάξεις για το καθεστώς πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Αρμόδια στελέχη αναφέρουν ότι τα κριτήρια θα είναι «κουρεμένα» σε σχέση με 
τις αρχικές προτάσεις της κυβέρνησης, αλλά θα είναι υψηλότερα από τις προτάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. 
Ο κ. Βαρουφάκης ξεκαθάρισε ότι στην παρούσα φάση δεν θα αυξηθούν οι συντελεστές ΦΠΑ, καθώς η αλλαγή τους είναι ένα μέτρο που θα εξεταστεί 
τον Ιούνιο. Το ίδιο θα συμβεί και με τον φόρο διανυκτέρευσης σε πολυτελή ξενοδοχεία, που εξετάστηκε τις τελευταίες ημέρες. Τα μέτρα αυτά 
ενδεχομένως να αποτελέσουν «μαξιλάρι» σε περίπτωση που οι δανειστές επιμείνουν σε μεγάλο δημοσιονομικό κενό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες 
ενδεχομένως τώρα να προωθηθεί η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων. Από την άλλη πλευρά, στο νομοσχέδιο δεν θα περιλαμβάνονται μέτρα με τα 
οποία υπάρχει σύγκρουση με τους δανειστές. Ειδικότερα: 
1. Εργασιακά. Η κυβέρνηση δεν θα νομοθετήσει σε αυτή τη φάση σε αύξηση του κατώτατου μισθού ή αλλαγές στο πλαίσιο των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. 
2. Ασφαλιστικό. Δεν θα περιλαμβάνονται η κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία και η καταβολή 13ης σύνταξης. 
3. Δεν θα υπάρχει ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια και τη δημιουργία «κακής τράπεζας» (Bad Bank). 
«Το νομοσχέδιο έχει δικές μας πρωτοβουλίες και ελπίζω να συμφωνηθούν. Αν συμφωνήσουμε μπορεί να είναι η βάση για μια μεσοπρόθεσμη 
συμφωνία», δήλωσε ο κ. Βαρουφάκης χθες, ενώ πρόσθεσε ότι «θέλουμε να υπάρξουν νομοσχέδια για να απεγκλωβιστούμε από θέματα που 
συμφωνούμε». Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, κ. Ευ. Τσακαλώτος, ανέφερε χθες ότι η νέα πολιτική ομάδα 
διαπραγμάτευσης θα λάβει αποφάσεις «επί θεμάτων που εκτιμάμε ότι μπορούν να περάσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα ή το υπουργικό 
συμβούλιο», αναδεικνύοντας το δύσκολο των πολιτικών χειρισμών στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιδιώκει η κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Γ. Δραγασάκης, δήλωσε χθες ότι «η συμφωνία πρέπει να ολοκληρωθεί τις πρώτες ημέρες του Μαΐου, γιατί όχι και 
στο τέλος Απριλίου». Επίσης, ο κ. Βαρουφάκης υποστήριξε ότι κινούμαστε προς την κατεύθυνση μιας σταδιακής συμφωνίας, αλλά πρόσθεσε ότι εάν 
αυτό δεν επιτευχθεί, τότε η συμφωνία θα μεταφερθεί για τον Ιούνιο. Σε αυτό το σενάριο, πάντως, αβέβαιη είναι η χρηματοδότηση της χώρας, καθώς 
τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους δεν μπορούν να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες της χώρας. Οι προτάσεις της κυβέρνησης, όπως θα αποτυπωθούν 
στο πολυνομοσχέδιο, θα συζητηθούν στο Brussels Group (BG) που – εκτός απροόπτου– θα συνεδριάσει διά ζώσης την Τετάρτη. Χθες, 
πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του B.G., όπου τέθηκε επί τάπητος η ατζέντα των συζητήσεων που θα ξεκινήσουν από αύριο, σε μια προσπάθεια 
να μη χαθεί άλλος χρόνος. 
 

 Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε (enikos.gr, Star) άφησε ανοιχτό παράθυρο για διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος. Αποκλείοντας τις πρόωρες εκλογές, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα του "ναι ή όχι" χωρίς να διευκρινίσει ποιο ακριβώς θα είναι το 
δίλημμα που θα τεθεί. Σε κάθε περίπτωση, εμφανίσθηκε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει ενδιάμεση συμφωνία (και χρηματοδότηση) στις επόμενες δύο 
εβδομάδες, με τη φράση "πιστεύω ότι μέχρι τις 9 Μαΐου η ΕΚΤ θα κάνει αυτό που υποχρεούται να κάνει". Επίσης διευκρίνισε (όπως και όλα τα 
κυβερνητικά στελέχη τις τελευταίες ημέρες) πως εάν τεθεί δίλημμα ποιές υποχρεώσεις προηγούνται για την κυβέρνηση η προτεραιότητα είναι μισθοί 
και συντάξεις. 
 

 Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης γίνονται ολοένα και πιο απαισιόδοξοι για την προσπάθεια διάσωσης της Ελλάδας, τονίζει ο 
επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ σε συνέντευξή του στην ολλανδική ιστοσελίδα Volkskrant. Υπογράμμισε ότι στο τελευταίο 
Eurogroup στη Ρίγα δεν υπήρξε κάποια αναφορά σε Grexit, αλλά, όπως είπε, "η αμφιβολία για το εάν η Ελλάδα μπορεί και θέλει να σωθεί εντείνεται 
μέρα με τη μέρα". Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν βλέπει στην παρούσα φάση ενδεχόμενο τρίτου μεγάλου προγράμματος για την Ελλάδα. Η 
διαπραγματευτική διαδικασία πρέπει να μπει σε τροχιά, σημείωσε απαντώντας σε ερώτηση για την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα 
μετά το Eurogroup της Παρασκευής. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 "Κουρεμένα" σε σχέση με το αρχικό σχέδιο είναι τα κριτήρια για την προστασία από τους πλειστηριασμούς που θα συμπεριληφθούν στο 
νομοσχέδιο-σκούπα που ετοιμάζεται με βάση τη «λίστα Βαρουφάκη». Η αναπροσαρμογή προς τα κάτω των αρχικών κριτηρίων κρίθηκε 
επιβεβλημένη από την ελληνική πλευρά μετά την κίτρινη κάρτα που έλαβε το νομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα. Ωστόσο παράγοντες του υπουργείου θέλοντας να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις αναφέρουν ότι τα κριτήρια θα είναι μεν κάτω από αυτά που 
είχαν σχεδιαστεί αρχικά αλλά πάνω από τα κριτήρια που προέβλεπε η ρύθμιση Χατζηδάκη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το επιτελείο του 
υπουργείου Οικονομίας και κατ' επέκταση η κυβέρνηση ευελπιστούν πως η "κουρεμένη" ρύθμιση για την προστασία από τους πλειστηριασμούς θα 
λάβει το πράσινο φως από τους θεσμούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και με βάση τον τελευταίο σχεδιασμό η αντικειμενική αξία της κύρια 
κατοικίας θα είναι έως 250.000 ευρώ από 300.000 ευρώ που προέβλεπε το σχέδιο που εστάλη στην ΕΚΤ και 400.000 ευρώ που ήταν η αρχική σκέψη 
της Κυβέρνησης. Σε ότι αφορά το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αυτό φαίνεται να προσγειώνεται στις 40.000 ευρώ από 50.000 ευρώ που προέβλεπε 
το σχέδιο και 70.000 ευρώ με βάση το αρχικό πλάνο. Αντίστοιχα το όριο της συνολικής κινητής και ακίνητης περιουσίας των δανειοληπτών υποχωρεί 
στις 400.000 ευρώ από 500.000 ευρώ που ήταν στο σχέδιο που εστάλη στην ΕΚΤ και 700.000 ευρώ που ήταν στο αρχικό σχέδιο του Φεβρουαρίου. 
Σε ότι αφορά τις καταθέσεις το όριο φαίνεται να διαμορφώνονται στις 25.000 ευρώ από 30.000 ευρώ που προβλεπόταν στο σχέδιο που εστάλη στους 
δανειστές και 70.000 ευρώ που ήταν αρχικά. Τα όρια αυτά έστω και κουρεμένα είναι υψηλότερα από τα όρια του νόμου Χατζηδάκη 4224/2013 η ισχύς 
του οποίου έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2014. Συγκεκριμένα η αντικειμενική αξία της κύρια κατοικίας ήταν έως 200.000 ευρώ, το ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα στις 35.000 ευρώ, η κινητή και ακίνητη περιουσία έως 270.000 ευρώ και οι καταθέσεις έως 15.000 ευρώ. 

 
(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 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


