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Με πτώση της τάξεως του 0,11% (613,95 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την 
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 39 κινήθηκαν ανοδικά, 
57 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 129 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
(FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.665,46 μονάδες (+0,05%), με τις μετοχές των ΔΕΗ (+3,33%), 
ΟΤΕ (+2,33%) και ΜΠΕΛΑ (+1,95%) να καταγράφουν την καλύτερη απόδοση, ενώ στον αντίποδα 
οι μετοχές των ΠΕΙΡ (-2,00%), ΑΛΦΑ (-2,72%) και ΦΦΓΚΡΠ (-4,07%) κατέγραψαν την 
μεγαλύτερη πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν καθοδικά ενώ οι Αμερικάνικοι δείκτες 
σημείωσαν μεικτά πρόσημα. 

 
Οικονομία 
 

 Με τρία καυτά θέματα της δεύτερης αξιολόγησης ανοιχτά έως και χθες το βράδυ, ο 
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος προσδοκά να ακούσει σήμερα από 
τους ομολόγους του στο Eurogroup ότι η δεύτερη αξιολόγηση έχει κλείσει σε 
ποσοστό 95%. Αναμένεται μάλιστα ακόμα και σήμερα να κατατεθεί πολυνομοσχέδιο στη 
Βουλή, στο οποίο θα ενσωματώνονται διατάξεις οι οποίες απαντούν σε προαπαιτούμενα της 
αξιολόγησης. Σύμφωνα με την ατζέντα του Eurogroup, στην απογευματινή συνεδρίαση θα 
συζητηθούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία έχει επεξεργαστεί ο ESM αλλά είναι 
αμφίβολο- σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων που είναι σε θέση να γνωρίζουν- αν η 
συζήτηση θα πάει παραπέρα. Δεν αναμένεται εν ολίγοις στο τέλος της ημέρας το Eurogroup 
να δώσει πράσινο φως ακόμα και για τα βραχυχρόνια μέτρα, εάν δεν ολοκληρωθεί νωρίτερα 
η δεύτερη αξιολόγηση. Οτιδήποτε διαφορετικό θα συνιστούσε -ευχάριστη- έκπληξη. 
 

 Για ακόμα μια φορά χθες κυβέρνηση και δανειστές προσπάθησαν να βρουν σημεία 
προσέγγισης. Ετσι πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του οικονομικού επιτελείου με 
συμμετοχή και της αρμόδιας υπουργού Εργασίας με τους εκπροσώπους των 
Θεσμών. Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο βρίσκονται σε εξέλιξη «διαδοχικές 
συζητήσεις, διαδοχικές προσεγγίσεις» σε μια προσπάθεια να πιστοποιηθεί αύριο στο 
Eurogroup ότι υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο Staff Level Agreement σε ποσοστό 95%. Τα 
μεγάλα θέματα παραμένουν το εργασιακό, το δημοσιονομικό αλλά και ζητήματα που 
αφορούν στην ενέργεια. 

 

 Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και όχι η ελάφρυνση χρέους, θα συμβάλλουν η 
Ελλάδα να αποκτήσει βιώσιμο χρέος και να παραμείνει στην ευρωζώνη, καθώς τα 
επιτόκια και τα τοκοχρεολύσια ελάχιστα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της, κατά 
την πάγια θέση του που επαναλαμβάνει ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. «Η Αθήνα πρέπει σε τελευταία ανάλυση να εφαρμόσει τις 
απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Εάν η Ελλάδα θέλει να παραμείνει στο ευρώ, δεν υπάρχει 
τρόπος να παρακαμφθεί αυτό, ανεξαρτήτως του επιπέδου του χρέους», συνέχισε ο Σόιμπλε. 

 

 Ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα µετά από τρεις µήνες ανόδου, κινείται 
πτωτικά τον Νοέµβριο, καθώς διαµορφώνεται στις 92,4 µονάδες (από 93,8 µονάδες 
τον Οκτώβριο), σε επίδοση πάντως υψηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής 
(87,1 µονάδες). Η αλλαγή τάσης στο οικονοµικό κλίµα προκύπτει ως αποτέλεσµα κυρίως 
της υποχώρησης της καταναλωτικής εµπιστοσύνης και δευτερευόντως της επιδείνωσης των 
προσδοκιών στη Βιοµηχανία. Αντίθετα, στις Υπηρεσίες, στο Λιανικό εµπόριο και στις 
Κατασκευές σηµειώνεται βελτίωση των σχετικών εκτιµήσεων και προβλέψεων. Η διόρθωση 
αυτή είναι µάλλον αναµενόµενη, καθώς η σταθεροποίηση της οικονοµίας επιτρέπει 
ηπιότερες αξιολογήσεις από πολίτες και επιχειρηµατίες, ενώ παραµένει η αβεβαιότητα για τη 
µεσοπρόθεσµη πορεία της οικονοµίας. Οι προβλέψεις πάντως των νοικοκυριών για την 
οικονοµική τους κατάσταση και για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12µηνο 
παραµένουν ιδιαίτερα απαισιόδοξες, αναφέρει ο ΙΟΒΕ. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας και την στόχευση να μειωθούν τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) περίπου στο 20% του συνόλου των χορηγήσεων 
μέχρι το τέλος του 2019 από 37% τον Σεπτέμβρη του 2016 και των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο 34% έναντι 51%, στέκεται ανάλυση της 
Moody’s. Όπως σημειώνει οι στόχοι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι και αναμένεται να αποδειχτούν 
πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες αλλά θα ελαφρύνουν το μεγάλο βάρος των κόκκινων 
δανείων που υπάρχει σήμερα στους ισολογισμούς τους. Η μείωση των NPLs και εν τέλει των 
NPEs είναι η σημαντικότερη πρόκληση για τον κλάδο και θα απαιτήσει σταθερή οικονομική 
ανάπτυξη τα επόμενα τρία χρόνια. Όπως σημειώνει η πορεία θα παρακολουθείται στενά 
από την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και τον SSM που έθεσαν τους στόχους. Η ΤτΕ θα 
εκδίδει τριμηνιαίες εκθέσεις και θα μπορεί να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις αποκλίσεων 
θυμίζει η Moody’s. Όπως σημειώνει, με βάση την έκθεση οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε 
αναδιαρθρώσεις δανείων οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση 29% των NPEs με 
την πλειονότητα να έρχεται την περίοδο 2018-2019. Επιπλέον προβλέπονται διαγραφές 
ύψους 14 δισ. ευρώ και ρευστοποιήσεις 11,5 δισ. ευρώ. Προγραμματίζονται πωλήσεις 
δανείων ή εκχώρηση διαχείρισης για 7,4 δισ. ευρώ αλλά και εισπράξεις 6 δισ. ευρώ. Ωστόσο  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 613.95 -0.11% -2.8% 

FTSE-Large Cap 1,665.46 +0.05% -9.2% 
FTSE-Mid Cap 754.57 -1.87% -7.6% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 43,344 +0.17% -7.2% 
Όγκος (€ εκατ.) 55.68 - 60.79 

  

 
ΔΕΗ 3.33% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΟΤΕ 2.33% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΠΕΛΑ 1.95% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΕΕ 1.56% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΧΑΕ 1.49% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΤΕ -0.93% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΟΠΑΠ -1.26% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΠΕΙΡ -2.00% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΑΛΦΑ -2.72% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΦΦΓΚΡΠ -4.07% -4.97% -30.00% 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 -0.31% +0.1 -18 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 7.03% +0.9 -128 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 6.49% -1.6 -180 

Spread 10ετούς Ομ. 620 +6.0 -146 

USD / Euro 1.07 0.08% -1.8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 51.34 0.55% 38.6% 

ΑΕΠ (%) 1,5% Γ΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός -0,5% Οκτ. '16 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

05/12/2016: Eurogroup 
 

12/12/2016: ΜΟΗ – Ημ. Αποκοπής Προμερίσματος  
14/12/2016: ATT – Έκτακτη ΓΣ  
15/12/2016: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
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σημειώνει η Moody’s οι τράπεζες αναμένουν περίπου 30,4 δισ. ευρώ νέων NPEs την περίοδο 2017-2019 εξαιτίας των δύσκολων οικονομικών 
συνθηκών στην Ελλάδα. Η Moody’s σημειώνει ότι η προσπάθεια τραπεζών και ρυθμιστικών αρχών να βελτιωθεί η ποιότητα ενεργητικού είναι 
σημαντική ώστε οι τράπεζες να συνεισφέρουν περισσότερο αποτελεσματικά στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Ωστόσο ακόμα και 
αν επιτευχθεί ο στόχος για μείωση των NPEs στο 20% του συνόλου του ενεργητικού ως τα τέλη του 2019, το ποσοστό θα εξακολουθήσει να είναι ένα 
από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, περιορίζοντας την ανοδική δυναμική της ποιότητας του ενεργητικού και της αξιολόγησης, καταλήγει η 
Moody’s. 
 

 Οι μέτοχοι της WIND Ελλάς προχώρησαν σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €25 εκατ., αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την 
εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ, σε συνδυασμό με 
την πρόσφατη επιτυχή άντληση κεφαλαίων ύψους € 250 εκατ. μέσω ομολογιακού δανείου από τις διεθνείς αγορές, ενισχύει περαιτέρω τη ρευστότητα 
της WIND. 

 

 Οι εταιρείες Intralot και Amelco ανακοίνωσαν την υπογραφή δεσμευτικού Μνημονίου Συνεργασίας για τη σύναψη στρατηγικής συμμαχίας 
αξιοποιώντας την πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος της Amelco. Η οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α' 
τρίμηνο του 2017. 

 

 Η ∆ιοίκηση του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε τα οικονοµικά αποτελέσµατά του, όπως αυτά διαµορφώθηκαν στο 9µηνο 2016. Ο ενοποιηµένος 
κύκλος εργασιών του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το εννεάµηνο του 2016 ανήλθε σε 1.284,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.097,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 
εννεάµηνο του 2015, αυξηµένος κατά 17,1%. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) 
διαµορφώθηκαν για το εννεάµηνο του 2016 σε 61,5 εκατ. ευρώ. έναντι 35,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2015. Τα ενοποιηµένα 
αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 30,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Στις 30/9/2016 ο καθαρός 
ενοποιηµένος δανεισµός διαµορφώθηκε σε € 824,1 εκατ. (έναντι € 833,4 εκατ. στις 31/12/2015) ενώ ο καθαρός εταιρικός δανεισµός διαµορφώθηκε 
σε € 539,4 εκατ. (έναντι € 527,2 εκατ. στις 31/12/2015). 

 

 Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 14,7% και των καθαρών κερδών κατά 35,1% και ταυτόχρονα οριακή μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 0,9% 
κατέγραψε ο Όμιλος των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος για τους εννέα πρώτους μήνες του 2016. Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 32,89 εκατ. ευρώ έναντι 28,68 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, λόγω αύξησης 
της εγκατεστημένης ισχύος. Κατ' αναλογία, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε 23,47 εκατ. ευρώ, έναντι 21,04 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2015, και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 16,23 εκατ. ευρώ έναντι 14,86 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2015. Τα περιθώρια 
EBITDA και EBIT παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα: το περιθώριο EBITDA σε 71,3% από 73,4% και το περιθώριο EBIT σε 49,3% από 51,8%. Τα 
ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 8,01 εκατ. ευρώ, αυξημένα, όπως προαναφέρθηκε, κατά 35,1% σε σχέση με τα 5,93 εκατ. ευρώ 
της αντίστοιχης περιόδου του 2015. Από αυτά, τα αποδιδόμενα στη μητρική ανέρχονται σε 7,65 εκατ. ευρώ έναντι 5,53 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 
2015. Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία 
διακρατούμενα ως τη λήξη) σε ενοποιημένο επίπεδο μειώθηκε σε 122,10 εκατ. ευρώ έναντι 123,22 εκατ. στις 31.12.2015. 
 

 Στο εννεάμηνο του 2016, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 840 εκατ. ευρώ, έναντι 666,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 
2015, αυξημένες κατά 25,9%. Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσαρμοσμένη για μη ταμειακά 
αποτελέσματα, ανήλθε σε 166,1 εκατ. ευρώ, έναντι 92,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο, αυξημένη κατά 80,3%. Τα αποτελέσματα προ 
φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 53,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2015, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την 
αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 25,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 11,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 
περσινό εννεάμηνο. Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 330,1 εκατ. ευρώ. Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του 
εννεάμηνου ανέρχονταν σε 590,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 920,7 εκατ. ευρώ. 

 

 Βελτίωση πωλήσεων και EBITDA αλλά μείωση των καθαρών κερδών, κυρίως λόγω συναλλαγματικών διαφορών, εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2016 
η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ανήλθαν σε 148,3 εκατ. ευρώ, έναντι 135,2 εκατ. 
ευρώ το εννεάμηνο του 2015, αυξημένες κατά 9,7%. Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ενισχύθηκαν κατά 2,1% σε 104,7 εκατ. ευρώ 
έναντι 102,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 24,6 εκατ. ευρώ 
έναντι 20,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο 20,6%. Τέλος, οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρίας προς τρίτους 
διαμορφώθηκαν στα 18,6 εκατ. ευρώ από 12,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2015, αυξημένες κατά 51,2%. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ 
αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) σημείωσε άνοδο κατά 4,9% σε 78,9 εκατ. ευρώ, έναντι 75,2 εκατ. ευρώ το 
εννεάμηνο του 2015. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 48,7 εκατ. ευρώ έναντι 46,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 4,7%, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 22,1 εκατ. ευρώ έναντι 25,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2015, μειωμένα κατά 12,3%. Τα 
καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 13,9 εκατ. ευρώ, έναντι 15,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12%, επηρεασμένα 
αρνητικά κυρίως από συναλλαγματικές διαφορές, καθώς το περσινό εννεάμηνο αυτές υπήρξαν θετικές κατά 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος ήταν 
αρνητικές κατά 1 εκατ. ευρώ. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο εννεάμηνο του 2016 
διαμορφώθηκε στα 394 εκατ. ευρώ έναντι 372 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου του 2016, αντανακλώντας τις υψηλές 
κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου. 

 
(Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.gr”, “www.insider.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 , www.real.gr, “www.protothema.gr”). 
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http://www.kathimerini.gr/
http://www.sigmalive.com/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.gr/
http://www.protothema.gr/
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Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

AΠΟΠΟΙΗΣΗ 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  

Γιάννης Σινάπης +30-210-6879353 sinapis@euroxx.gr Ηλίας Δημητρός +30-210 6879 485 dimitros@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879486 epilios@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

   Kristi Rokhvadze +30-210 6879 480 krokhvadze@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


