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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του 2,43% (701,36 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 32 κινήθηκαν ανοδικά, 77 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 108 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.830,82 μονάδες (-2,37%), με τις μετοχές των ΦΡΛΚ (+1,30%), ΕΕΕ (+0,15%) 
και ΟΤΕ (+0,10%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΕΥΡΩΒ (-7,48%), ΑΤΤ (-8,00%) και ΑΛΦΑ (-9,46%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά. 

 
Οικονομία 
 

 Τα προγράμματα προσαρμογής που σχεδίασε και εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στην Ελλάδα, συνέβαλαν μεν στην ανασυγκρότηση της χώρας, πλην όμως οριακά. Σε 
αυτό το συμπέρασμα καταλήγει έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) 
που δημοσιεύθηκε χθες, με τον τίτλο «Η παρέμβαση της Επιτροπής στην ελληνική 
χρηματοπιστωτική κρίση». Στα θετικά σημεία, το ΕΕΣ επισημαίνει ότι παρά τα όποια 
προβλήματα, η Ελλάδα ευνοήθηκε από την εφαρμογή κάποιων αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, 
ενώ ο σχεδιασμός του τρίτου προγράμματος ήταν σαφώς βελτιωμένος σε σχέση με τα 
προηγούμενα δύο, κυρίως σε ό,τι αφορά στις προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων. 
 

 Στο Γκέτεμποργκ μετέβη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να 
συμμετάσχει στη «διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα για τη δίκαιη 
απασχόληση και την ανάπτυξη» που συγκαλούν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Στέφαν Λεβέν. 

 

 Μειωμένες κατά 0,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 είναι κατά μέσο 
όρο οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το γ' τρίμηνο, με βάση τα 
στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Με βάση τα αναθεωρημένα 
στοιχεία, το α' και β' τρίμηνο του 2017 η μείωση διαμορφώθηκε σε 1,7% και 1,2% αντίστοιχα, 
ενώ για το σύνολο του 2016 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 
2,4%. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Σε θετική τροχιά κινήθηκαν τα αποτελέσματα της Eurobank το Γ΄ τρίμηνο 2017, καθώς τα 
καθαρά κέρδη πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα αποτελέσματα 
ανήλθαν σε €61 εκατ., από €37 εκατ. το Β΄ τρίμηνο 2017. Ειδικότερα και σύμφωνα με τη 
σχετική ανακοίνωση: 
-Tα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 1,3% το Γ΄ τρίμηνο 2017 και ανήλθαν σε 
€369 εκατ., κυρίως λόγω της μείωσης της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα και της 
χρήσης εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ. Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους 
παρέμειναν σταθερά σε €1,1 δισ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε κατά 11 
μονάδες βάσης έναντι του Β΄ τριμήνου 2017 σε 2,46%. 
-Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διατηρήθηκαν στα επίπεδα του Β΄ τριμήνου 
2017 (€67εκ.), ενώ ήταν αυξημένα κατά 17,8% στο εννεάμηνο 2017, λόγω χαμηλότερων 
δαπανών για τη χρήση εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ. 
-Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,2% το Γ΄ τρίμηνο σε €436εκ. και κατά 2,5% το 
εννεάμηνο σε €1,3δισ. Τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν από €34εκ. το Β΄ τρίμηνο 2017 σε 
€28εκ. το Γ΄ τρίμηνο, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να παραμείνουν αμετάβλητα έναντι 
του Β΄ τριμήνου 2017 σε €464εκ. 
-Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,0% το εννεάμηνο 2017 σε €668εκ., ενώ στην 
Ελλάδα υποχώρησαν κατά 2,7% και διαμορφώθηκαν σε €534εκ. Ο δείκτης κόστους προς 
έσοδα βελτιώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 48,1%. 
-Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 2,4% έναντι του Β΄ τριμήνου 2017 σε 
€213εκ. και κατά 7,9% έναντι του εννεαμήνου 2016 σε €620εκ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ 
προβλέψεων υποχώρησαν ελαφρώς κατά 0,7% το Γ΄ τρίμηνο και κατά 1,5% το εννεάμηνο 
2017. 
-Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ήταν αρνητικά για τέταρτο συνεχόμενο 
τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε -€111εκ. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 40 μονάδες 
βάσης σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 44,7% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο 
τέλος του Γ΄ τριμήνου 2017, ενώ τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,4δισ. το Γ΄ τρίμηνο 
και €1,0δισ. το εννεάμηνο 2017. 
Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 69,4% έναντι του Β΄ 
τριμήνου 2017 και διαμορφώθηκαν σε €26εκ. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές 
προβλέψεις αυξήθηκε κατά 50 μονάδες βάσης το Γ΄ τρίμηνο και ανήλθε σε 51,6% στο τέλος 
Σεπτεμβρίου 2017, ενώ οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων του Γ΄τριμήνου 
διαμορφώθηκαν σε €178εκ., δηλαδή ποσοστό 1,90% επί των μέσων χορηγήσεων. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η Eurobank υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με την Intrum Justitia AB για την 
πώληση €1,5δισ. μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις 
συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου ύψους €1,5δισ., εκ των οποίων €0,6δισ. εμφανίζονται 
στον ισολογισμό. Η πώληση αποτελεί μέρος του πλάνου της Eurobank για τη μείωση των  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 701.36 -2.43% +9.0% 

FTSE-Large Cap 1,830.82 -2.37% +5.2% 
FTSE-Mid Cap 965.93 -1.65% +28.2% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 48,553 -1.72% +7.7% 
Όγκος (€ εκατ.) 51.95 - 57.48 

  

 
ΦΡΛΚ 1.30% 5.88% 1.44% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΕΕ 0.15% 4.04% 0.20% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΟΤΕ 0.10% 2.80% -0.34% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΣΑΡ 0.08% 2.10% -0.52% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ -0.19% 1.81% -0.61% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΤΕ -6.61% -0.97% -8.33% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΠΕΙΡ -7.34% -1.08% -11.87% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΥΡΩΒ -7.48% -1.11% -13.24% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΑΤΤ -8.00% -1.27% -15.48% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΑΛΦΑ -9.46% -1.33% -15.79% -2.29% -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 -0.33% +0.0 -1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 5.94% -0.3 -169 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 5.20% +10.4 -191 

Spread 10ετούς Ομ. 483 +10.6 -207 

USD / Euro 1.18 -0.22% 11.9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 55.25 -0.14% 2.8% 

ΑΕΠ (%) 0.8% B΄ Τριμ.'17 - 

Πληθωρισμός 0.7% Οκτ.'17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

17/11/2017: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Εννιαμήνου ’17 
 

21/11/2017: ΦΡΛΚ – Αποτελέσματα Εννιαμήνου ’17 
22/11/2017: ETE – Αποτελέσματα Εννιαμήνου ’17 
27/11/2017: EXAE – Αποτελέσματα Εννιαμήνου ’17 
28/11/2017: ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα Εννιαμήνου ’17 
30/11/2017: ΑΛΦΑ – Αποτελέσματα Εννιαμήνου ’17 
30/11/2017: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελ. Εννιαμήνου’17 
01/11/2017: MSCI – Ημερ. Εφαρμογής Εξαμηνιαίας  
                    Αναθεώρησης 
04/12/2017: ΕΛΠΕ – Αποκοπή Μερίσματος 
04/12/2017: ΑΕΠ Γ’Τριμ.‘17 (προσωρινές εκτιμήσεις) 
04/12/2017: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
11/12/2017: ΟΠΑΠ – Αποκοπή Ειδικού Μερίσματος 
19/12/2017: ΜΠΕΛΑ–Αποκοπή Τελικού Μερίσματος 
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NPEs το 2017 και ολοκληρώθηκε εντός του Δ΄ τριμήνου 2017. Η πώληση είναι ουδέτερη για την Τράπεζα τόσο σε όρους χρηματοοικονομικού 
αποτελέσματος όσο και επίπτωσης στα εποπτικά κεφάλαια. 
-Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη πριν από έκτακτα αποτελέσματα και μη συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες να ανέρχονται σε €32εκ. το Γ΄ τρίμηνο και €97εκ. το εννεάμηνο 2017. 
-O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 15,1%4 επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος Σεπτεμβρίου 
2017. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο ανωτέρω δείκτης διαμορφώνεται σε 14,6%5 και έχει αυξηθεί κατά 80 μονάδες βάσης 
έναντι του 2016, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 17,2%. 
-Η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA υποχώρησε από €11,2δισ. στο τέλος Ιουνίου σε €9,0δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου και €7,5δισ. 
στις 8 Νοεμβρίου και είναι μειωμένη κατά €5,0δισ. από τα υψηλά του  2017. Παράλληλα, η Τράπεζα ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία την έκδοση 
καλυμμένων ομολόγων ύψους €500εκ., τριετούς διάρκειας με απόδοση κάτω του 3%, ενώ μηδένισε τη χρηματοδότηση μέσω της χρήσης των 
εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ) στα τέλη Οκτωβρίου. 
-Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά €0,7δισ. το Γ΄ τρίμηνο και €1,0δισ. το εννεάμηνο 2017. Οι χορηγήσεις (προ 
προβλέψεων,διαγραφών και συναλλαγματικών διαφορών) παρέμειναν στα επίπεδα του Β΄τριμήνου. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις 
βελτιώθηκε σε 112,0% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, έναντι 116,4% στο τέλος Ιουνίου του τρέχοντος έτους. 
 

 Ο Όμιλος των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την περίοδο 1.1.2017 έως 30.9.2017. Παρά τα 
χαμηλότερα ανεμολογικά δεδομένα της εν λόγω περιόδου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 35,22 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,1% σε 
σχέση με τους εννέα πρώτους μήνες του 2016 (32,89 εκατ. ευρώ), λόγω αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος, αναφέρεται στην ανακοίνωση. 
Αναλόγως, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 
διαμορφώθηκαν σε 25,29 εκατ. ευρώ, έναντι 23,47 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (αύξηση 7,8%), ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ 
φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 4,3%, σε 16,92 εκατ. ευρώ από 16,23 εκατ. ευρώ τους εννέα 
πρώτους μήνες του 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν σε 6,93 εκατ. ευρώ από 8,01 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, 
καθώς αυξήθηκαν τα χρηματοοικονομικά έξοδα κυρίως λόγω μη κεφαλαιοποίησης, πλέον, των χρηματοοικονομικών εξόδων του αιολικού πάρκου στο 
Λύρκειο, που τέθηκε σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2016. Εκ των 6,93 εκατ. ευρώ, τα 6,79 εκατ. αποδίδονται στη μητρική, έναντι 7,65 εκατ. για την 
αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0821 ευρώ έναντι 0,0925 ευρώ το 
εννεάμηνο του 2016. Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις και 
χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα) σε ενοποιημένο επίπεδο αυξήθηκε σε 160,27 εκατ. ευρώ έναντι 124,04 εκατ. 
στις 31.12.2016, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση του νέου επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου. Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη 
ισχύς του Ομίλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανέρχεται σε 260,30 MW, τα οποία αφορούν σε δεκαέξι (16) αιολικά πάρκα 253,35 MW, ένα (1) μικρό 
υδροηλεκτρικό έργο 4,95 MW και ένα (1) φωτοβολταϊκό έργο 2,00 MW. Τα δύο (2) τελευταία αιολικά πάρκα που ολοκληρώθηκαν είναι το 
Καλογεροβούνι (17,1 MW) στο Δήμο Μονεμβασιάς και η επέκταση (2,35 MW) του αιολικού πάρκου Αγία Δυνατή στην Κεφαλλονιά. Πλέον, έχει 
ολοκληρωθεί το επενδυτικό πρόγραμμα του Ιουλίου 2014 (όπως αυτό περιγραφόταν στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της εταιρείας στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών) και έχει αρχίσει η υλοποίηση του νέου επενδυτικού προγράμματος, που περιλαμβάνει αιολικά πάρκα 127,6 MW, και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2018. Τέλος, έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 636 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια της 
αδειοδοτικής διαδικασίας (εκ των οποίων 113 MW με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους), αναφέρεται στην ανακοίνωση. 

 
(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”, “cnn.gr”, “skai.gr”, “news.gr”, “newsit.gr”, “amna.gr”) 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.insider.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/
http://www.real.gr/


 
 
 Νοέμβριος 17, 2017  
      

 
 
       

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 

 
 

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


