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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του 1,96% (763,45 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη   
συνεδρίαση της Παρασκευής . Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 39 κινήθηκαν 
ανοδικά, 77 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 22 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.013,49 μονάδες (-1,94%), με τις 
μετοχές των ΑΡΑΙΓ (+2,30%), ΕΕΕ (+1,97%) και ΤΕΝΕΡΓ (+1,19%) να καταγράφουν 
την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΑΛΦΑ (-6,15%), ΕΤΕ (-
7,01%) και ΕΥΡΩΒ (-7,312%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές 
αγορές κινήθηκαν πτωτικά ενώ οι Αμερικάνικες αγορές κινήθηκαν ανοδικά 

 
Οικονομία 
 

 Στα κρατικά ταμεία "κατέφτασε" η δόση ύψους 1 δισ. ευρώ από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Υπενθυμίζεται ότι ο ESM, ενέκρινε την 

εκταμίευση της δόσης προς την Ελλάδα, κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού του 
συμβουλίου. 
 

 Υπό τον όρο της υλοποίησης δεσμεύσεων που έχει ήδη αναλάβει η 
κυβέρνηση για πρωτογενή πλεονάσματα θα εφαρμόζονται ορισμένα από τα 
μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, προανήγγειλε από το υπουργείο 
Οικονομικών ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις 
Ντομπρόβσκις, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Οικονομικών 
Ευκλείδη Τσακαλώτο. Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι δύο αξιωματούχοι, o 

κ. Ντομπρόβσκις είπε, εξάλλου, ότι το σημαντικό είναι να μείνει η Ελλάδα 
προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα, μετά 
την έξοδό της από το μνημόνιο, γιατί –όπως τόνισε χαρακτηριστικά– «η 
επιστροφή στις αγορές είναι μια λεπτή άσκηση». Οι στόχοι αυτοί είναι τουλάχιστον 
3,5% του ΑΕΠ ως το 2022 και τουλάχιστον 2% στη συνέχεια, αν και ο τελευταίος 
στόχος θα προσδιοριστεί επακριβώς με την επικαιροποίηση της ανάλυσης 
βιωσιμότητας χρέους, που θα παρουσιαστεί στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Με 
την ανάπτυξη, συνέχισε ο Λετονός αξιωματούχος, ίσως δημιουργηθεί 
δημοσιονομικός χώρος, η χρησιμοποίηση του οποίου εξαρτάται μεν από τον 
υπουργό, αλλά πρέπει να συζητηθεί με τους θεσμούς.Ο κ. Ντομπρόβσκις έκανε κι 
άλλη μια διευκολυντική δήλωση για την κυβέρνηση, λέγοντας ότι μετά την 21η 
Ιουνίου η Ελλάδα θα επιστρέψει στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, όπως οι άλλες χώρες 
και δεν έκανε καμία αναφορά στην ενισχυμένη εποπτεία. Ικανοποιημένος από τις 
δηλώσεις Ντομπρόβσκις, ο κ. Τσακαλώτος τις ερμήνευσε ως επιβεβαίωση ότι η 
Ελλάδα επιστρέφει στην κανονικότητα, ότι μπαίνει στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και ότι 
η κυβέρνηση μπορεί να ξοδεύει το υπερπλεόνασμα όπως θεωρεί η ίδια ότι πρέπει 
(αν και θύμισε ότι οι σχετικές δεσμεύσεις υπάρχουν ήδη στο Μεσοπρόθεσμο). 
Αυτό που θα ελέγχεται, είπε, είναι η επίτευξη των στόχων και όχι ο τρόπος με τον 
οποίο θα γίνεται αυτό.Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Ελλάδα πρέπει 
να υποβάλει το προσχέδιο του προϋπολογισμού της έως τα μέσα Οκτωβρίου, κάτι 
που όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος δεν αποτελεί πρόβλημα για την Ελλάδα, η οποία 
θα το υποβάλει ούτως ή άλλως την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου. 

 

 Τη διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι δεν θα κάνει πίσω στα 
συμφωνηθέντα έλαβε ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ, όπως δήλωσε ο ίδιος, 
μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. 

Με τον τρόπο αυτό, ο επικεφαλής του ΕSM διέψευσε, εμμέσως, τις προσδοκίες 
που καλλιεργούν στελέχη της κυβέρνησης ότι θα βρεθεί τρόπος να μη μειωθούν οι 
συντάξεις ή να περιοριστεί η έκταση της μείωσής τους από 1/1/2019, αφού –
σύμφωνα με πληροφορίες– κατά τις συναντήσεις του με κυβερνητικά στελέχη, 
κατέστη σαφές ότι μεταξύ των συμφωνηθέντων περιλαμβάνεται και το μέτρο αυτό, 
όπως και η μείωση του αφορολογήτου από 1/1/2020. Και τα δύο καταγράφονται, 
άλλωστε, και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ψηφίστηκε προχθές από τη 
Βουλή.Ο κ. Ρέγκλιγκ αναγνώρισε ότι «υπήρχε ανησυχία από τις αγορές και 
κάποια ευρωπαϊκά κοινοβούλια» για μη τήρηση των μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, 
συνέχισε, μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα διαπίστωσε για άλλη μία φορά τη 
δέσμευση της κυβέρνησης να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. «Είναι σαφής η 
δέσμευση της κυβέρνησης ότι δεν θα κάνει πίσω, δεν έχω καμία ένδειξη για το 
αντίθετο» 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 763.45 -1.96% -4.9% 

FTSE-Large Cap 2,013.49 -1.94% -3.3% 
FTSE-Mid Cap 1,287.37 -0.17% +7.4% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 53,551 -1.27% -0.9% 
Όγκος (€ εκατ.) 78.56 +60.99% 68.57 

  

 
ΑΡΑΙΓ 2.30% 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 1.97% 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%  
ΤΕΝΕΡΓ 1.19% 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%  
ΕΛΠΕ 0.40% 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%  
ΑΔΜΗΕ 0.11% 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%  

ΠΕΙΡ -4.85% -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%  
ΛΑΜΔΑ -4.87% -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%  

ΑΛΦΑ -6.15% -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%  
ΕΤΕ -7.01% -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%  
ΕΥΡΩΒ -7.12% -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 -0.32% +0.0 +1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 5.13% -5.9 +53 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.50% -9.7 +38 

Spread 10ετούς Ομ. 410 -6.9 +41 

USD / Euro 1.16 0.44% -3.2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 65.57 -1.97% 8.5% 

ΑΕΠ (%) 2.3% Q1'18 - 

Πληθωρισμός 0.0% Apr '18 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

18/06/2018:  ΕΥΔΑΠ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
 

21/06/2018:  ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα 1
ου

 Τριμ. 
21/06/2018:  Eurogroup  - Συνάντηση 
22/06/2018:  ΕΥΔΑΠ - Ημ/νια Αποκ. Μερ. 2017 
25/06/2018:  ΤΙΤΚ - Ημ/νια Αποκ. Μερ. 2017 
26/06/2018:  ΤΙΤΚ - Ημ/νια Αποκ. Επιστ.Κεφ. 2017 
26/06/2018:  ΜΟΗ - Ημ/νια Αποκ. Μερ. 2017 
27/06/2018:  ΓΕΚΤΕΡΝΑ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
28/06/2018:  ΟΤΕ - Ημ/νια Αποκ. Μερ. 2017 
28/06/2018:  ΟΛΠ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
29/06/2018:  EΛΛΑΚΤΩΕ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
29/06/2018:  ΦΦΓΚΡΠ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
29/06/2018:  ΕΥΔΑΠ – Πληρ.Μερισμ 2017 
29/06/2018:  ΕΛΤΕΧ - Ετήσια Γενική Συνέλευση  
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 Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ αποσφραγίσθηκε η βελτιωμένη οικονομική προσφορά για 
την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε., την οποία υπέβαλε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Το ποσό του 

προσφερόμενου βελτιωμένου τιμήματος ανέρχεται σε 22 εκατ. ευρώ και είναι εντός των ορίων αποτίμησης των δύο ανεξάρτητων 
αποτιμητών.Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος και η Kantor ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι δικηγορικές 
εταιρείες Μ&Π Μπερνίτσα και Sheppard Mullin ως νομικοί σύμβουλοι και η Louis Berger ως τεχνικοί σύμβουλοι για λογαριασμό του 
ΤΑΙΠΕΔ. 

 
Επιχειρήσεις 
 
 Προϊόν παρανόησης θεωρεί η διοίκηση της FF Group την θέση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η εταιρεία αρνήθηκε 

την διεξαγωγή ελέγχου. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:Η Διοίκηση της FF Group ανακοινώνει ότι σχετικά με τις πρόσφατες 

εξελίξεις θεωρεί ότι η θέση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το ότι η Εταιρεία μας αρνήθηκε την διεξαγωγή ελέγχου 
αποτελεί προϊόν παρανόησης, καθότι η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να διασαφηνιστούν τα θέματα που έχουν 
αναδειχτεί στην επικαιρότητα. Επί των επιμέρους ζητημάτων που θέτει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο τελευταίο δελτίο τύπου 
αναφέρουμε προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού τα ακόλουθα:Ως γνωστόν και προκειμένου να διασφαλίσουμε τα 
συμφέροντα της Εταιρείας και των επενδυτών, ζητήσαμε από διεθνή ελεγκτική εταιρεία, την ΕΥ, με την πλήρη συνεργασία της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την διεξαγωγή πλήρους ελέγχου (Full Αudit) στον Όμιλο και τις θυγατρικές του.H EY για δικούς της 
λόγους δεν αποδέχθηκε την άμεση ανάληψη της διεξαγωγής πλήρους ελέγχου και αντιπρότεινε προσυμφωνημένες διαδικασίες σε 
συγκεκριμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017. Έτσι υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση. Η ελεγκτική 
εταιρεία πρότεινε παράλληλα να προβεί η FF Group στην ανάθεση εξειδικευμένου και στοχευμένου (forensic) ελέγχου σε εταιρεία 
εγνωσμένου κύρους, για τον επακριβή προσδιορισμό των αιτιών που κατέστησαν ανέφικτο τον επιτόπιο έλεγχο. Η σχετική 
σύμβαση θα υπογραφεί την ερχόμενη εβδομάδα, θα ανακοινωθεί στον τύπο και αντίγραφο αυτής θα αποσταλεί στην εποπτεύουσα  
Αρχή, Αναφορικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την υποβολή αίτησης για τη διεξαγωγή έκτακτου 
διαχειριστικού ελέγχου, εξυπακούεται ότι αυτή είναι άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι η Εταιρεία μας πρώτη έχει προβεί σε όλες τις 
ως άνω ενέργειες με τις οποίες έχουν διασφαλιστεί τα συμφέροντα της Εταιρείας, και, κυρίως, του επενδυτικού κοινού. 

 

 Την επιστροφή κεφαλαίου κατά το ποσό των 0,10€ ανά μετοχή, μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με 
αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, ενέκρινε ομόφωνα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Fourlis Συμμετοχών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

εταιρείας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 38.925.094 μετοχών σε σύνολο μετοχών - 
δικαιωμάτων ψήφου 51.643.688 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75,37% του μετοχικού κεφαλαίου. 

 
 (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”, “news247.gr”, 
“amna.gr”,“reporter.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/
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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 

Ανδρέας Σουβλερός, CFA +30-210-6879486 asouvleros@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


