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Με πτώση της τάξης του 0,50 % (841,83 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 38 κινήθηκαν ανοδικά, 70 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 104 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 2.159,92 μονάδες (-0,53%), με τις μετοχές των ΛΑΜΔΑ (+5,38%), ΒΙΟ (1,62%) 
και ΦΡΛΚ (0,86%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-2,55%), ΔΕΗ (-3,02%) και ΑΤΤ (-5,20%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές κινήθηκαν ανοδικά ενώ οι Αμερικάνικες αγορές κινήθηκαν πτωτικά.  
 

Οικονομία 
 

 Έλλειμμα μειωμένο κατά 418 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016 εμφάνισε το 2017 το 
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας. Η μείωση του ελλείμματος στα 1,5 δισ. 
ευρώ οφείλεται σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου 
υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, 
η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Η διεύρυνση 
του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών είναι αποτέλεσμα τόσο της αύξησης του ελλείμματος 
του ισοζυγίου καυσίμων όσο και της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς 
καύσιμα. Επισημαίνεται ότι το 2017 οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 14,1% και 4,6% σε 
τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και ότι οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανόδου για τις 
εξαγωγές χωρίς καύσιμα ήταν 9,6% και 6,7%. Παράλληλα, σημείωσαν αύξηση και οι 
εισαγωγές αγαθών, κατά 12,7% και 7,4% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα. Η 
αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του 
ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών. Ειδικότερα, όσον 
αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 9,7% και 
οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 10,5%. Επιπλέον, οι εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών 
αυξήθηκαν κατά 16,9% σε τρέχουσες τιμές. Το 2017, στην κατηγορία των άμεσων 
επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά 543 
εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις κατά 3,6 δισεκ. ευρώ. Στις επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού 
αντανακλά κυρίως την πτώση (κατά 18,2 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε 
ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, ενώ η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων 
αντανακλά κυρίως τον περιορισμό (κατά 1,1 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων 
σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. 
 

 Η τέταρτη αξιολόγηση, η ελάφρυνση του χρέους και η μετά το πρόγραμμα διάσωσης 
εποχή, αποτελούν κομμάτια ενός παζλ που θα συμπληρωθούν μέχρι τη συνεδρίαση 
του Eurogroup τον Ιούνιο, δήλωσε ο Ευ. Τσακαλώτος, μιλώντας στην Επιτροπή 
Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το 
πρακτορείο Bloomberg. Τα δύο τελευταία προαπαιτούμενα που βρίσκονται σε 
εκκρεμότητα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις προσεχείς μέρες, διαβεβαίωσε ο κ 
Τσακαλώτος και πρόσθεσε: Δεν θέλουμε εκπλήξεις μετά το τέλος του προγράμματος, 
θέλουμε να γνωρίζουμε τα επόμενα βήματα. Έως τέλος Απριλίου παρουσιάζουμε το δικό 
μας στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης το οποίο δίνει τις βασικές προτεραιότητες ώστε να 
προχωρήσουμε μπροστά, κάτι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση. Η Ελλάδα έχει χτίσει 
ισχυρή αξιοπιστία τα τελευταία δύο χρόνια. Το ενδεχόμενο μίας προληπτικής πιστωτικής 
γραμμής θα μπορούσε να λειτουργήσει αντίθετα, δίνοντας το λάθος σήμα στις αγορές, 
τόνισε ο κ. Τσακαλώτος. 

 

Επιχειρήσεις 
 
 Ξεκινάνε σήμερα τα stress test των ελληνικών τραπεζών τα οποία θα ολοκληρωθούν 

στις αρχές Μαΐου. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων αποσκοπεί στο να 
εντοπιστούν οι κεφαλαιακές αδυναμίες των τραπεζών και να δρομολογηθούν οι ενέργειες για 
τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σύμφωνα με όσα 
έχουν γίνει γνωστά οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα αποστείλουν σήμερα τους 
ισολογισμούς του 2017 και στοιχεία σχετικά με την άσκηση στην ΕΚΤ και στην Αρχή 
Τραπεζών. Τη Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου θα υποβάλλουν στις εποπτικές αρχές το σύνολο 
των στοιχείων για το βασικό και το δυσμενές σενάριο της άσκησης. Η EBA θα προχωρήσει 
σε παρατηρήσεις και βάσει αυτών οι τράπεζες θα υποβάλουν, εκ νέου, διορθωμένο το 
σύνολο των στοιχείων για το βασικό και το δυσμενές σενάριο της άσκησης ως τις 15 
Μαρτίου. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των στοιχείων από την ΕΚΤ και θα δοθούν 
κατευθύνσεις. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλουν τα 
οριστικά τους στοιχεία στις 2 Απριλίου. Την Παρασκευή 4 Μαΐου θα συνεδριάσει το 
Εποπτικό Συμβούλιο του SSM το οποίο θα εξετάσει τα αποτελέσματα της άσκησης 
προσομοίωσης και θα οριστικοποιήσει τα ευρήματα των stress test, προσδιορίζοντας τις 
κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών και τους τρόπους που αυτές θα καλυφθούν. Τα 
αποτελέσματα των τεστ θα εκφράζουν την πολιτική της ΕΚΤ για τη διατήρηση επαρκών 
δεικτών κεφαλαίου, ισχυρής ρευστότητας και κερδοφορίας σε δυσμενείς οικονομικές 
συνθήκες. 

 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 841.83 -0.50% +4.9% 

FTSE-Large Cap 2,159.92 -0.53% +3.7% 
FTSE-Mid Cap 1,302.63 -0.56% +8.7% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 57,072 -0.35% +5.6% 
Όγκος (€ εκατ.) 55.45 - 73.74 

  

 
ΛΑΜΔΑ 5.38% 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%  
ΒΙΟ 1.62% 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%  
ΦΡΛΚ 0.86% 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%  
ΟΤΕ 0.58% 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%  
ΕΛΠΕ 0.37% 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%  

ΑΔΜΗΕ -2.22% -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%  
ΟΠΑΠ -2.32% -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%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2.55% -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%  
ΔΕΗ -3.02% -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%  

ΑΤΤ -5.20% -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 841.83 -0.50% +4.9% 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 2,159.92 -0.53% +3.7% 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1,302.63 -0.56% +8.7% 

Spread 10ετούς Ομ.    

USD / Euro 55.45 - 73.74 

Αργό Πετρέλαιο ($) 841.83 -0.50% +4.9% 

ΑΕΠ (%) 1,3% Γ΄ Τριμ.'17 - 

Πληθωρισμός 1,1% Νοε.'17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

21/02/2018:               -                       
 

22/02/2018: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα Έτους 2017 
22/02/2018: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2017 
26/02/2018: ΕΛΛ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
01/03/2018: MSCI – Τριμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών 
(Ημερομηνία Εφαρμογής Αναθεώρησης 
05/03/2018: ΕΛΣΤΑΤ - ΑΕΠ Δ’ Τρίμ.’17 (προσωρινά 
στοιχεία) 
07/03/2018: ΕΛΣΤΑΤ – 2017 Ετήσιο ΑΕΠ (εκτίμηση) 
08/03/2018: ΕΛΛ – Αποκοπή μερίσματος 2017 
12/03/2018: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
12/03/2018: ΕΥΡΩΒ - Αποτελέσματα Έτους 2017 
13/03/2018: ΦΡΛΚ -Αποτελέσματα Έτους 2017 
15/03/2018: ΕΛΛ – Πληρωμή μερίσματος 2017 
15/03/2018:ΑΡΑΙΓ- Αποτελέσματα Έτους 2017 
20/03/2018: ΑΛΦΑ -Αποτελέσματα Έτους 2017 
21/03/2018: ΓΡΙΒ –Ετήσια Γενική Συνέλευση 
23/03/2018: ΓΡΙΒ – Αποκοπή μερίσματος 2017 
26/03/2018: ΕΧΑΕ - Αποτελέσματα Έτους 2017 
28/03/2018: ΤΙΤΚ - Αποτελέσματα Έτους 2017 
28/03/2018: ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα Έτους 2017 
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 Μισή μονάδα υποχώρησε το μερίδιο της ΔΕΗ στην προμήθεια τον Ιανουάριο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στο Μηνιαίο Δελτίο Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ του ΛΑΓΗΕ, το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθές. Συγκεκριμένα, το μερίδιο της ΔΕΗ στα 
στοιχεία του ΛΑΓΗΕ καταγράφει υποχώρηση στο 84,9% (10,86% στην Υψηλή Τάση, 17,31% στη Μέση Τάση και 56,72% στη Χαμηλή Τάση), από 
το 85,4% που είχε βρεθεί το Δεκέμβριο. Η μικρή υποχώρηση του μεριδίου της ΔΕΗ τον Ιανουάριο, μετά το ανοδικό σερί του τελευταίου τριμήνου 
του 2017, σε συνδυασμό με την «οριακά ανεκτή» τιμή στην τελευταία δημοπρασία, δείχνει ότι ενδεχομένως στις αρχές του 2018 ενισχύεται η 
δυναμική του ανταγωνισμού και της μετακίνησης πελατών. Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό, ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες, τόσο 
όλοι οι μεγάλοι εναλλακτικοί προμηθευτές, όσο και σχεδόν όλες οι σχετικά μικρότερες εταιρείες καταγράφουν σταθεροποίηση ή και μικρή αύξηση 
του μεριδίου τους. Τα μερίδια των εναλλακτικών προμηθευτών, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, διαμορφώθηκαν τον Ιανουάριο ως εξής: 
Elpedison: 3,47%, Protergia (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ): 3,39%, ΗΡΩΝ: 3,19%,WATT+VOLT: 1,33% NRG: 0,89%,VOLTERRA: 0,87% ,ΕΛΤΑ: 
0,49%,GREEN: 0,43,KEN: 0,3% ,OTE: 0,27%,VOLTON: 0,13% ΝOVAERA: 0,05%,INTERBETON: 0,04% , GROWTH: 0,03% ,VIENER: 0,03% 
,ZeniΘ: 0,02% ,Φυσικό Αέριο Αττικής: 0.02% 

 

 Σήμερα ξεκινάνε οι αποκλειστικώς ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι όσο και να "τρέξουν" εφεξής οι 
πλειστηριασμοί, θα είναι ανέφικτο να πιαστούν οι στόχοι για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μέσω ρευστοποιήσεων. 
Όπως αναφέρουν τραπεζίτες ,η δυνατότητα μεταφοράς ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που παρακωλύονται στην περιφέρεια σε 
συμβολαιογράφους της Αθήνας, θα πρέπει να περάσει πρώτα από το στάδιο της εξακρίβωσης ότι δεν υπάρχει τοπικός πιστοποιημένος 
συμβολαιογράφος. Επιπλέον, ακόμη και εφόσον διεξαχθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, θα περάσουν 2-3 μήνες μέχρι το ακίνητο να 
κατακυρωθεί στην τράπεζα (σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ακινήτων που θα βγουν σε πλειστηριασμό, θα αγοραστούν από τις 
τράπεζες) και αυτή να εμφανίσει ανάκτηση ενεχύρων στον ισολογισμό της. Ενόψει της έναρξης αποκλειστικά των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 
από τις 21 Φεβρουαρίου, ΕΚΤ και SSΜ είχαν ζητήσει από τις τράπεζες συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για το τρέχον έτος, καταλήγοντας ότι 
θα πρέπει να υλοποιηθούν τουλάχιστον 4.000 – 6.000 προγράμματα πλειστηριασμών. Με το δεδομένο ότι το κάθε πρόγραμμα πλειστηριασμού δεν 
αφορά μόνο σε ένα ακίνητο, αλλά συνήθως  περιλαμβάνει 2-3 ή και περισσότερα ακίνητα, ένας μέσος όρος στην "κατεύθυνση" που έδωσε ο SSM 
στις τράπεζες τον Ιανουάριο, όταν οι Έλληνες τραπεζίτες είχαν μεταβεί στη Φρανκφούρτη, μεταφράζεται σε τουλάχιστον 15.000 – 18.000 ακίνητα 
που θα έπρεπε να βγουν φέτος σε πλειστηριασμό. Η προοπτική αυτή αποδεικνύεται ανεδαφική, αφού και η Κομισιόν, στην πρόσφατη Έκθεση 
Συμμόρφωσης του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής, θεωρούσε φιλόδοξο τον στόχο που είχαν θέσει οι ίδιες οι τράπεζες για 
πλειστηριασμούς περίπου 10.000 ακινήτων εντός του 2018. "Αυτός είναι ένας φιλόδοξος στόχος δεδομένου ότι δεν έχουν διεξαχθεί περισσότερες 
από 30 ηλεκτρονικές δημοπρασίες τον τελευταίο μήνα του 2017", ανέφερε στην έκθεσή της η Κομισιόν, συμπληρώνοντας ότι για τον Ιανουάριο 
προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν 500 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (οι οποίοι τελικώς δεν έγιναν), ενώ ο αριθμός τους θα πρέπει να 
αυξηθεί περαιτέρω από τον Μάρτιο του 2018 και μετά, σε 1.000 πλειστηριασμούς ανά μήνα, φτάνοντας τις 2.000 δημοπρασίες το μήνα στο 
τελευταίο τρίμηνο του 2018. Σημειώνεται ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά αυτό που αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων που 
υπέβαλαν οι τράπεζες στον SSM για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους το 2018. Οι πλειστηριασμοί αποτελούν κεντρικό σημείο 
των προσπαθειών για τη μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ο στόχος για μείωση των NPEs μέσω ρευστοποιήσεων 
ανέρχεται σε 13,5 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2019. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό της συμβολής των πλειστηριασμών στην επίτευξη του στόχου 
μείωσης των κόκκινων δανείων μέχρι τα τέλη του 2019 ανέρχεται σε 30%.Τα παραπάνω, και χωρίς να υπολογίζεται το γεγονός ότι ο SSM, ζητούσε 
δείγμα γραφής τουλάχιστον 2.000 – 3.000 πλειστηριασμών ενόψει των stress tests στις ελληνικές τράπεζες, δικαιολογούν τον εκνευρισμό Ντράγκι 
στο προχθεσινό Eurogroup και την επισήμανση στον υπουργό Οικονομικών Ε. Τσακαλώτο για την ανάγκη εύρυθμου και αποτελεσματικού πλαισίου 
υλοποίησης των πλειστηριασμών. Η εύρυθμη και αποτελεσματική διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα κριθεί από τη σημερινή 
αποκλειστική πρεμιέρα τους. Χωρίς, βεβαίως, να μπορεί να καλύψει το εξάμηνο που χάθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2017, όταν θα έπρεπε να 
είχαν ξεκινήσει οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, και με στοίχημα να μη χαθεί το α΄ εξάμηνο του 2018, όπως φοβούνται οι τραπεζίτες. 
 

 (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”) 
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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. 
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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


