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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του 0.32% (712,61 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη   
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 52 κινήθηκαν ανοδικά, 
37 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 118 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.887,41 μονάδες (+0,54%), με τις 
μετοχές της ΣΑΡ (+6,69%), ΕΤΕ (+2,35%) και ΟΠΑΠ (+2,09%) να καταγράφουν την 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΜΟΗ (-1,81%), ΜΠΕΛΑ (-
1,96%) και ΕΥΡΩΒ (-3,38%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές 
και οι Αμερικάνικες κινήθηκαν ανοδικά. 
 

Οικονομία 
 Την εβδομάδα της 10ης Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη 

αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα στο πλαίσιο της 
μεταμνημονιακής εποπτείας, ανακοίνωσε χθές ο επίτροπος Οικονομικών 
Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις 
Βρυξέλλες με αφορμή την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος 
στήριξης. Ο Γάλλος επίτροπος ξεκαθάρισε ότι η ενισχυμένη εποπτεία θα είναι σε 

κάθε περίπτωση «πολύ ελαφρότερη» από ένα πρόγραμμα και δεσμεύτηκε πως η 
Επιτροπή θα φροντίσει να εφαρμοστεί με «ομαλό» τρόπο με τέσσερις αποστολές 
το χρόνο - δύο εκ των οποίων θα συμπίπτουν με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - και 
σεβόμενη την «ακεραιότητα και την κυριαρχία» της Ελλάδας. «Δεν θα υπάρχει πια 
η τρόικα, δε θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο, ποιοτικά η διαφορά θα είναι μεγάλη», 
είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα επιβληθεί κανένα νέο μέτρο και 
η Ελλάδα θα είναι «ελεύθερη να ορίζει τη δική της οικονομική πολιτική». «Για την 
Ελλάδα, για την Eυρωζώνη, είναι μια σημαντική, ιστορική μέρα. Μετά από 8 
χρόνια οικονομικής βοήθειας, η χώρα μπορεί πλέον να σταθεί στα πόδια της», 
είχε γράψει από νωρίς στο Twitter, ο Γάλλος επίτροπος. Ερωτηθείς σχετικά με την 
εφαρμογή του μέτρου για τις περικοπές των συντάξεων, ο Πιερ Μοσκοβισί 
σημείωσε ότι οι δεσμεύσεις πρέπει να τηρούνται και πως σε κάθε περίπτωση, το 
δημοσιονομικό περιθώριο ή μη της Ελλάδας θα εξεταστεί πλέον στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με την αξιολόγηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού. 

 

 Πλεόνασμα 210 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 527 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 
τον ίδιο μήνα του 2017, κατέγραψε τον εφετινό Ιούνιο το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Τράπεζα της 

Ελλάδος, αποδίδεται στην επιδείνωση πρωτίστως του ισοζυγίου αγαθών και 
δευτερευόντως εκείνου των πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε 
μερικώς από τη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και δευτερογενών 
εισοδημάτων. Όπως επισημαίνει η ΤτΕ, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών 
αυξήθηκε κατά 535 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 2,0 δισεκ. ευρώ, καθώς οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται 
στην επιδείνωση κυρίως του ισοζυγίου καυσίμων (λόγω και της αύξησης των 
τιμών των καυσίμων) και δευτερευόντως του ισοζυγίου χωρίς καύσιμα. Οι 
εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,9% σε σταθερές τιμές, ενώ οι εξαγωγές 
αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 16,1% σε σταθερές 
τιμές. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά 313 εκατ. 
ευρώ, η οποία οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη βελτίωση του ταξιδιωτικού 
ισοζυγίου. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 22,3% 
τον Ιούνιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2017 και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 
16%.  
 

 «Την επιστροφή της Ελλάδας στην κανονικότητα» χαιρετίζει ο πρόεδρος 
του Eurogroup, Μάριο Σεντένο. «Η Ελλάδα είναι σήμερα σε θέση να μπορεί να 

απολαμβάνει τα πλήρη οφέλη της συμμετοχής στην Ευρωζώνη και να υπόκειται 
στους ίδιους κανόνες με τα υπόλοιπα κράτη- μέλη του ευρώ» αναφέρει σε 
ανάρτησή του στο Twitter o κ. Σεντένο και υπογραμμίζει: «Υπό αυτή την έννοια η 
Ελλάδα επιστρέφει σήμερα στην κανονικότητα. Επομένως, καλωσήρθατε πίσω». 
Σε βίντεο, που συνοδεύει την ανάρτηση, ο Πορτογάλος υπουργός Οικονομικών, 
σημειώνει πως αυτή είναι μία ιδιαίτερη ημέρα για την Ελλάδα, καθώς σηματοδοτεί 
το τέλος μίας δύσκολης οκταετούς περιόδου, από την οποία όλοι διδάχθηκαν 
μαθήματα. Ο επικεφαλής του Eurogroup σημειώνει επίσης ότι για την Ελλάδα 
αρχίζει μία νέα πραγματικότητα. «Δεν υπάρχουν άλλα προαπαιτούμενα, αλλά δεν 
υπάρχουν και άλλες εκταμιεύσεις» εξηγεί και ξεκαθαρίζει ότι από τη στιγμή που η 
χώρα ανακτά τον έλεγχο της οικονομικής πολιτικής έχει και νέες ευθύνες. 
Προειδοποιεί τέλος ότι «δεδομένου ότι οι Ελληνες πλήρωσαν ακριβά τις κακές 
πολιτικές του παρελθόντος, η οπισθοδρόμηση θα ήταν ένα μεγάλο λάθος». 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 712.61 +0.32% -11.2% 

FTSE-Large Cap 1,887.41 +0.54% -9.4% 
FTSE-Mid Cap 1,139.68 -0.02% -4.9% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 50,706 +0.52% -6.2% 
Όγκος (€ εκατ.) 26.91 -34.33% 58.23 

  

 
ΣΑΡ 6.69% 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%  
ΕΤΕ 2.35% 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%  
ΟΠΑΠ 2.09% 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%  
ΕΥΔΑΠ 1.90% 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%  
ΒΙΟ 1.59% 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%  

ΜΥΤΙΛ -1.23% -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%  
ΔΕΗ -1.32% -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%  

ΜΟΗ -1.81% -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%  
ΜΠΕΛΑ -1.96% -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 -3.38% -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 5.23% +1.6 +63 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.32% -2.6 +20 

Spread 10ετούς Ομ. 401 -2.6 +32 

USD / Euro 1.14 0.23% -4.5% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 66.08 0.26% 9.4% 

ΑΕΠ (%) 2.3% Α’ Τριμ.'18 - 

Πληθωρισμός 1.0% Ιούνιος '18 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

21/08/2018:                        -                                
 

29/08/2018:  ΠΕΙΡ - Αποτελέσματα 1
ου

 Εξαμ. ’18  
30/08/2018:  ΑΛΦΑ - Αποτελέσματα 1

ου
 Εξαμ. ’18  

30/08/2018:  ΕΛΠΕ - Αποτελέσματα 1
ου

 Εξαμ. ’18  
30/08/2018:  ΕΥΡΩΒ - Αποτελέσματα 1

ου
 Εξαμ. ’18  

31/08/2018:  ΕΤΕ - Αποτελέσματα 1
ου

 Εξαμ. ’18  
31/08/2018:  ΑΡΑΙΓ - Αποτελέσματα 1

ου
 Εξαμ. ’18 .  
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Επιχειρήσεις 
 
 Σε διαδικασία "συναινετικής συνεργασίας" με τους κατόχους των ομολογιών της βρίσκεται η Folli Follie Group, με στόχο 

να συμφωνηθεί η αναστολή πιθανών ενεργειών που θα καταστήσουν τα ομολογιακά δάνεια ληξιπρόθεσμα, γεγονός που 
θα άνοιγε το δρόμο σε κινήσεις εξασφάλισης των απαιτήσεων των ομολογιούχων. Αυτό προκύπτει από απάντηση της 

εταιρείας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τα "Γεγονότα Παραβίασης” για τα μετατρέψιμα ομόλογα (249,5 
εκατ.ευρώ), τα ομόλογα σε ελβετικό φράγκο (150 εκατ.) αλλά και του Schuldschein των 20 εκατ. ευρώ. Μάλιστα η Folli Follie 
αναφέρει πως η διαδικασία συναινετικής συνεργασίας προβλέπεται να επεκταθεί σύντομα και στους λοιπούς χρηματοοικονομικούς 
πιστωτές, μεταξύ των οποίων είναι και ελληνικές και αλλοδαπές πιστώτριες τράπεζες. Στόχος είναι η εξεύρεση, το συντομότερο 
δυνατόν αναφέρει η FFG, βιώσιμης λύσης για την εταιρεία, τους πιστωτές, τους προμηθευτές, τους μετόχους, το προσωπικό της και 
τους λοιπούς stakeholders. Όπως προκύπτει από την απάντηση της FFG στην εποπτική αρχή, καταλύτης για την παραβίαση των 
όρων ήταν η καταγγελία ενός Schuldschein (σ.σ. πρόκειται για μια δανειακή σύμβαση μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων, η οποία 
διέπεται από το γερμανικό δίκαιο), ύψους 20 εκατ. ευρώ. Η καταγγελία κατέστησε την οφειλή ληξιπρόθεσμη και οδήγησε στην 
κατάπτωση της σχετικής εγγύησης που δόθηκε από την εταιρεία, κάτι που αποτέλεσε το πρώτο πιστωτικό γεγονός για την υπόθεση 
Folli Follie. Η εταιρεία στην ανακοίνωση της σημειώνει χαρακτηριστικά πως "το πρώτο Γεγονός Παραβίασης αφορά τον Όρο 10(c) 
(Events of Default) των μετατρέψιμων ομολόγων και επήλθε ως αποτέλεσμα του ότι κατέστη πρόωρα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή 
άλλη χρηματοοικονομική οφειλή ποσού €20 εκατ. της Εταιρίας μας (που είναι εγγυήτρια των ομολόγων €249,5 εκατ.), ως συνέπεια 
παραβίασης υπό την εν λόγω άλλη χρηματοοικονομική οφειλή. Η εν λόγω άλλη χρηματοοικονομική οφειλή είναι το Schuldschein 
ποσού €20 εκατ. που έχει εγγυηθεί η Εταιρία μας". Σε ότι αφορά στο ομολογιακό δάνειο των 249,5 εκατ.ευρώ, καταλύτης αποτέλεσε  
η κατάθεση αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 106β (εξυγίανση επιχειρήσεων). Η FFG τονίζει ότι "το δεύτερο Γεγονός Παραβίασης 
αφορά τον Όρο 10(f) (Events of Default) των μετατρέψιμων ομολόγων ως αποτέλεσμα της προσωρινής διαταγής που εκδόθηκε για 
την Εταιρία μας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 20ή Ιουλίου 2018 κατόπιν αιτήματος της Εταιρίας μας για την λήψη 
προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007 όπως ισχύει. Ενώ ούτε η υποβολή της αίτησης ούτε η έκδοση 
της προσωρινής διαταγής εμποδίζει αφ’ εαυτής την Εταιρία μας ως εγγυήτρια των ομολόγων να εξοφλεί υποχρεώσεις της όταν 
καθίστανται πληρωτέες, ούτε επιφέρει δικαστικό τερματισμό υφισταμένων συμβάσεων, εν τούτοις η ισχύς της προσωρινής διαταγής 
εμποδίζει εξασφαλισμένους πιστωτές από την εκτέλεση των περισσοτέρων τύπων εμπραγμάτων εξασφαλίσεων επί περιουσιακών 
στοιχείων της Εταιρίας μας και, επίσης, εμποδίζει την επιβολή μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης από 
πιστωτές της Εταιρίας μας. Το γεγονός ότι οι πιστωτές δεν μπορούν να λάβουν τα εν λόγω μέτρα για να εξαναγκάσουν την πληρωμή 
των απαιτήσεών τους δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελεί moratorium που επηρεάζει όλες τις οφειλές της Εταιρίας μας και εγγυήτριας 
των εν λόγω ομολόγων". Μέχρι σήμερα, σημειώνει η Folli Follie, δεν έχουν κηρυχθεί πρόωρα ληξιπρόθεσμα ούτε τα μετατρέψιμα 
ομόλογα, ούτε τα ομόλογα σε ελβετικό φράγκο. Ωστόσο, όλα εξαρτώνται από την πορεία της διαδικασίας "συναινετικής συνεργασίας” 
που έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ εταιρείας και πιστωτών. Σημειώνεται πως έπειτα από τη χορήγηση Προσωρινής Διαταγής από το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η εταιρεία τελεί σε προστασία από τους πιστωτές έως τη δικάσιμο, η οποία έχει οριστεί για τις 12 
Σεπτεμβρίου. Η προστασία εξασφαλίστηκε με τη συναίνεση της θυγατρικής της FFG, λουξεμβουργιανής εταιρείας, FF Group Finance 
Luxembourg II SA. 

 
 (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


