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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,17% (784,17 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την συνεδρίαση 
της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 53 κινήθηκαν ανοδικά, 55 
κατέγραψαν απώλειες, ενώ 112 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
(FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.079,45 μονάδες (+0,05%), με τις μετοχές των ΠΕΙΡ (+3,04%), 
ΕΤΕ (+2,78%) και ΜΟΗ (+2,26%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΟΠΑΠ (-2,00%), ΒΙΟ (-2,35%) και ΓΡΙΒ (-5,51%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη 
πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν θετικά πρόσημα. 

 
Οικονομία 
 

 Η πρώτη προσπάθεια για την πολυπόθητη συνολική συμφωνία αρχίζει στις 16.00 
ώρα Ελλάδος κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Eurogroup. Το βασικό στοιχείο 
αυτής της συμφωνίας, εφόσον επιτευχθεί το βράδυ της Δευτέρας ή τα ξημερώματα της 
Τρίτης, θα είναι μία νέα διατύπωση για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα διευθέτησης του ελληνικού 
χρέους. Προς το παρόν αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι η επικύρωση της 
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς τα κράτη μέλη θα έχουν στα χέρια τους την έκθεση 
συμμόρφωσης της τρόικας η οποία μετά και από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου 
αναμένεται θετική. Πριν από τη συνεδρίαση αναμένονται συναντήσεις και έντονο 
παρασκήνιο για το χρέος. Μεγάλη σημασία έχει η συνεδρίαση του Euro Working Group 
νωρίτερα την Δευτέρα, η έκβαση του οποίου θα αποτελέσει πρόκριμα για το Eurogroup που 
θα ακολουθήσει το απόγευμα. Αν δεν υπάρξει συνολική συμφωνία αναμένεται νέα έκτακτη 
συνεδρίαση του Eurogroup τις επόμενες ημέρες ενώ ακολουθεί στις 15 Ιουνίου και η 
προγραμματισμένη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στο Λουξεμβούργο. Η συζήτηση, 
σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα του Eurogroup, θα βασίζεται στην απόφαση του Μαΐου του 
2016. Επίσης, η συμφωνία θα αποκαλύψει και τη διάρκεια των πρωτογενών πλεονασμάτων 
στο επίπεδο του 3,5% του ΑΕΠ πέρα από το 2021 που ψήφισε ήδη η Βουλή στο 
Μεσοπρόθεσμο. 
 

 Σήμα αισιοδοξίας ακολούθησε χθες από τον Επίτροπο Οικονομικών της ΕΕ Πιερ 
Μοσκοβισί: «Η Ελλάδα έχει αναλάβει τις ευθύνες της. Ελπίζω ότι τώρα εμείς οι εταίροι 
της Ελλάδας να αναλάβουμε επίσης τις ευθύνες μας», είπε ο κ. Μοσκοβισί και 
πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι, στην πραγματικότητα, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συνολική 
συμφωνία». 

 

 Αυξητικά κινείται το χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης και το 2017 καθώς τον Μάρτιο 
ανήλθε στα 326,528 δισ. ευρώ, έναντι 326,258 δισ. που είχε φτάσει τον Δεκέμβριο. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο οργανισμός Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου ανήλθαν σε 2,908 δισ. 
ευρώ στο τέλος Μαρτίου, έναντι 2,791 δισ. που ήταν στα τέλη Δεκεμβρίου. Αυτά είναι 
ουσιαστικά ό,τι περίσσεψε από το πρωτογενές πλεόνασμα 3,9% του 2016, μαζί με ό,τι 
απέμεινε από τα έξτρα δάνεια που έλαβε για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
που έλαβε στο β΄εξάμηνο πέρυσι η κυβέρνηση. Από τα 326,5 δισ. ευρώ, τα 56,6 δισ. 
αφορούν κρατικά ομόλογα και τα 14,9 βραχυπρόθεσμους τίτλους. Σε αυτά θα πρέπει να 
προστεθούν και 13,6 δισ. από ρέπος των φορέων του δημοσίου. Τα ρέπος αυξήθηκαν κατά 
2,3 δισ. (ή σχεδόν 15%) μέσα σε 3 μήνες, σε σχέση με τα 11,4 δισ. που είχε αντλήσει η 
κυβέρνηση ως τον Δεκέμβριο του 2016., εξέλιξη που δείχνει ότι συνεχίζεται η (εξ-) άντληση 
κάθε πηγής ρευστότητας στο δημόσιο –αλλά και με σχετικά «αλμυρό» επιτόκιο. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Στα 37 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank το πρώτο τρίμηνο, εκ των 
οποίων τα 29 εκατ. από διεθνείς δραστηριότητες. Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 
(NPEs) της τράπεζας κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο (-€72εκ.). 
Στο τρίμηνο καταγράφεται και μείωση των καταθέσεων κατά €372εκ. Στην τηλεδιάσκεψη με 
τους αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η διοίκηση της τράπεζας 
εμφανίστηκε αισιόδοξη για την επίτευξη των φετινών στόχων μείωσης των κόκκινων 
δανείων, ενώ ανέλυσε τις προϋποθέσεις για να επιστρέψουν οι καταθέτες στα γκισέ. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα: 
Tα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €381εκ., μειωμένα κατά 1,9% έναντι του 
Δ΄ τριμήνου 2016 και σταθερά έναντι του Α΄ τριμήνου 2016. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου 
διατηρήθηκε σε 2,31%. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν σε €80εκ. το 
Α΄ τρίμηνο 2017, έναντι €82εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2016 και €68εκ. το Α΄τρίμηνο 2016 και 
αντιστοιχούσαν σε 50 μονάδες βάσης επί του συνόλου του ενεργητικού (εξαιρουμένων των 
δαπανών για τη χρήση των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ). Τα οργανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 
2,1% σε €461εκ. και τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν από €55εκ. σε €40εκ. το Α΄ τρίμηνο 2017, 
με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να διαμορφωθούν σε €501εκ., από €526εκ. το Δ΄ τρίμηνο 
2016. Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,4% έναντι του Α΄ τριμήνου 2016 και 
ανήλθαν σε €245εκ. το Α΄ τρίμηνο 2017, ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 4,9% σε 
€179εκ. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 48,8% το Α΄ τρίμηνο 2017. Τα 
οργανικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 5,4% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2016, ενώ  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 784.17 +0.17% +21.8% 

FTSE-Large Cap 2,079.45 +0.05% +19.4% 
FTSE-Mid Cap 1,054.40 +0.69% +39.9% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 51,979 -0.15% +15.2% 
Όγκος (€ εκατ.) 78.74 - 51.42 

  

 
ΠΕΙΡ 3.04% 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 2.78% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΟΗ 2.26% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΥΤΙΛ 1.86% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΜΕΤΚ 1.45% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΑΡΑΙΓ -1.14% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1.78% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΟΠΑΠ -2.00% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΒΙΟ -2.35% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΓΡΙΒ -5.51% -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 6.45% -4.3 -118 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 5.71% -4.3 -140 

Spread 10ετούς Ομ. 534 -7.0 -156 

USD / Euro 1.12 0.85% 6.5% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 50.35 2.03% -6.3% 

ΑΕΠ (%) -0,5% A΄ Τριμ.'17 - 

Πληθωρισμός 1,6% Απρ. '17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

22/05/2017: Eurogroup 
22/05/2017: EXAE – Αποτελέσματα Α’ Τριμ. 2017 
22/05/2017: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμ. 2017 
 

23/05/2017: ΦΡΛΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμ. 2017 
23/05/2017: ΑΡΑΙΓ – Αποτελέσματα Α’ Τριμ. 2017 
23/05/2017: ΔΕΗ – Έκτακτη ΓΣ 
23/05/2017: ΠΛΑΙΣ – Ετήσια ΓΣ 
24/05/2017: ETE – Αποτελέσματα Α’ Τριμ. 2017 
24/05/2017: ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα Α’ Τριμ. 2017 
24/05/2017: ΕΧΑΕ – Ετήσια ΓΣ 
24/05/2017: ΕΛΠΕ – Ετήσια ΓΣ 
30/05/2017: ΤΕΝΕΡΓ – Ετήσια ΓΣ 
30/05/2017: ΒΙΟ – Ετήσια ΓΣ 
30/05/2017: ΕΧΑΕ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
30/05/2017: ΠΛΑΙΣ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
31/05/2017: ΑΛΦΑ – Αποτελέσματα Α’ Τριμ. 2017 
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αυξήθηκαν κατά 9,6% σε ετήσια βάση σε €217εκ. Παράλληλα, τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 9,6% σε σχέση με το Δ΄ 
τρίμηνο 2016 και κατά 1,7% έναντι του Α΄ τριμήνου 2016 σε €257εκ. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν θετικά και ανήλθαν σε 
€154εκ. το Α΄ τρίμηνο 2017, ωστόσο τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ήταν αρνητικά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και 
διαμορφώθηκαν σε -€72εκ. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης σε 45,0% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του Α΄ 
τριμήνου 2017, ενώ τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €290εκ. σε σχέση με το τέλος του 2016. Η κάλυψη των NPEs και των δανείων σε 
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 50,8% και 65,5% αντίστοιχα. Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων 
ανήλθαν σε €188εκ. και αντιστοιχούσαν σε 1,94% επί των μέσων χορηγήσεων το Α΄ τρίμηνο 2017. Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν 
σταθερά κερδοφόρες για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε €29εκ, με όλες τις χώρες να είναι κερδοφόρες. O 
δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 17,3% επί του σταθμισμένου ενεργητικού. Με την πλήρη εφαρμογή 
του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης ανήλθε σε 13,9%, από 13,8% στο τέλος του 2016. Η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA 
ανήλθε σε €12,2δισ. στο τέλος Μαρτίου 2017 και €11,6δισ. στις 11 Μαΐου του τρέχοντος έτους, μειωμένη κατά €0,8δισ. από τα υψηλά του 2017. Οι 
καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά €372εκ. και οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) υποχώρησαν κατά €446εκ. το Α΄ τρίμηνο 2017. Ο δείκτης 
χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 115,1% την ίδια περίοδο. 
 

 Το ενδιαφέρον της αμερικανικής ExxonMobil για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες πιστοποιήθηκε χθες στις συναντήσεις που είχαν στην Αθήνα 
στελέχη της πολυεθνικής με τα ΕΛΠΕ, τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και εν συνεχεία με τον υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη. Στις συναντήσεις συμμετείχαν και στελέχη της γαλλικής Total, η οποία αποτελεί τον συνεταίρο των ΕΛΠΕ στην 
παραχώρηση του οικοπέδου «2» στο Ιόνιο. Εκπρόσωποι της ΕxxonMobil ήρθαν στην Αθήνα για να οριστικοποιήσουν τη συμμετοχή τους στην 
παραχώρηση του Ιονίου, εξαγοράζοντας ποσοστό από τα ΕΛΠΕ καθώς και να υπογράψουν συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας για τη διεκδίκηση 
και άλλων πετρελαιοπιθανών περιοχών της χώρας, με προτεραιότητα την υποθαλάσσια περιοχή της Κρήτης. Η συνάντηση των εκπροσώπων της 
ExxonMobil με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης αλλά και με τον αρμόδιο επί των Ενεργειακών υπουργό Γιώργο Σταθάκη πιστοποιεί το ενδιαφέρον 
του αμερικανικού κολοσσού για μια στρατηγική τοποθέτηση στην ελληνική ΑΟΖ. Η ΕxxonMobil φέρεται να έχει καταλήξει σε συμφωνία με τα ΕΛΠΕ 
και την Total, ενώ είχε επαφές και με την κυβέρνηση προκειμένου να διαπιστωθεί η στήριξη στο πρόγραμμα αξιοποίησης των εγχώριων 
υδρογονανθράκων, που είναι κομβικής σημασίας στο στάδιο της τελικής υπογραφής. Αν και επισήμως χθες δεν ανακοινώθηκε υπογραφή 
συμφωνίας, οι πληροφορίες φέρουν τις τρεις πλευρές να έχουν υπογράψει για την είσοδο της Exxon στην παραχώρηση του Ιονίου. Πηγές θέλουν η 
συνεργασία να επεκτείνεται και στη δημιουργία νέας κοινοπραξίας με τα ΕΛΠΕ στην οποία η ΕxxonΜοbil θα συμμετέχει ως οperator μέσω της οποίας 
θα «χτυπήσουν» νέες πετρελαιοπιθανές περιοχές της χώρας, με πρώτη την Κρήτη. 

 
 (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”, “news.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 

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


