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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του 1,57% (787,50 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 30 κινήθηκαν ανοδικά, 77 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 106 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 2.018,80 μονάδες (-1,46%), με τις μετοχές των ΓΡΙΒ(+1,70%) ,ΕΕΕ (+1,26%) 
και ΠΕΙΡ (+0,37%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές ΑΛΦΑ 
(-4,44%) , ,ΦΦΓΚΡΠ (-4,89%) και ΜΥΤΙΛ (-5,56%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες αγορές κινήθηκαν πτωτικά. 
 

Οικονομία 
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας θα εξετάσει στη 

συνεδρίασή του στις 27 Μαρτίου την έγκριση της εκταμίευσης της δόσης  των 6,7 δισ. 
ευρώ αρχής γενομένης από την υποδόση των 5,7 δισ. ευρώ. Η δόση των 6,7 δισ. ευρώ 
θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους, την εκκαθάριση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και την ανάπτυξη του αποθεματικού ασφαλείας για 
τη μετά το Μνημόνιο εποχή. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM θα εξετάσει 
επίσης την έγκριση της τροποποίησης της δανειακής συμφωνίας του ESM με την Ελλάδα, η 
οποία συνομολογήθηκε το 2015. Το θέμα το έχει αποκαλύψει πρώτο το CNN Greece. Η 
προτεινόμενη τροποποίηση προβλέπει ότι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας 
το γνωστό Υπερταμείο Αποκρατικοποήσεων θα καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της 
δανειακής συμφωνίας και θα αναλάβει διάφορες υποχρεώσεις στο πλαίσιο αυτής, όπως 
προβλέπεται από την αρχή του προγράμματος. 

 

 Καταβλήθηκε χθές στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων το τίμημα των 231,9 εκατ. ευρώ για 
την πώληση του 67% του ΟΛΘ.Η μεταβίβαση των μετοχών του Οργανισμού αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί σήμερα. Ως γνωστόν την εταιρεία εξαγόρασε η South Europe Gateway 
Thessaloniki (SEGT) Limited, η κοινοπραξία που έχουν συστήσει η γερμανική «Deutsche 
Invest Equity Partners GmbH» (47%), η «Belterra Investments Ltd.» του ομίλου Σαββίδη 
(20%) και η «Terminal Link SAS» του γαλλικού ομίλου CMA-CGM, που κατέχει το 33%.Τον 
δρόμο για τη μεταβίβαση και την πληρωμή του τιμήματος άνοιξε η έγκριση της σύμβασης 
παραχώρησης μεταξύ του OΛΘ και του ελληνικού δημοσίου από τη Βουλή. Το ελληνικό 
δημόσιο θα διατηρήσει ποσοστό περί το 7% του οργανισμού καθώς και συγκεκριμένα 
δικαιώματα. 

 

Επιχειρήσεις 
 
 Στο διάστημα 26 με 28 Μαρτίου η διοίκηση της Εθνικής θα κληθεί να αποφασίσει αν 

θα δώσει παράταση στην περίοδο αποκλειστικών συζητήσεων με την Exin ή 
αποταθεί στη Fosun, ως το δεύτερο προτιμητέο επενδυτή. Τυπικά, ως τις 28 Μαρτίου 
η... μπάλα είναι ακόμη στα πόδια της Exin, με την αγορά, όμως, να της δίνει ελάχιστες 
ελπίδες καθώς μετά από 9 μήνες δεν κατάφερε να βρει χρηματοδοτικό σχήμα και δομή 
συναλλαγής, η οποία να πληροί τις εποπτικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν 
πηγές προσκείμενες στην Exin, την προσεχή Δευτέρα αναμένεται στην Αθήνα o M. Fairfield 
για να προσκομίσει στην τράπεζα τις κεφαλαιακές δεσμεύσεις για τα 718,5 εκατ. ευρώ 
καθώς και την προτεινόμενη δομή της συναλλαγής. Αν, όντως, η Exin προσκομίσει ισχυρά 
αποδεικτικά στοιχεία, η Εθνική θα εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει παράταση της τάξης του 
ενός με δύο μήνες στην περίοδο αποκλειστικών συζητήσεων, ώστε να υπάρξει ο 
απαραίτητος χρόνος για την έγκριση της συναλλαγής.Σε διαφορετική περίπτωση, η τράπεζα 
θα άρει το exclusivity, λόγω παρέλευσης του 9μηνου και αδυναμίας της Exin να βρει 
χρηματοδοτικό σχήμα. Πρόκειται για το πιο ισχυρό σενάριο, με τα υφιστάμενα 
δεδομένα.Εφόσον επιβεβαιωθεί, η Εθνική θα απευθυνθεί στη Fosun, η οποία χθες 
ανανέωσε επίσημα το ενδιαφέρον της για την απόκτηση τουλάχιστον του 75% της Εθνικής 
Ασφαλιστικής, δηλώνοντας ότι έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Έθεσε, όμως, ως όρο τη 
διενέργεια νέου οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence) καθώς από τον 
προηγούμενο έχει παρέλθει περισσότερος από ένας χρόνος. Στελέχη επενδυτικής 
τραπεζικής θεωρούν εύλογο το αίτημα της Fosun, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να φοβίζει 
την Εθνική, μιας και τα οικονομικά στοιχεία της Εθνικής Ασφαλιστικής ενδιάμεσα έχουν 
βελτιωθεί. Χρονική πίεση υπάρχει, μεν, όχι όμως σε βαθμό που να αποκλείει την παροχή 
περιόδου αποκλειστικών συζητήσεων στον κινεζικό όμιλο. Στις τελικές αποφάσεις ρόλο θα 
παίξει και το γεγονός ότι ξεκίνησε νέος γύρος αμφισβήτησης της διοίκησης Φραγκιαδάκη, με 
αφορμή την διαφαινόμενη αποτυχία της Exin να βρει την αναγκαία χρηματοδότηση. 
Πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές που δημιουργούν κλίμα εν όψει της τακτικής 
γενικής συνέλευσης της τράπεζας. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 787.50 -1.57% -1.9% 

FTSE-Large Cap 2,018.80 -1.46% -3.1% 
FTSE-Mid Cap 1,290.85 -1.26% +7.7% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 54,299 -1.18% +0.5% 
Όγκος (€ εκατ.) 65.58 -18.76% 67.56 

  

 
ΓΡΙΒ 1.70% 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 1.26% 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%  
ΠΕΙΡ 0.37% 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%  
ΜΠΕΛΑ 0.00% 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 0.00% 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%  

ΓΕΚΤΕΡΝΑ -3.93% -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 -4.24% -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 -4.44% -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%  
ΦΦΓΚΡΠ -4.89% -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%  

ΜΥΤΙΛ -5.56% -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 +0 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 4.92% +4.9 +32 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.30% +7.8 +18 

Spread 10ετούς Ομ. 378 +15.0 +9 

USD / Euro 1.23 -0.29% 2.5% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 64.38 -1.21% 6.6% 

ΑΕΠ (%) 1,9% Δ΄ Τριμ.'17 - 

Πληθωρισμός -0,2% Ιαν.'18 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

23/03/2018: ΓΡΙΒ – Αποκοπή μερίσματος 2017 

26/03/2018: ΜΠΕΛΑ – Αποκοπή προμερίσματος 
2017/18 
26/03/2018: ΕΧΑΕ - Αποτελέσματα Έτους 2017 
27/03/2018: ΟΠΑΠ - Αποτελέσματα Έτους 2017 
28/03/2018: ΤΙΤΚ - Αποτελέσματα Έτους 2017 
28/03/2018: ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα Έτους 2017 
28/03/2018: ΕΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2017 
28/03/2018: ΠΕΙΡ - Αποτελέσματα Έτους 2017 
29/03/2018: ΓΡΙΒ - Πληρωμή μερίσματος  
                    Έτους 2017 
30/03/2018: ΕΥΔΑΠ - Αποτελέσματα Έτους 2017 
30/03/2018: Moodys - Αξιολόγηση 
03/04/2018: ΜΠΕΛΑ - Πληρωμή Προμερίσματος      
                    Έτους 2017 
04/04/2018: ΗOUSEMARKET- Πληρωμή Κουπονιού 
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 Στη διάθεση 10,23% των μετοχών της Autohellas προχωρά η οικογένεια Βασιλάκη (που σήμερα ελέγχει το 74,38%). Η διαδικασία θα 
τρέξει με επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών και αφορά ως και 1,25 εκατομμύρια κοινές μετοχές και υπάρχει περιθώριο να διατεθούν 
επιπλέον 500.000 μετοχές. Η οδηγία (Guidance) για την τιμή διάθεσης είναι 22,60 – 23,5 ευρώ (9,6% - 6% discount). Η εταιρεία είναι η 
μεγαλύτερη στο χώρο της ενοικίασης αυτοκινήτου (Rent a Car) στην Ελλάδα, βάσει των οικονομικών μεγεθών της και του στόλου των οχημάτων 
που διαχειρίζεται. Αποτελεί δε το μεγαλύτερο εθνικό franchisee (δικαιοδόχο) της Hertz International παγκοσμίως. Υπάρχει στην Ελλάδα 
περισσότερο από 44 χρόνια και από το 1978 έως σήμερα κρατά σταθερά τη πρώτη θέση στον κλάδο της ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Για την υψηλή 
ποιότητα των υπηρεσιών της άλλωστε, η Hertz - Autohellas ΟΤΟΕΛ 0,00% βραβεύτηκε επί δυο συνεχόμενα έτη, το 1998 και το 1999, από τον 
Τουριστικό κλάδο με το βραβείο της καλύτερης εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα (Βραβείο TTG). Επί του παρόντος, ο στόλος Hertz 
αποτελείται από περισσότερα από 35.000 αυτοκίνητα σε 8 χώρες και 115 τοποθεσίες, εκ των οποίων οι 27 είναι αεροδρόμια. 

 

 Η ΔΕΗ. ενημέρωσε ότι λόγω της συνέχισης των πολύ αυξημένων εισροών στους Ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών της, σε 
συνδυασμό με τα ήδη πολύ υψηλά για την εποχή υδατικά αποθέματα καθιστούν αναγκαία την αυξημένη Υδροηλεκτρική Παραγωγή για 
την τρέχουσα περίοδο. Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τα υδατικά αποθέματα στους ταμιευτήρες μας βρίσκονται στα επίπεδα των 2960 
Gwh, αυξημένα κατά περίπου 18,5% έναντι των αποθεμάτων του μέσου όρου της τριετίας 2015 – 2017 (περίπου 2497 Gwh) και κατά περίπου 
16,2% έναντι των στατιστικά μεγίστων αποδεκτών αποθεμάτων της περιόδου (περίπου 2546 Gwh). Η ΔΕΗ. θα συνεργαστεί με τον Ανεξάρτητο 
Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), σύμφωνα με τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, προκειμένου να συνεχιστεί η αυξημένη Υδροηλεκτρική Παραγωγή. 

 
(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/


 
 
 Μάρτιος 23, 2018  
      

 
 
       

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 

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


