
                

 
 
 
 

      Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

 
 

                                              Φεβρουάριος 24, 2017     

 
                Ενημερωτικό Δελτίο   
         

Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,37% (649,52 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 68 κινήθηκαν ανοδικά, 40 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 114 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.741,64 μονάδες (+0,22%), με τις μετοχές των ΕΤΕ (+2,54%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
(+1,82%) και ΛΑΜΔΑ (+1,77%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΟΤΕ (-1,14%), ΔΕΗ (-1,48%) και ΤΕΝΕΡΓ (-2,10%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη 
πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν καθοδικά ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν μεικτά 
πρόσημα. 

 
Οικονομία 
 

 Το ΔΝΤ θέλει σαφή, αξιόπιστη και αναλυτική δέσμευση των εταίρων για την 
αναδιάρθρωση του χρέους ακόμα και αν αυτή πραγματοποιηθεί σε μελλοντική 
στάδιο, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος του Ταμείου Τζέρι Ράις. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι 
υπήρξε επικοινωνία Τσίπρα-Λαγκάρντ πρόσφατα με αφορμή την πορεία του προγράμματος. 
Ενημερώνοντας δημοσιογράφους στις ΗΠΑ ο εκπρόσωπος του Ταμείου επανέλαβε τη θέση 
του όπως αυτή εκφράστηκε μετά το Eurogroup της Δευτέρας. Στην ανακοίνωση που 
εκδόθηκε τότε καλωσορίστηκε η πρόοδος που έγινε στην εκπλήρωση των απαιτήσεων των 
θεσμών σε τομείς κλειδιά αλλά τονίστηκε ότι «χρειάζεται περισσότερη πρόοδος για να 
γεφυρωθούν οι διαφορές σε άλλα σημαντικά ζητήματα και είναι πολύ νωρίς να κάνουμε 
υποθέσεις για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων κατά τη 
διάρκεια αυτής της αποστολής». Αναφορικά με την συνάντηση της Κρ. Λαγκάρντ με την 
καγκελάριο Μέρκελ υποστήριξε ότι σε αυτή η επικεφαλής του Ταμείου επανέλαβε ότι είναι 
επιθυμία του Ταμείου να μετέχει με χρηματοδότηση αλλά αυτό θα γίνει όταν υπάρχουν οι 
μεταρρυθμίσεις και η ρύθμιση του χρέους. Είναι η προσέγγιση που έχουμε επαναλάβει εδώ 
και καιρό, σημείωσε ο Τζέρι Ραις και τόνισε ότι χρειαζόμαστε προκαταβολική συγκεκριμένη 
δέσμευση για ένα ισχυρό πακέτο στην ελάφρυνση χρέους, το οποίο ωστόσο μπορεί να 
ενεργοποιηθεί αργότερα. Για να μπει το ΔΝΤ το θέμα του χρέους είναι εξίσου σημαντικό με 
τις μεταρρυθμίσεις τόνισε. Όπως είπε αναμένει να γίνει η συζήτηση για το χρέος αμέσως 
μετά τις συζητήσεις για τις πολιτικές-μεταρρυθμίσεις. Μόνο μετά από αυτά τα δυο θα 
μπορέσει το ταμείο να πάει πρόταση χρηματοδότησης στο Δ.Σ. Αρνήθηκε να προβλέψει 
πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και σημείωσε ότι πρέπει να αφήσουμε τις συζητήσεις να 
εξελιχθούν. Όλοι μπαίνουν στις συζητήσεις με την καλύτερη δυνατή διάθεση να κάνουν ότι 
καλύτερο για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Σε ότι αφορά την επικοινωνία Λαγκάρντ με 
τον νέο υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν, είπε ότι συζητήθηκε το θέμα της 
Ελλάδας, αλλά δεν έδωσε παραπάνω διευκρινήσεις. 
 

 H οικονομική κρίση της Ελλάδας αποτελεί κατά κύριο λόγο πρόβλημα της Ευρώπης, 
δήλωσε σε συνέντευξη του ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν. 
Όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, oι δηλώσεις του κ. Μνούτσιν μπορεί να 
υποδηλώνουν ότι η νέα αμερικάνικη κυβέρνηση θα ενθαρρύνει το ΔΝΤ να κρατήσει την 
σκληρή γραμμή απέναντι στην Ελλάδα. 

 

 Τη θέση ότι το πακέτο μέτρων θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο επανέλαβε ο 
Ευκλείδης Τσακαλώτος, που μετέβη στη Βουλή και μίλησε στην ολομέλεια. Ο 
υπουργός Οικονομικών τοποθετήθηκε απέναντι σε όσους υποστηρίζουν ότι θα επιβληθούν 
μέτρα 2-4-6 δισ. ευρώ, επικαλούμενος τα όσα είπε ο Πιερ Μοσκοβισί μετά το Eurogroup. 
«Όλα τα λεφτά ήταν μία λέξη του Μοσκοβισί στο Eurogroup: "net" … ο Πιερ Μοσκοβισί 
ξεκαθάρισε ότι το πακέτο δεν θα έχει δημοσιονομική επίπτωση». 

 

 Τη θέση ότι τα μέτρα που συμφωνούνται στο πλαίσιο ενός Μνημονίου δεν είναι 
υποχρεωτικό να είναι συμβατά με το κοινοτικό κεκτημένο, διατυπώνει ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, απαντώντας με επιστολή του στο 
αίτημα δύο μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ζητούν την αποκατάσταση των 
συλλογικών συμβάσεων στην Ελλάδα. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2016, 
σύμφωνα με ΔΠΧΠ. Το 2016 για δεύτερη συνεχή χρονιά, μετά τις ζημιογόνες χρήσεις 2013 
και 2014 ο Όμιλος πέτυχε ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία παρά την υποχώρηση κατά 25% των 
διεθνών περιθωρίων διύλισης, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση δημοσιευμένων 
αποτελεσμάτων στην ιστορία του, με τα κέρδη EBITDA να ανέρχονται σε €836 εκατ. και τα 
καθαρά κέρδη σε €329 εκατ. έναντι καθαρών κερδών €45 εκατ. το 2015 και ζημιών €369 
εκατ. το 2014. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα συγκρίσιμα αποτελέσματα, μετά την 
αφαίρεση των κερδών αποτίμησης αποθεμάτων ύψους €102 εκατ., λόγω της ανάκαμψης 
των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου, διατηρήθηκαν για δεύτερη χρονιά στα ιστορικά 
υψηλότερα επίπεδα για τον Όμιλο, με Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA €731 εκατ. και Συγκρίσιμα 
Καθαρά Κέρδη €265 εκατ. έναντι ζημιών €117 εκατ. το 2013 και οριακών κερδών €2 εκατ. το 
2014. το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποφάσισε να προτείνει στη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους €0,20/μετοχή. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 649.52 +0.37% +0.9% 

FTSE-Large Cap 1,741.64 +0.22% +0.0% 
FTSE-Mid Cap 821.01 +0.46% +8.9% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 44,628 +0.29% -1.1% 
Όγκος (€ εκατ.) 35.71 - 41.92 

  

 
ΕΤΕ 2.54% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1.82% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΛΑΜΔΑ 1.77% 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 1.55% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ 1.51% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΠΕΛΑ -0.52% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΒΙΟ -0.57% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΟΤΕ -1.14% -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 -1.48% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΤΕΝΕΡΓ -2.10% -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% -0.1 -1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 7.74% +1.3 +11 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 7.32% +3.3 +22 

Spread 10ετούς Ομ. 708 +6.6 +18 

USD / Euro 1.06 0.19% 0.6% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 54.61 1.90% 1.7% 

ΑΕΠ (%) 0,3% Δ΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός 1,2% Ιαν. '17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

24/02/2017: Moody’s – Αξιολόγηση 
24/02/2017: Fitch – Αξιολόγηση 
 

01/03/2017: MSCI – Εφαρμογή Τριμηνιαίας  
                    Αναθεώρησης 
02/03/2017: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
06/03/2017: ΑΕΠ Δ’ Τριμήνου 2016 (εκτιμήσεις) 
08/03/2017: ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
14/03/2017: ΦΡΛΚ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
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 Τη διανομή καθαρού μερίσματος ύψους 0,18258 ευρώ/μετοχή (καθαρό) για τη χρήση 2016 θα προτείνει η διοίκηση της Grivalia Properties στην 
τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει στις 22 Μαρτίου του 2017. 

 

 Σε αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι προάγονται τρεις γενικοί διευθυντές της Alpha Bank, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
τράπεζας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 23 Φεβρουαρίου 
2017: 
- Ο Γενικός Διευθυντής κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος ονομάζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Chief Operating Officer. 
- Ο Γενικός Διευθυντής κ. Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης ονομάζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Καθυστερήσεων και Διαχειρίσεως Διαθεσίμων. 
- Ο Γενικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Κ. Αρώνης ονομάζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Retail, Wholesale Banking and International 
Network. 

 

 H Frigoglass ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας επί της αρχής με τον κύριο μέτοχό της, την επιτροπή ομολογιούχων, η οποία αντιπροσωπεύει 
μέρος των κατόχων των εκδοθεισών ομολογιών ύψους 250 εκατ. ευρώ, επιτοκίου 8,25% και λήξης 2018, καθώς και τους βασικούς τραπεζικούς 
δανειστές της, σχετικά με τις κύριες παραμέτρους της αναδιάρθρωσης της κεφαλαιακής δομής του ομίλου. Για την οριστικοποίηση της συμφωνίας 
απαιτείται ο καθορισμός των τελικών όρων και νομικών εγγράφων, στην ολοκλήρωση των οποίων η εισηγμένη στοχεύει το συντομότερο δυνατόν. 
Οπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, «η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση αναμένεται ότι θα μειώσει σημαντικά τον δανεισμό της εταιρείας και το 
κόστος αυτού, θα παρατείνει την ημερομηνία λήξεως των κυριότερων δανειακών υποχρεώσεών της και θα εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση (μέρος 
της οποίας θα επιτευχθεί μέσω της εισφοράς κεφαλαίου από τον κύριο μέτοχό της)». Καταλήγοντας η Frigoglass σημειώνει ότι η παραπάνω 
συμφωνία θα ενισχύσει τη ρευστότητα της επιχείρησης και θα συμβάλει στην επίτευξη του επιχειρηματικού της σχεδίου. 
 

 Επενδύσεις 95 έως 100 εκατ. ευρώ προβλέπει το επενδυτικό πρόγραμμα της Wind Hellas για το 2017. Τα κεφάλαια προέρχονται από το νέο 
ομολογιακό δάνειο ύψους 250 εκατ. ευρώ που σύναψε η εταιρεία στο τέλος του περασμένου έτους με ξένες και ελληνικές τράπεζες και οι νέες 
επενδύσεις θα κατευθυνθούν στην ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς (4G, οπτικών ινών) και των νέων υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.  

 
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.protothem.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 

   Kristi Rokhvadze +30-210 6879 480 krokhvadze@euroxx.gr  

 
 

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


