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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 0,07% (640,20 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 66 κινήθηκαν ανοδικά, 46 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 112 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.710,75 μονάδες (+0,04%), με τις μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,80%), ΤΙΤΚ (+2,66%) 
και ΒΙΟ (+1,69%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΦΦΓΚΡΠ (-2,00%), ΕΧΑΕ (-2,33%) και ΑΡΑΙΓ (-2,47%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά. 

 
Οικονομία 
 

 Σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα της άμεσης επιστροφής ή όχι των 
επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. 
Η κυβερνητική ομάδα και οι εκπρόσωποι των θεσμών συνέχισαν χθες για τέταρτη 
συνεχόμενη μέρα τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες έγιναν σε καλό κλίμα, ωστόσο υπήρξαν 
ελάχιστες διαρροές, που αφορούσαν περισσότερο τη διαδικασία παρά την ουσία. Η 
διαπραγμάτευση συνεχιζόταν μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα. 
 

 Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο, ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
Τζ. Ράις, το ΔΝΤ να ζητήσει και από την αντιπολίτευση να δεσμευτεί για την 
εφαρμογή των μέτρων της νέας συμφωνίας λίγο πριν αυτή οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, 
διευκρίνισε ότι «ακόμη δεν βρισκόμαστε κοντά σε αυτό το στάδιο (σ.σ της επίτευξης 
συμφωνίας). Επιπροσθέτως ο ίδιος διέψευσε ότι ήδη το Ταμείο έχει πραγματοποιήσει 
επαφές με τα κόμματα της αντιπολίτευσης». Αλλωστε, όπως ανέφερε ο ίδιος, παρόλο που 
στις διαπραγματεύσεις των Βρυξελλών έχει σημειωθεί πρόοδος παραμένουν διαφορές 
μεταξύ των δανειστών και της ελληνικής κυβέρνησης στο συνταξιοδοτικό και τα εργασιακά. 
Επεσήμανε ότι «έχει σημειωθεί πρόοδος αλλά θα απαιτηθεί περισσότερη δουλειά για να 
γεφυρωθούν οι εναπομείνασες διαφορές». Ο ίδιος αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε 
πρόβλεψη αναφορικά με το χρόνο ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων, συμπληρώνοντας 
ότι «κινούμαστε όσο πιο γρήγορα μπορούμε». Σε κάθε περίπτωση υπογράμμισε ότι η 
λεγόμενη ιδιοκτησία του προγράμματος αποτελεί για το ΔΝΤ καθοριστικό παράγοντα για την 
αποτελεσματικότητα και επιτυχία του προγράμματος. Υπενθύμισε δε ότι στο παρελθόν το 
ΔΝΤ είχε απαιτήσει συναίνεση από την αντιπολίτευση. Ωστόσο, όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά, «η απαίτηση αυτή τίθεται όταν υπάρχει συμφωνία στην κατεύθυνση ενός 
προγράμματος. Προς το παρόν απέχουμε από αυτό». Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο 
μπορεί να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση χωρίς της χρηματοδοτική συμμετοχή του 
Ταμείου, ο εκπρόσωπος τους παρέπεμψε στους Ευρωπαίους, υπενθυμίζοντας ότι αποτελεί 
εκφρασμένη επιθυμία τόσο των Ευρωπαίων όσο και της Ελληνικής Κυβέρνησης, η 
χρηματοδοτική συμμετοχή του ΔΝΤ στο νέο πρόγραμμα. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι το ΔΝΤ 
συμμετέχει εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στις Βρυξέλλες 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. 
 

 Οι καθυστερήσεις έχουν αρχίσει να πλήττουν την ελληνική οικονομία, τόνισε ο 
επικεφαλής οικονομολόγος του ESM , Rolf Strauch, σε συνέντευξή του στο ισπανικό 
πρακτορείο EFE. Όπως είπε, στόχος είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση το 
συντομότερο δυνατό, κάτι που απαιτεί να κλείσει το Staff Level Agreement και να γίνει η 
επικαιροποίηση του MoU. 

 

 Τον Ιανουάριο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 
271 εκατ. ευρώ, κατά 500 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του Ιανουαρίου του 2016. 
Η βελτίωση, σύμφωνα με την ΤτΕ, οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και 
δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών επιδεινώθηκε, 
καθώς η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών αντιστάθμισε την αύξηση του 
πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών παρουσίασαν άνοδο, παράλληλα όμως αυξήθηκαν οι εισαγωγές περισσότερο. 
Επίσης, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 6,9% και οι σχετικές εισπράξεις 
κατά 2,4%. 

 
Αγορά 
 

 Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Μαρτίου 
2017, μετά τη μεταφορά των μετοχών της εταιρείας F.H.L. Η. Κυριακίδης στην 
κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς» του ΧΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι μετοχές της εταιρείας 
F.H.L. Η. Κυριακίδης αφαιρούνται από τη σύνθεση του Γενικού Δείκτη Τιμών ΧΑ και 
αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «Intracom Κατασκευές» με συντελεστή 
στάθμισης 39%. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 640.20 -0.07% -0.5% 

FTSE-Large Cap 1,710.75 +0.04% -1.7% 
FTSE-Mid Cap 814.32 +0.60% +8.0% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 44,386 +0.18% -1.6% 
Όγκος (€ εκατ.) 42.92 - 40.41 

  

 
ΕΛΠΕ 2.80% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΤΙΤΚ 2.66% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΒΙΟ 1.69% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΕΕ 0.91% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΟΤΕ 0.80% 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 -1.76% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΤΕ -1.79% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΦΦΓΚΡΠ -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%  
ΕΧΑΕ -2.33% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΑΡΑΙΓ -2.47% -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 7.63% -3.1 +0 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 7.39% -1.4 +28 

Spread 10ετούς Ομ. 697 -2.5 +7 

USD / Euro 1.08 -0.15% 2.5% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 47.72 -0.67% -11.2% 

ΑΕΠ (%) 0,3% Δ΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός 1,3% Φεβ. '17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

24/03/2017: ΤΕΝΕΡΓ – Ημ. Αποκοπής Επιστροφής 
                     Κεφαλαίου 
 

27/03/2017: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
27/03/2017: ΓΡΙΒ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
28/03/2017: ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
28/03/2017: ΜΕΤΚ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
29/03/2017: ΟΠΑΠ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
29/03/2017: ΕΥΡΩΒ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
30/03/2017: ETE – Αποτελέσματα Έτους 2016 
30/03/2017: ΑΛΦΑ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
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Επιχειρήσεις 
 

 Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφησή τους από τη Μυτιληναίος ενέκριναν τα διοικητικά συμβούλια των Μυτιληναίος, MΕΤΚΑ, 
Αλουμίνιον της Ελλάδος, Protergia και Protergia Thermo στις σημερινές τους συνεδριάσεις. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Μυτιληναίος, η 
σχέση ανταλλαγής που προτείνεται να εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Μυτιληναίος και της MΕΤΚΑ είναι η ακόλουθη. Για κάθε 
μία (1) υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,32) έκαστη της MΕΤΚΑ, ο κύριος 
αυτής θα λάβει μία (1) κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή, ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,97) επί του μετοχικού 
κεφαλαίου της Μυτιληναίος , όπως αυτό θα διαμορφωθεί συνεπεία της συγχώνευσης. Οι μέτοχοι της Μυτιληναίος θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και 
προ της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως, αριθμό μετοχών. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής έχει επιβεβαιωθεί ως ορίζεται από τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών από τα πιστωτικά ιδρύματα Nomura International plc και Barclays Bank 
PLC, η τελευταία ενεργώντας δια της Επενδυτικής της Τράπεζας, έκαστο εκ των οποίων διατύπωσε τη γνώμη του επί του δικαίου και ευλόγου αυτής 
και έθεσαν υπόψη των Διοικητικών Συμβουλίων της Μυτιληναίος και της MΕΤΚΑ, αντίστοιχα τις από 22/3/2017 Εκθέσεις τους. Από την Έκθεση της 
Nomura International plc προκύπτει ότι το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,8467 μέχρι 1,1314. Από την Έκθεση της Barclays Bank 
PLC προκύπτει ότι το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,94 μέχρι 1,12. Αντιστοίχως, το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής 
επιβεβαιώθηκε με την από 23/3/2017 Έκθεσή τους προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Μυτιληναίος και ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚ -1,69% από τους ορκωτούς 
ελεγκτές λογιστές κ.κ. Αντώνιο Α. Προκοπίδη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511 και Δήμο Ν. Πιτέλη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14481, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών PKF 
Ευρωελεγκτική Α.Ε. («PKF»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 του κ.ν. 2190/1920. Σύμφωνα με τη σχετική Έκθεση της PKF, το εύρος 
της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,91 μέχρι 1,10. Η ανωτέρω σχέση ανταλλαγής και εν γένει οι όροι του Σχεδίου Συγχώνευσης τελούν υπό την 
έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών και την προϋπόθεση χορηγήσεως των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή 
εγκρίσεων των αρμόδιων Αρχών. 
 

 Στην αύξηση του ορίου άντλησης ρευστότητας μέσω του έκτακτου μηχανισμού ELA, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2015, υποχρεώθηκε η 
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) εξαιτίας των πιέσεων που δημιουργούν οι εκροές καταθέσεων. Tο ανώτατο όριο του ELA αυξήθηκε κατά 400 εκατ. 
ευρώ και ανήλθε στα 46,6 δισ., αύξηση που σύμφωνα με την ΤτΕ «αντανακλά εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, 
λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα». Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών, η αύξηση του ELA αποτελεί ισχυρή 
ένδειξη ότι οι εκροές καταθέσεων εξαιτίας της αβεβαιότητας για την αξιολόγηση, συνεχίζονται με ένταση. Τονίζουν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα 
αρνητική εξέλιξη, καθώς το μήνυμα που μεταδίδεται στο εξωτερικό και στους επενδυτές είναι ότι η χώρα όχι μόνο δεν κάνει βήματα προς τα εμπρός, 
αλλά επιστρέφει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Σημειώνεται ότι από τον Ιούλιο του 2015, είναι η πρώτη φορά που αυξάνεται το όριο του ELA, δηλαδή το 
μέγιστο ποσό έκτακτης ρευστότητας που μπορούν να αντλήσουν οι εγχώριες τράπεζες για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Κατά πάγια 
τακτική η ΤτΕ διατηρεί ένα απόθεμα ασφαλείας. Για παράδειγμα, στο τέλος Φεβρουαρίου το ανώτατο όριο είχε οριστεί στα 46,3 δισ. ευρώ, ενώ οι 
τράπεζες είχαν αντλήσει 43,14 δισ., υπήρχε δηλαδή ένα πρόσθετο περιθώριο 3,2 δισ. Το όριο αυξάνεται έπειτα από αίτημα της ΤτΕ και την παροχή 
πρόσθετων εγγυήσεων, κατά κανόνα εξυπηρετούμενων δανείων. Από τον Ιούλιο 2015 και μετά η ΤτΕ συστηματικά μείωνε (ή στη χειρότερη 
περίπτωση διατηρούσε σταθερό) το όριο του ELA, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αισιοδοξία και το καλό κλίμα. Σε ό,τι αφορά τη χρήση του ELA 
τον Ιούνιο 2015, οι τράπεζες είχαν αντλήσει 86,77 δισ. και έκτοτε μετά την υπογραφή του 3ου Μνημονίου μειώνονταν. Ωστόσο, οι τράπεζες είχαν 
υποχρεωθεί σε αύξηση του ELA τον Απρίλιο 2016 (+800 εκατ.) λόγω των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης υπήρξε μεγάλη μείωση του ELA: τον Ιανουάριο 2017 συρρικνώθηκε στα 42,8 δισ. λόγω τις ισχυρής πεποίθησης για 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Ωστόσο, η διάψευση των προσδοκιών από το δεύτερο 15νθήμερο του Ιανουαρίου έχει πυροδοτήσει νέες μεγάλες 
εκροές καταθέσεων –συνολικά υπολογίζονται σε 4 δισ. ευρώ– κάτι που ανάγκασε τις τράπεζες τον Φεβρουάριο να αντλήσουν πρόσθετη ρευστότητα 
μέσω ELA.  
 

 To σχέδιο αναδιάρθρωσης χρέους, που ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας η Frigoglass, έφερε την υποβάθμιση από τη Μοody’s. Ο 
αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης υποβάθμισε τους τίτλους που εκδίδει η εισηγμένη με ωρίμανση το 2018 σε Ca από Caa3. 
Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση Caa3 για την εταιρεία, ενώ υποβαθμίζει την αξιολόγηση της πιθανότητας στάσης πληρωμών σε Ca-PD από 
Caa-PD διατηρώντας το αρνητικό outlook. 

 
(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 

   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


