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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 0,70% (783,03 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 40 κινήθηκαν ανοδικά, 66 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 115 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 2.086,28 μονάδες (-0,40%), με τις μετοχές των ΟΤΕ (+2,72%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ 
(+2,45%) και ΓΡΙΒ (+1,49%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΧΑΕ (-2,21%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-3,33%) και ΠΕΙΡ (-4,13%) κατέγραψαν την 
μεγαλύτερη πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές σημείωσαν μεικτά πρόσημα ενώ οι Αμερικανικοί 
δείκτες κινήθηκαν ανοδικά. 

 

Οικονομία 
 

 Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει ένα δυνατό πρόγραμμα με τις αποφάσεις της 
προηγούμενης εβδομάδας, ένα πρόγραμμα που μπορούμε να στηρίξουμε, δήλωσε ο 
Πολ Τόμσεν στον απόηχο του Eurogroup, ωστόσο παράλληλα ζήτησε καθαρότητα 
στο θέμα του χρέους και ρεαλιστικές εκτιμήσεις για τους στόχους. Σύμφωνα με τον 
επικεφαλής του ευρωπαϊκού τομέα του ΔΝΤ, το πρόγραμμα όπως έχει διαμορφωθεί στηρίζει 
την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα και αντιμετωπίζει τα δύσκολα θέματα της ασφαλιστικής και 
φορολογικής μεταρρύθμισης. Υπάρχει ωστόσο ανάγκη για περισσότερο ρεαλισμό στις 
εκτιμήσεις και περισσότερη εξειδίκευση. Εγινε πρόοδος αλλά δεν είμαστε ακόμα στο τέλος, 
συμπλήρωσε αναφορικά με το χρέος. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΔΝΤ αποδέχεται τις βασικές 
παραδοχές της συμφωνίας του Μαΐου, ότι δηλαδή τα μέτρα για το χρέος δεν χρειάζεται να 
«κλειδώσουν» στην τελευταία λεπτομέρεια πριν το τέλος του προγράμματος. 
 

 Εάν όλα πάνε καλά, θα έχουμε συμφωνία εντός τριών εβδομάδων, δήλωσε ο 
Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, μετά το προχθεσινό 
«ναυάγιο» στο Eurogroup. Ο Σόιμπλε υπεραμύνθηκε των θέσεών του από τις Βρυξέλλες, 
σημειώνοντας ότι οι προβλέψεις της ευρωζώνης για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα 
είναι διαφορετικές από αυτές του ΔΝΤ. «Το ΔΝΤ αποδείχθηκε δύσκολο στις 
διαπραγματεύσεις», σημείωσε, εκτιμώντας ότι θα υπάρξει τελικώς συμφωνία εντός τριών 
εβδομάδων. Τόνισε ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν μπλοκάρει τίποτε για την Ελλάδα, 
«απλώς επιμένει στους κανόνες», σημείωσε ότι πάντοτε οι γερμανικές θέσεις τύχαιναν 
ευρείας στήριξης στην ευρωζώνη, ενώ εκτίμησε ότι το ΔΝΤ τελικώς θα συναινέσει. «Έίμαι 
πολύ βέβαιος ότι το ΔΝΤ θα συμφωνήσει τελικά στην προτεινόμενη συμφωνία για την 
Ελλάδα, καθώς είμαστε μέτοχοι στο Ταμείο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος 
στη διαφωνία με το ΔΝΤ εξήγησε ότι επιχειρήθηκε η επίλυση του προβλήματος σε δύο 
σημεία: «Το ένα είναι να βρούμε έναν τρόπο να συμμετάσχει τώρα το ΔΝΤ, αλλά η 
οικονομική συμμετοχή του να ξεκινήσει μετά το τέλος του προγράμματος. Διότι έχουμε πει 
ότι θα εξετάσουμε στο τέλος του προγράμματος τι επετεύχθη μέχρι τότε και από άποψη 
οικονομικής και δημοσιονομικής εξέλιξης και αναλόγως θα λάβουμε στο πλαίσιο αυτό 
μεσοπρόθεσμα περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, δεδομένου ότι το Μάιο του 2016 
τα καθορίσαμε». Σε δηλώσεις που έκανε μετά τη λήξη του Ecofin, ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ 
εξήγησε σύμφωνα με το ΑΠΕ ότι οι επόμενες τρεις βδομάδες θα αξιοποιηθούν «ώστε οι 
Ευρωπαίοι να πείσουν το ΔΝΤ να τηρήσει αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν ήδη από την αρχή 
της συμμετοχής του στα προγράμματα σωτηρίας στα οποία λαμβάνει μέρος ήδη από το 
2010» και προσέθεσε: «Γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει σε αυτή την γραμμή, 
διότι διαφορετικά θα πρόκειται για ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο θα χρειάζεται την έγκριση 
μιας σειράς ευρωπαϊκών κοινοβουλίων, κάτι το οποίο δεν θα ήθελε κανείς στην Ευρώπη. Γι' 
αυτό κινηθήκαμε σε αυτό το πλαίσιο». 
 

 Νέα δεδομένα στην διαπραγμάτευση δημιουργεί η χθεσινή αποκάλυψη για την 
πρόταση που έπεσε την τελευταία στιγμή στο τραπέζι του Eurogroup και οδήγησε σε 
«εκτροχιασμό» την πολυαναμενόμενη συμφωνία για το χρέος. Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του protothema.gr, η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα αρνήθηκε να αποδεχθεί το 
τελικό σχέδιο συμφωνίας που κατατέθηκε και όριζε ότι το ΔΝΤ θα μπει σαν χρηματοδότης 
στο ελληνικό πρόγραμμα μόνον όταν θα ενεργοποιηθούν τα μέτρα ελάφρυνσης του 
ελληνικού χρέους από τους Ευρωπαίους, δηλαδή το 2018 που θα λήγει το πρόγραμμα. Η 
λύση αυτή προτάθηκε προφανώς για να σταματήσει να πιέζει το ΔΝΤ για ελάφρυνση του 
χρέους από τώρα. Η ελληνική πλευρά όμως δεν θα μπορούσε να κάνει δεκτό τέτοιο 
συμβιβασμό, γιατί ουσιαστικά θα σήμαινε ότι θα λαμβάνει ως τότε το σύνολο των μέτρων 
λιτότητας που ζητάνε το Ταμείο και οι Ευρωπαίοι πιστωτές, χωρίς να είναι σίγουρη όμως 
ούτε η ελάφρυνση, ούτε και η χρηματοδοτική συμμετοχή του ΔΝΤ. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ η πώληση του 25% των 
μετόχων της στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ έναντι τιμήματος 295,6 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία του 
ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και της εισόδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών της Ενεργειακής 
Συμμετοχών (θυγατρική της ΔEΗ) θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουνίου. Ο πρόεδρος της ΔEΗ 
Μανώλης Παναγιωτάκης έκανε λόγο για διαδικασία διαχωρισμού και μεταβίβασης σε χρόνο-
ρεκόρ. Σε σχέση με το θέμα της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔEΗ στη 
ΛΑΡΚΟ, το ελληνικό δημόσιο ζήτησε αναβολή για τις 12 Ιουνίου. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 783.03 -0.70% +21.7% 

FTSE-Large Cap 2,086.28 -0.40% +19.8% 
FTSE-Mid Cap 1,036.85 -2.53% +37.6% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 52,239 -0.29% +15.8% 
Όγκος (€ εκατ.) 108.94 - 52.20 

  

 
ΟΤΕ 2.72% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2.45% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΓΡΙΒ 1.49% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΛΑΜΔΑ 1.44% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΔΕΗ 0.99% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΑΛΦΑ -1.38% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΜΥΤΙΛ -1.71% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΧΑΕ -2.21% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3.33% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΠΕΙΡ -4.13% -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% +0.2 -1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 6.48% +9.2 -115 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 5.79% +13.8 -132 

Spread 10ετούς Ομ. 540 +14.1 -150 

USD / Euro 1.12 -0.12% 6.7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 51.21 0.16% -4.7% 

ΑΕΠ (%) -0,5% A΄ Τριμ.'17 - 

Πληθωρισμός 1,6% Απρ. '17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

24/05/2017: ETE – Αποτελέσματα Α’ Τριμ. 2017 
24/05/2017: ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα Α’ Τριμ. 2017 
24/05/2017: MOH – Αποτελέσματα Α’ Τριμ. 2017 
24/05/2017: ΙΝΛΟΤ – 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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 Όπως αναφέρει το Reuters, η ΔEH δημοσίευσε χθες διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος, με προθεσμία για την υποβολή προσφορών την 26η Ιουνίου. 
Επίσης, ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, επιμένει στην πρότασή του για κοινοπραξίες της επιχείρησης με ιδιώτες σε επενδύσεις 
αναβάθμισης αλλά και σε νέες λιγνιτικές μονάδες, σημειώνοντας ότι ελπίζει σε συντονισμό με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 
διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Τα παραπάνω έκανε γνωστά ο κ. Παναγιωτάκης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 
αναγγέλλοντας ταυτόχρονα διαγωνισμό τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο για πώληση του 7% των πελατών της, με σκοπό τη μείωση του μεριδίου της στην 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον ο πρόεδρος της ΔEH, συνομιλώντας με δημοσιογράφους, είπε πως η εταιρία ετοιμάζει το σχέδιό της για 
το ποιοι σταθμοί λιγνιτικής παραγωγής θα πουληθούν, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους δανειστές. 

 

 Η Aegean ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2017, παρουσιάζοντας ενοποιημένα έσοδα ύψους 
€151,9 εκατ., 3% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. H επιβατική κίνηση αυξήθηκε 5% σε 2,1 εκατ. επιβάτες, με σημαντικά 
βελτιωμένες πληρότητες πτήσεων. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων μειώθηκε κατά 7%. Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε €35,8 
εκατ. από €21,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016. H υποαπασχόληση του στόλου τη χειμερινή περίοδο σε συνδυασμό με τη χρονική συγκυρία του 
Πάσχα που μετατοπίστηκε το δεύτερο τρίμηνο φέτος, επιβάρυναν συνολικά το εποχικά αδύναμο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Η αύξηση της κίνησης 
στο δίκτυο εξωτερικού ανήλθε σε 17%. Στο εσωτερικό η κίνηση μειώθηκε κατά 6%, καθώς η δραστηριότητα προσαρμόστηκε στη χαμηλότερη ζήτηση 
της εσωτερικής αγοράς, με χαμηλότερους ναύλους, λιγότερες πτήσεις και καλύτερες πληρότητες. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
διαμορφώθηκαν σε €262 εκατ. την 31.03.2017. 

 

 Ο Όμιλος Fourlis το πρώτο τρίμηνο του 2017 παρουσίασε πωλήσεις € 89,1 εκατ., έναντι € 92,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016 μειωμένες κατά 
3,2%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2,8 εκατ. έναντι € 3,0 
εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 4,1 εκατ. έναντι ζημιών € 4,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016. Οι ζημίες μετά 
από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν € 3,3 εκατ. έναντι ζημιών € 3,2 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Η λιανική οικιακού 
εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 57,1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2017 μειωμένες κατά 4,3% σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2016 (€ 59,6 εκατ.). Το EBITDA ανήλθε στα € 1,9 εκατ. έναντι € 2,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016, ενώ παρουσίασε ζημιές προ 
φόρων € 2,3 εκατ. έναντι ζημιών € 2,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην 
Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν επτά σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην 
Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και στην Βάρνα και το Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-
commerce) είναι σε πλήρη λειτουργία και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις 
παρουσίασαν μείωση κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, στα € 32,0 εκατ. έναντι € 32,4 εκατ. το 2016. Η δραστηριότητα 
αθλητικών ειδών είχε EBITDA € 1,1 εκατ. σε σχέση με € 1,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016, ενώ παρουσίασε ζημιές προ φόρων € 1,5 εκατ. έναντι 
ζημιών € 0,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 113 καταστήματα Intersport συνολικά, (Ελλάδα 50, Ρουμανία 
31, Τουρκία 21, Βουλγαρία 7 και Κύπρο 4) έναντι 113 στο τέλος του 2016 και 9 καταστήματα The Athlete’s Foot (Ελλάδα 8, Τουρκία, αναφέρεται στην 
ανακοίνωση. 
 

 H Frigoglass ανακοίνωσε σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2017 (έως την 31η Μαρτίου 2017). Ο όμιλος 
κατέγραψε ζημίες 12,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2016. Οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 7,5% και διαμορφώθηκαν στα 94,2 
εκατ. ευρώ Ακολουθούν τα κυριότερα στοιχεία του πρώτου τριμήνου 2017: 
-H αύξηση των πωλήσεων στην Ανατολική Ευρώπη συνεχίστηκε λόγω της ενισχυμένης ζήτησης από τους εμφιαλωτές της Coca-Cola και τις 
ζυθοποιίες 
-Διψήφια αύξηση των πωλήσεων του τομέα παροχής υπηρεσιών (Service) λόγω των επιδόσεων των δραστηριοτήτων μας στην Ευρώπη 
-Μείωση των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης στην Ασία λόγω της διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου στην Κίνα. Εξαιρουμένης 
της αγοράς της Κίνας, οι πωλήσεις του κλάδου σημείωσαν αύξηση 1% 
-Η υποτίμηση του Νάιρα και η μείωση των πωλήσεων στο Ντουμπάι επηρέασαν τον κλάδο Υαλουργίας 
-Η μείωση του περιθωρίου EBITDA του Ομίλου οφείλεται στην πτώση του περιθωρίου του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης, μερικώς αντισταθμισμένη 
από την κατά 90 μονάδων βάσης βελτίωση του κλάδου Υαλουργίας λόγω της αύξησης τιμών και της ισχυρής επίδοσης της δραστηριότητας 
Μεταλλικών Πωμάτων. 
 

 Η χθεσινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του Πλαισίου, αποφάσισε μεταξύ άλλων την διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή (αποκοπή 
30/5, καταβολή 6/6). 

 
 (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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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 

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


