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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του 1,59% (784,93 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη  
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 47 κινήθηκαν ανοδικά, 
82 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 28 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.060,48 μονάδες (-1,63%), με τις 
μετοχές των ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+1,99%), ΑΤΤ (+1,87%) και ΑΔΜΗΕ (+1,85%) να 
καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΕΤΕ (-3,45%), 
ΠΕΙΡ (-5,52%) και ΦΦΓΚΡΠ (-16,47%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν πτωτικά ενώ οι Αμερικάνικες αγορές κινήθηκαν με 
θετικά πρόσημα. 
 

Οικονομία 
 

 Με την Ελλάδα να είναι πρώτο θέμα στην ατζέντα, την οποία 
δημοσιοποίησε ο πρόεδρος της Ευρωομάδας (Eurogroup) Μάριο Σεντένο, 
συνέρχεται σήμερα το απόγευμα η σύνοδος των υπουργών Οικονομικών 
της ευρωζώνης. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, οι υπουργοί Οικονομικών θα 

λάβουν υπόψη την πρόοδο με την δ' αξιολόγηση του προγράμματος του ESM, 
στη βάση της ενημέρωσης από την αποστολή των θεσμών στην Αθήνα. 
Παράλληλα, θα συνεχιστεί η συζήτηση για τη στρατηγική αναφορικά με το χρέος. 
Αναφέρεται επίσης ότι «στο προηγούμενο Eurogroup οι θεσμοί ανακοίνωσαν την 
επιστροφή των ομάδων στην Αθήνα στις 14 Μαΐου, με στόχο να επιτευχθεί staff 
level agreement προ της συνάντησης των υπουργών τον Μάιο. Παράλληλα, 
ανταλλάχθηκαν απόψεις για κάποια κρίσιμα στοιχεία για να στηριχθεί η 
επιτυχημένη έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα. Επί τη βάσει επιτυχημένης 
αξιολόγησης, το Eurogroup θα αποφασίσει τον Ιούνιο όλα τα στοιχεία για να 
εξασφαλίσει επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα τον 
Αύγουστο».Ενώ, η Ελλάδα προτίθεται να εφαρμόσει τα απαιτούμενα μέτρα πριν 
από το Eurogroup στις 21 Ιουνίου. Την Τρίτη, ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος 
είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για την επίτευξη τεχνικής συμφωνίας μεταξύ 
των θεσμών και των ελληνικών αρχών στο πλαίσιο της δ' αξιολόγησης. Είχε 
δηλώσει μάλιστα βέβαιος ότι όλες οι αποφάσεις για την έξοδο της Ελλάδας από το 
πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, θα 
ληφθούν στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου, ανεξάρτητα με το εάν θα συμμετάσχει 
τελικά το ΔΝΤ με χρηματοδότηση ή όχι. 

 

 Σε νέα χαλάρωση των capital controls θα προχωρήσει μέσα στις επόμενες 
εβδομάδες το υπουργείο Οικονομικών, την ίδια στιγμή που σε συνεργασία 
με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σφίγγει τον 
κλοιό σε όσους έχουν παραβιάσει τους κεφαλαιακούς 
περιορισμούς.Σύμφωνα με πληροφορίες οι επιτελείς του υπουργού Οικονομικών 

Ευκλείδη Τσακαλώτου έχουν ήδη καταρτίσει ένα νέο πλαίσιο χαλάρωσης των 
κεφαλαιακών περιορισμών, επικεντρώνοντας αυτή τη φορά στη διευκόλυνση των 
επιχειρήσεων.Μεταξύ των αλλαγών που έρχονται είναι οι εξής: Επέκταση της 
δυνατότητας ανάληψης του 100% του ποσού που μια επιχείρηση φέρνει στην 
Ελλάδα από το εξωτερικό. Έτσι, αν μια ναυτιλιακή εταιρεία καταθέσει 1 εκατ. ευρώ 
από μια τράπεζα του εξωτερικού σε μια ελληνική τράπεζα θα μπορεί χωρίς 
περιορισμούς να κάνει ανάληψη και του 1 εκατ. ευρώ. Αναστολή των περιορισμών 
στο «νέο» χρήμα που εισρέει σε επιχειρήσεις μέσω συναλλαγών με κάρτες του 
εξωτερικού. Έτσι, αν ένας πελάτης μιας ελληνικής εταιρείας πληρώσει μέσω 
κάρτας ξένης τράπεζας 1.000 ευρώ ο Έλληνας έμπορος θα μπορεί να κάνει 
ανάληψη του συνόλου του ποσού χωρίς περιορισμούς. Κατάργηση της πρόβλεψη 
της ΠΝΠ για τα capital controls που προβλέπει πως απαγορεύεται η μεταφορά 
θεματοφυλακής στο εξωτερικό για χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του Ν. 
3606/2007. Λόγω της συγκεκριμένης διάταξης όποιος πολίτης είχε αγοράσει μέσω 
ελληνικής τράπεζας ή χρηματιστηριακής εταιρείας ένα ξένο χρεόγραφο 
απαγορευόταν να το μεταφέρει, ήτοι να αλλάξει θεματοφύλακα. 
 

 Στο αίτημα της Φώφης Γεννηματά για εκλογές τώρα αναφέρθηκε ο Αλέξης 
Τσίπρας, κατά τη δευτερολογία του στην προ ημερησίας διατάξεως 
συζήτηση για την οικονομία στη Βουλή. «Εκλογές τώρα», δηλαδή λίγο πριν 

κλείσει η αξιολόγηση και βγει η χώρα από το μνημόνιο, «σημαίνει να μη βγούμε 
από το μνημόνιο», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας.  

 

 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 784.93 -1.59% -2.2% 

FTSE-Large Cap 2,060.48 -1.63% -1.1% 
FTSE-Mid Cap 1,229.44 -1.16% +2.6% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 54,800 -1.26% +1.4% 
Όγκος (€ εκατ.) 46.32 -34.96% 67.60 

  

 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1.99% 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%  
ΑΤΤ 1.87% 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%  
ΑΔΜΗΕ 1.85% 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%  
ΑΡΑΙΓ 1.15% 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 0.52% 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%  

ΜΥΤΙΛ -2.92% -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%  
ΦΡΛΚ -3.25% -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%  

ΕΤΕ -3.45% -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%  
ΠΕΙΡ -5.52% -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%  
ΦΦΓΚΡΠ -16.47% -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 -0.32% +0.1 +1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 4.98% -0.1 +38 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.37% -1.6 +26 

Spread 10ετούς Ομ. 386 +3.5 +18 

USD / Euro 1.17 -0.58% -2.4% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 71.52 -0.94% 18.4% 

ΑΕΠ (%) 1,9% Δ΄ Τριμ.'17 - 

Πληθωρισμός -0,2% Ιαν.'18 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

24/05/2018:  ΣΑΡ - Ημέρα αποκ. Μερ/τος 2017 
24/05/2018:  Eurogroup (Βρυξέλες) 
 
25/05/2018:  ΓΡΙΒ - Αποτ. 1

ου
 Τριμήνου 2018 

29/05/2018:  ΑΡΑΙΓ – Πληρωμή Μερ/τος 2017 
29/05/2018:  ΠΛΑΙΣΙΟ  -  Ημέρα αποκ. Μερ/τος 2017 
30/05/2018:  ΕΧΑΕ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
30/05/2018:  ΟΠΑΠ - Αποτ. 1

ου
 Τριμήνου 2018 

30/05/2018:  ΕΥΡΩΒ - Αποτ. 1
ου

 Τριμήνου 2018 
30/05/2018:  ΛΑΜΔΑ - Αποτ. 1

ου
 Τριμήνου 2018 
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Επιχειρήσεις 
 

 Η Aegean ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2018, παρουσιάζοντας 
ενοποιημένα έσοδα ύψους 165,4 εκ. ευρώ, 9% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. H επιβατική κίνηση 

αυξήθηκε κατά 12% σε 2,4 εκ. επιβάτες. Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους μειώθηκαν σε 30,8 εκ. ευρώ από 35,8 εκ. ευρώ το 
πρώτο τρίμηνο του 2017. Ο Όμιλος προσέφερε 7% περισσότερες θέσεις, πραγματοποιώντας 3% περισσότερες πτήσεις. Η μέση 
πληρότητα παρουσίασε σημαντική άνοδο και ανήλθε σε 81,2% από 76,8% παρά την αυξημένη δραστηριότητα σε μία αδύναμη 
εποχικά περίοδο. Η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού ανήλθε σε 16%, με τη βάση της Αθήνας να αποτελεί την κύρια 
πηγή ανάπτυξης, καταγράφοντας αύξηση ύψους 18%. Στο δίκτυο εσωτερικού η κίνηση αυξήθηκε κατά 9%.Τα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 350,5εκ. ευρώ την 31.03.2018.(Συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα και 
ομόλογα δημοσίου και δεσμευμένες καταθέσεις). Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: 
«Ξεκινήσαμε το έτος καταγράφοντας θετικές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τις πληρότητες των πτήσεων και την αποτελεσματική 
διαχείριση της χωρητικότητας. Οι υψηλότερες πληρότητες και η βελτιωμένη αξιοποίηση του στόλου οδήγησαν σε βελτίωση του 
αποτελέσματος σε μια εποχικά αδύναμη περίοδο του πρώτου τριμήνου Οι ενδείξεις σε ότι αφορά τη ζήτηση της καλοκαιρινής 
περιόδου, παρά τη σημαντική αύξηση της χωρητικότητας του ανταγωνισμού, διαφαίνονται θετικές. Η πρόσφατη αύξηση της τιμής 
του πετρελαίου, αναμένεται να επηρεάσει τα κόστη μας, παρά τις πολιτικές αντιστάθμισης κινδύνου που υιοθετούμε και που 
περιορίζουν σε ένα βαθμό την άμεση επίπτωση.» 

 

 Πωλητήρια στις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ με ταχύτατες διαδικασίες σε μόλις 139 ημέρες αποφάσισε χθες το διοικητικό 
συμβούλιο της εταιρίας εγκρίνοντας ταυτόχρονα τις δύο νέες εταιρίες της Μελίτης και της Μεγαλόπολης με συνολικό 
ενεργητικό 916,9 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στις 31 Μαίου και οι 

πληροφορίες θέλουν να μην υπάρχουν ιδιαίτεροι όροι και προϋποθέσεις ως προς τη συμμετοχή των εταιριών. Για παράδειγμα 
πηγές θέλουν να μην τίθεται ούτε καν ο περιορισμός για προηγούμενη εμπειρία στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, 
γεγονός που ανοίγει το δρόμο για τη συμμετοχή ακόμη και funds ή και ενεργοβόρων βιομηχανιών. Επόμενο στάδιο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η 11η Ιουνίου κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις, 
και για τις 21 του ίδιου μήνα έχει οριστεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Στις 3 Ιουλίου θα συνεδριάσει το 
διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ για την έγκριση των προεπιλεγέντων επενδυτών, οι οποίοι και εκείνη την ημέρα θα ανακοινωθούν. 
Επίσης στην ίδια συνεδρίαση θα καθοριστεί η διαδικασία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών .Δύο μέρες μετά, στις 5 Ιουλίου, 
θα δημοσιευτεί η πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών οπότε και θα ξεκινήσει η διαδικασία του due diligence. Στις 20 
Σεπτεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της δημόσιας επιχείρησης συνέρχεται ξανά προκειμένου να εγκρίνει τη σύμβαση 
αγοραπωλησίας των μετοχών (SPA), αλλά και να καθορίσει τη διαδικασία της οικονομικής αξιολόγησης. Η 1η Οκτωβρίου είναι η 
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, ενώ στις 17 του ίδιου μήνα θα αναδειχθεί ο προτιμητέος 
επενδυτής. 

 

 Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε αύξηση κατά 14,2% για πρώτο τρίμηνο του 2018(1) και 
ανήλθε σε 528,2 εκ. ευρώ έναντι 462,6 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως χάρη στην αύξηση του 
όγκου πωλήσεων σε ενοποιημένο επίπεδο κατά 7,2% και λιγότερο από τις ελαφρά ανοδικές τιμές των μετάλλων. Αύξηση 

κατά 10,3% παρουσίασαν το πρώτο τρίμηνο του 2018 τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, 
αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (a-EBITDA) της ElvalHalcor, τα οποία ανήλθαν σε 36,3 εκ. ευρώ έναντι 32,9 εκ. ευρώ την 
προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, αυξημένα κατά 3,4 εκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή προήλθε ως αποτέλεσμα του αυξημένου όγκου, 
καθώς και του βελτιωμένου μίγματος πωλήσεων. Η μέση τιμή του χαλκού ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 2018 στα 5.663 ευρώ 
ανά τόνο έναντι 5.475 ευρώ ανά τόνο για το πρώτο τρίμηνο του 2017 και η μέση τιμή αλουμινίου στα 1.756 ευρώ ανά τόνο έναντι 
1.738 ευρώ ανά τόνο αντίστοιχα. Καθώς η θετική επίδραση από τις τιμές των μετάλλων ήταν σημαντικά μικρότερη στο πρώτο 
τρίμηνο του 2018, τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους και αποσβέσεις (EBITDA) ανήλθαν σε 44,3 εκ. ευρώ έναντι 
52,5 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, ανήλθαν για το πρώτο τρίμηνο 
του 2018 σε 20,0 εκ. ευρώ έναντι 29,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι μειώσεις αυτές οφείλονται αποκλειστικά στην 
πορεία των τιμών των μετάλλων καθώς το a-EBITDA που απομονώνει την επίδραση αυτή και εκφράζει καλύτερα την οργανική 
κερδοφορία της εταιρείας ήταν ανοδικό. Η στροφή σε βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και βελτιωμένου 
περιθωρίου, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων των προηγούμενων ετών, επηρεάζει θετικά την κερδοφορία και το a-EBITDA μέσω 
του ευρύτερου και ποιοτικότερου προϊοντικού φάσματος. Ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο του 2017, είχε ευνοηθεί επίσης από την 
ισχυρή ισοτιμία του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ ενισχύοντας την κερδοφορία σε δολαριακές αγορές. Όσον αφορά στον κλάδο 
του αλουμινίου της ElvalHalcor, το επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκ. ευρώ εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ η 
αναγκαία χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί μετά την υπογραφή των συμβάσεων με την European Investment Bank και την 
Commerzbank. Πιο συγκεκριμένα για τα επόμενα δύο έτη 150 εκ. ευρώ θα επενδυθούν σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υποδομές, με 
στόχο η ElvalHalcor να αυξήσει αρχικά πάνω από 20% την παραγωγική δυναμικότητα στα προϊόντα έλασης αλουμινίου και 
ταυτόχρονα να θέσει τη βάση, με επιπλέον επενδύσεις στο μέλλον, να την υπερδιπλασιάσει. Αναφορικά με τον κλάδο του χαλκού, 
δεδομένου ότι ολοκληρώθηκε η φάση των εγκρίσεων για την έναρξη της κοινοπραξίας στη Nedzink S.Α., αυτή αναμένεται να 
προχωρήσει κανονικά. Αναφορικά με την πορεία των πωλήσεων, αναμένεται να διατηρηθεί η θετική τάση στη ζήτηση 
βιομηχανικών προϊόντων, ενώ ο κλάδος επωφελείται ήδη από τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους, καθώς και από την 
στρατηγική μετατόπιση προς τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με τον κύκλο εργασιών της θυγατρικής στη Βουλγαρία 
Sofia Med να αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς. 

 

 Αύξηση των πωλήσεων κατά 12% και κάμψη στα καθαρά κέρδη εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο η Motor Oil Ειδικότερα, η 

εταιρία εμφάνισε τζίρο ύψους 2,044 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,1%.Τα EBITDA του ομίλου ανήλθαν στα 96 εκατ. ευρώ, μειωμένα 
κατά 43% σε ετήσια βάση, με τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA να διαμορφώνονται στα 107 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 36,8%.  
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Η κάμψη στα λειτουργικά κέρδη αποδίδεται στη μείωση των περιθωρίων διύλισης.  Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 41 εκατ. 
ευρώ, ενώ τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (εξαιρουμένης της επίπτωσης από την αποτίμηση των αποθεμάτων) διαμορφώθηκαν 
στα 48,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 45,4%. Η Διοίκηση της Εταιρίας, προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 
Ιουνίου 2018 την διανομή συνολικού μικτού μερίσματος για τη χρήση 2017 ποσού € 144.017.874 (ή ποσού € 1,30 ανά μετοχή). 
Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2017 ποσό € 33.234.894 (ή ποσό € 0,30 ανά 
μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ το υπόλοιπο € 1,00 ανά μετοχή θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2018. 
 
 

(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/
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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 

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


