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Σχόλιο Αγοράς 
 
 

Με άνοδο της τάξης του 2,60% (698,74 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη   
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 66 κινήθηκαν ανοδικά, 
30 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 108 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.832,11 μονάδες (+2.36%), με τις 
μετοχές των ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+7,66%), ΠΕΙΡ (+6,74%) και ΑΔΜΗΕ (+5,06%) να 
καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΤΕΡΝΑ (-
0,63%), ,ΕΕΕ (-0,00%) και ΓΡΙΒ (-1,00%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικάνικες αγορές κινήθηκαν ανοδικά. 
 

Οικονομία 
 
 Σε πλήρη κατάργηση των capital controls στο τέλος του έτους με αρχές του 

επόμενου σχεδιάζουν να προχωρήσουν το υπουργείο Οικονομικών και η 
Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με πληροφορίες. Το πρώτο βήμα θα γίνει τις 

αμέσως επόμενες ημέρες με την άρση των περιορισμών στον λεγόμενο δεύτερο 
πυλώνα, που αφορά την ανάληψη μετρητών στο εσωτερικό. Οπως επισημαίνεται 
από αρμόδιες τραπεζικές πηγές, το υφιστάμενο όριο ανάληψης των 5.000 ευρώ 
τον μήνα, που ισχύει σήμερα, ουσιαστικά δεν έχει νόημα, αφού για τους 
περισσότερους καταθέτες ξεπερνά κατά πολύ τις σχετικές ανάγκες τους. Στο εξής 
οι αναλήψεις θα είναι ελεύθερες. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα 
υπάρξει και περαιτέρω χαλάρωση στα ποσά που μπορεί να μεταφέρουν στο 
εξωτερικό οι ταξιδιώτες, αλλά και οι εταιρείες για εξυπηρέτηση των συναλλαγών 
τους. Από εκεί και πέρα, αναφέρουν οι πηγές, αν όλα πάνε καλά και δεν 
υπάρχουν απρόσμενες αναταράξεις, για πολιτικούς ή άλλους λόγους, το σχέδιο 
προβλέπει πλήρη κατάργηση των ελέγχων στο τέλος του έτους με αρχές του 
επόμενου. Σημειώνεται ότι ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε 
πρόσφατη συνέντευξή του στην «Ναυτεμπορική», προανήγγειλε τη χαλάρωση 
στον δεύτερο πυλώνα και σημείωσε ότι στη συνέχεια θα είμαστε στην τελική φάση 
για την άρση των περιορισμών και στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. Οι 
πληροφορίες τοποθετούν αυτό το βήμα στο τέλος του 2018 με αρχές του 2019, 
υπό την προϋπόθεση της ομαλότητας. Οπως εξηγούν, άλλωστε, οι πηγές, η 
πιθανότητα αναταραχής δεν θα σηματοδοτούσε απλώς καθυστέρηση στο τελικό 
στάδιο απελευθέρωσης, αλλά ενδεχομένως και ανάγκη επαναφοράς 
αυστηρότερων ελέγχων, αφού αυτή τη στιγμή υφίσταται ήδη μεγάλος βαθμός 
ελευθερίας. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι όσοι επέστρεψαν κεφάλαια από το 
εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα να τα επανεξαγάγουν. Εννοείται ότι μια τέτοια 
αρνητική εξέλιξη, που θα οδηγούσε σε ολική επαναφορά των capital controls, θα 
ήταν καταστροφική για την οικονομία. Κατά την εκτίμηση των τραπεζικών πηγών, 
οικονομικοί κίνδυνοι δεν διαφαίνονται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν, ωστόσο, να 
αποκλεισθούν πολιτικοί κίνδυνοι, ιδίως σε περίπτωση μιας παρατεταμένης 
εκλογικής περιπέτειας, με αλλεπάλληλες αναμετρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το 
επόμενο βήμα, που αναμένεται πολύ σύντομα, εκτιμάται ότι θα στείλει και ένα 
σήμα εμπιστοσύνης στις τράπεζες, των οποίων οι μετοχές έχουν σφυροκοπήθει 
το τελευταίο διάστημα. Οι τραπεζικές πηγές υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα των 
τραπεζών συνδέονται με τις δυσκολίες πρόσβασης του ελληνικού Δημοσίου στις 
αγορές και γενικότερα με την αποχή των επενδυτών από την Ελλάδα.  

 

 Δεν προχώρησε στην προγραμματισμένη αξιολόγηση του ελληνικού 
αξιόχρεου ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's. Ο οίκος αξιολόγησης 

αναμενόταν να προχωρήσει στην αναβάθμιση της χώρας κατά μια βαθμίδα. Στην 
τελευταία έκθεσή του για την Ελλάδα, στις 24 Αυγούστου, ο Moody’s είχε 
προειδοποιήσει για τον κίνδυνο να χάσει η οικονομία το έδαφος που έχει κερδίσει 
από τυχόν εφησυχασμούς και αδράνειες, επισημαίνοντας την ανάγκη να τηρηθούν 
οι δεσμεύεις που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση και να υλοποιηθούν απαρέγκλιτα 
οι μεταρρυθμίσεις. Στην τελευταία έκθεση ο οίκος Moody’s εστίαζε σε δύο 
βασικούς κινδύνους: τη μη τήρηση, από τις ελληνικές αρχές, των συμφωνηθέντων 
με τους δανειστές και την πολιτική αβεβαιότητα. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι να 
χάσουν οι Έλληνες το έδαφος που έχουν κερδίσει, όπως ο μυθικός Σίσυφος, 
σημειωνόταν. «Αν και υπάρχουν πολλές εξωτερικές δυνάμεις που θα μπορούσαν 
να διακόψουν την οικονομική ανάκαμψη (όπως οι αυξανόμενες προστατευτικές 
πολιτικές και οι συνεχιζόμενοι εμπορικοί πόλεμοι), η Ελλάδα αντιμετωπίζει δύο 
βασικούς εγχώριους κινδύνους για μία διατηρήσιμη επάνοδο στις διεθνείς 
αγορές»,  

 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 698.74 +2.60% -12.9% 

FTSE-Large Cap 1,832.11 +2.36% -12.1% 
FTSE-Mid Cap 1,130.30 +1.54% -5.7% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 50,009 +1.81% -7.5% 
Όγκος (€ εκατ.) 104.44 +203.13% 57.00 

  

 
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 7.66% 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%  
ΠΕΙΡ 6.74% 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 5.06% 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%  
ΟΠΑΠ 4.78% 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%  
ΤΙΤΚ 4.12% 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%  

ΕΤΕ 1.17% -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%  
ΕΥΔΑΠ 1.15% -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%  

ΤΕΝΕΡΓ 0.63% -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%  
ΕΕΕ 0.00% -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%  
ΓΡΙΒ -1.00% -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 5.09% -0.3 +49 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.07% -0.4 -5 

Spread 10ετούς Ομ. 361 +1.1 -8 

USD / Euro 1.18 -0.19% -2.1% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 71.51 1.69% 18.4% 

ΑΕΠ (%) 1.8% B Τριμ.'18 - 

Πληθωρισμός 0.9% Ιούλιος '18 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

24/09/2018:  FTSE Emerging Europe Index –   
                     Ημέρα εφαρμογής της αναθεώρησης  

25/09/2018:  ΔΕΗ - Αποτελέσματα 1ου Εξαμ. ’18 
28/09/2018:  EYDAP - Αποτελέσματα 1ου Εξαμ. ’18 
01/10/2018:  Eurogroup – Συνάντηση  
10/10/2018:  ΦΦΓΚΡΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
12/10/2018:  ΟΠΑΠ –Ημέρα Αποκοπής Μερίσματος 
12/10/2018:  ΔΝΤ -  Ετήσια Συνάντηση με Παγκόσμια  
                     Τράπεζα 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

580

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

21-Aug 23-Aug 27-Aug 29-Aug 31-Aug 4-Sep 6-Sep 10-Sep 12-Sep 14-Sep 18-Sep 20-Sep

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 Τ

μ
ή

μ
α

 Α
ν
ά

λ
υ

σ
η

ς
 E

u
ro

x
x
 



 
 
 Σεπτέμβριος 24, 2018  
      

 
 
       

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

 

«Πρώτον, οι ελληνικές Αρχές θα πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στους πιστωτές, εφαρμόζοντας όσα έχουν συμφωνηθεί, ώστε η 
χώρα να μη χάσει την αξιοπιστία που δημιούργησε η ολοκλήρωση του προγράμματος βοήθειας. Δεύτερον, η Ελλάδα αντιμετωπίζει 
πολιτικούς κινδύνους. Κυρίως, η κυβέρνηση είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει μία αλλαγή εξουσίας στις επόμενες εκλογές στις αρχές του 
2019, που θα μπορούσε να ενισχύει την αβεβαιότητα όσον αφορά το αν η χώρα θα θεσπίσει τις αναγκαίες πολιτικές για να διασφαλίσει 
ότι θα παραμείνει βιώσιμο το κρατικό χρέος». Η προηγούμενη αξιολόγηση στην κατηγορία «Β3 από τον Moody"s, με θετική προοπτική, 
είχε γίνει στις 21 Φεβρουαρίου. 
 

Επιχειρήσεις 
 

 Στην εξαγορά ποσοστού της GML Interactive στην οποία ανήκει το "stoiximan.gr", καθώς και άλλοι ιστότοποι 
στοιχηματισμού, προχωρά ο ΟΠΑΠ μέσω της θυγατρικής του Opap Investments. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 

διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες έχουν ολοκληρωθεί και αποτελεί θέμα χρόνου να 
πραγματοποιηθούν οι σχετικές ανακοινώσεις. Η συναλλαγή, με βάση τις ίδιες πηγές, αφορά στην πώληση της συμμετοχής, ύψους  
περίπου 37%, που κατέχει στην GML ο επιχειρηματίας κ. Φώτης Μπόμπολας, ο οποίος και αποχωρεί πλήρως. Αν και δεν έχουν 
αποτυπωθεί πλήρως οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, γίνεται γνωστό πως οι νέοι μέτοχοι θα προχωρήσουν στην ίδρυση μιας νέας 
κοινής εταιρικής οντότητας, πιθανόν με τη μορφή investment holding company, μέσω της οποίας θα περάσει ο πλήρης έλεγχος των 
δραστηριοτήτων της Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο. Το τίμημα της συναλλαγής υπολογίζεται στα επίπεδα των 50 εκατ. ευρώ, ενώ 
στην νέα εταιρεία το 51% αναφέρεται πως θα ελέγχεται από τον ΟΠΑΠ. Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι δημιουργούνται οι 
προϋποθέσεις για την ευρύτερη συνεργασία των δύο πλευρών εντός και εκτός ελληνικής αγοράς, σε επίπεδο στρατηγικής αλλά και 
τεχνολογικής ανάπτυξης. Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί μέσω της Opap Investments θυγατρικής του ΟΠΑΠ με έδρα στην Κύπρο. 
Προετοιμάζεται παράλληλα η σχετική ανακοίνωση – η οποία βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης – των δύο πλευρών, καθώς και προς 
το επενδυτικό κοινό και τις χρηματιστηριακές αρχές (καθότι η ΟΠΑΠ ΑΕ είναι εισηγμένη εταιρεία), το πιθανότερο αύριο Δευτέρα. Από 
πλευράς ΟΠΑΠ, πάντως, δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο ή τοποθέτηση μέχρι αυτή την ώρα. 

 
 (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”) 
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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


