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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 2,05% (697,32 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 71 κινήθηκαν ανοδικά, 34 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 117 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.863,24 μονάδες (+1,98%), με τις μετοχές των ΕΥΡΩΒ (+7,87%), ΕΤΕ 
(+6,08%) και ΠΕΙΡ (+4,00%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΜΕΤΚ (-0,43%), ΕΛΠΕ (-0,95%) και ΤΙΤΚ (-1,25%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη 
πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά. 

 
Οικονομία 
 

 «Τα μέτρα είναι το εξιτήριο από το πρόγραμμα», δήλωσε ο πρωθυπουργός στη 
χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε (ΑΝΤ1). Ο πρωθυπουργός ομαδοποίησε τις 
επιμέρους θετικές αναγνώσεις που κατά καιρούς έχει υιοθετήσει η κυβερνητική ηγεσία για τα 
πεπραγμένα της σε έναν απολογισμό μέχρι τώρα, θέλοντας να σηματοδοτήσει την είσοδο σε 
διαφορετική πορεία και, προφανώς, να πείσει με το αφήγημά του πρωτίστως τους βουλευτές 
του, οι οποίοι σύντομα θα κληθούν να σηκώσουν το βάρος της ψήφισης μέτρων για την 
περίοδο μετά τη λήξη των μνημονίων. Τα μέτρα που προβάλλονται ως «εισιτήριο εξόδου 
από την επιτροπεία» παρατείνουν τις δεσμεύσεις έναντι των εταίρων και δανειστών για την 
περίοδο από το 2019 και μετά. Προκειμένου να δικαιολογήσει τον νέο συμβιβασμό και τη 
μετακύλιση από τη θέση «ούτε ένα ευρώ νέα μέτρα» καθώς και τις παλαιότερες δηλώσεις ότι 
δεν είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο η νομοθέτηση μέτρων δύο χρόνια πριν από 
την έναρξη ισχύος τους, ο κ. Τσίπρας ανέφερε: «Η δήλωση έλεγε ότι υπό αίρεση μέτρα δεν 
επιτρέπει το Σύνταγμα. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοσθούν χωρίς αίρεση». Ο πρωθυπουργός 
αναγνώρισε ότι η ψήφιση των μέτρων θα γίνει πριν να υπάρξει εξειδίκευση των μέτρων για 
το χρέος, επανέλαβε, ωστόσο, την κυβερνητική θέση ότι εάν δεν εφαρμοστούν τα μέτρα για 
το χρέος, τότε δεν θα υλοποιηθούν και τα μέτρα που αφορούν την περίοδο 2019-2020. Και 
έσπευσε να υπερασπιστεί τη συμφωνία, παραπέμποντας στα αντίμετρα, τα οποία, όπως 
είπε, «δεν είναι της πλάκας», αλλά αφορούν μείωση φορολογικών συντελεστών, παροχές 
για επίδομα ενοικίου, παιδικούς σταθμούς. Ο κ. Τσίπρας, στην κριτική που ασκείται ότι η 
υπεραπόδοση των στόχων, όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, ήρθε με αποστράγγιση 
της οικονομίας από ρευστότητα, απάντησε περίπου ότι δεν έχει αυξηθεί επί ημερών του η 
φορολογία από την κυβέρνησή του, ότι υπάρχει μεν υπερφορολόγηση αλλά προϋπήρχε και 
ότι το επιπλέον του στόχου ήρθε από την πάταξη της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, του 
λαθρεμπορίου. Οσον αφορά τις κατασχέσεις της εφορίας, αυτές δεν βαρύνουν την 
κυβέρνηση αλλά την ανεξάρτητη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, που ήρθε «ως 
μνημονιακή δέσμευση και υποχρέωση». Ενόψει μια επώδυνης για τα δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ 
συμφωνίας για τη ΔΕΗ, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τα κυβερνητικά επιτεύγματα 
συνολικά στο κομμάτι των αποκρατικοποιήσεων, υποστηρίζοντας ότι ακόμα και εάν δεν 
αποτελούσαν επιλογές της κυβέρνησής του, αυτή κατάφερε καλύτερες συμφωνίες από τους 
προκατόχους της. 
 

 Στα βαθιά μπαίνει από σήμερα η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς στο Χίλτον, καθώς 
η κυβέρνηση έστειλε χθες το βράδυ τις παρατηρήσεις της στα κείμενα των 
μνημονίων, του ευρωπαϊκού και του ΔΝΤ, τα οποία προσδιορίζουν τα μέτρα του 2% 
του ΑΕΠ, για το 2019 και 2020, τα αντίμετρα που θα ληφθούν εφόσον υπάρχει 
δημοσιονομικό περιθώριο, καθώς και άλλες μεταρρυθμίσεις όπως η πώληση 
φαρμάκων εκτός φαρμακείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αντίμετρα περιλαμβάνουν 
1% του ΑΕΠ φορολογικές ελαφρύνσεις και 1% του ΑΕΠ αυξήσεις δαπανών. Από τα 
φορολογικά, ποσοστό 0,8% του ΑΕΠ, περίπου 1,4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το σχέδιο 
μνημονίου του ΔΝΤ, σχεδιάζεται να προέλθει από μειώσεις φορολογικών συντελεστών 
εισοδήματος, ενώ 0,1% του ΑΕΠ (180 εκατ.) προβλέπεται να αντιστοιχεί σε μειώσεις 
φορολογικών συντελεστών επιχειρήσεων και άλλο 0,1% του ΑΕΠ (180 εκατ.) από μείωση 
του ΕΝΦΙΑ. Συνεπώς, στον ΕΝΦΙΑ η ελάφρυνση θα είναι πολύ μικρή, εφόσον υπάρξει, ενώ 
η έμφαση αποφασίστηκε να δοθεί στη φορολογία εισοδήματος. Στον τομέα των δαπανών 
προβλέπεται αύξηση κυρίως στο πλαίσιο του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης, ενώ 
αναμένεται επίσης η επιχορήγηση σχολικών γευμάτων και η τόνωση επενδύσεων σε 
δημόσια έργα. Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων, εκτός από το άνοιγμα των καταστημάτων τις 
Κυριακές, επανέρχεται το θέμα της δυνατότητας πώλησης φαρμάκων over the counter, 
δηλαδή εκτός φαρμακείων.  
Κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα των διαπραγματεύσεων στο Χίλτον, συζητήθηκαν το 
ενεργειακό και οι ιδιωτικοποιήσεις, όπου και διαπιστώθηκαν κάποια πρώτα «αγκάθια», αν 
και υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγων διαβεβαίωνε ότι στο τέλος δεν θα είναι αυτά που 
θα χαλάσουν τη συμφωνία. «Είμαστε σε καλό δρόμο» είπε, προσθέτοντας ότι «θα υπάρξουν 
πράγματα στα οποία η συζήτηση ίσως σκαλώσει και θα μας πάρει ώς το πρωί, αλλά αυτά 
δεν θα είναι το υπερταμείο και οι ιδιωτικοποιήσεις». Σε κάθε περίπτωση, κατέληξε ότι «τελικά 
θα κλείσουμε». Συγκεκριμένα, ένα από τα θέματα στα οποία η κυβέρνηση θέλει να υπάρξουν 
διασφαλίσεις είναι η θέσπιση ενός μηχανισμού, μέσω του οποίου θα μπορεί να επηρεάσει 
την πολιτική των ΔΕΚΟ που θα ενταχθούν στη σχετική θυγατρική δημοσίων συμμετοχών του 
υπερταμείου (ΕΔΗΣ), Χαρακτηριστικά, ο υψηλόβαθμος παράγων μίλησε για ένα γραφείο 
σχεδιασμού, το οποίο θα μπορεί π.χ. να καθορίζει ποια πολιτική θέλει να εφαρμόσει η 
κυβέρνηση στα λιμάνια. Δεύτερο ανοιχτό θέμα είναι ποιες ΔΕΚΟ θα ενταχθούν στην ΕΔΗΣ, 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 697.32 +2.05% +8.3% 

FTSE-Large Cap 1,863.24 +1.98% +7.0% 
FTSE-Mid Cap 872.90 +1.69% +15.8% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 46,996 +1.50% +4.2% 
Όγκος (€ εκατ.) 79.38 - 40.80 

  

 
ΕΥΡΩΒ 7.87% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΤΕ 6.08% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΠΕΙΡ 4.00% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΑΛΦΑ 3.93% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΜΠΕΛΑ 3.82% 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 0.00% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΕΕ -0.04% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΜΕΤΚ -0.43% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΛΠΕ -0.95% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΤΙΤΚ -1.25% -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 6.90% +4.2 -73 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 6.44% -1.0 -67 

Spread 10ετούς Ομ. 605 -6.3 -85 

USD / Euro 1.09 0.51% 3.9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 49.28 0.10% -8.3% 

ΑΕΠ (%) 0,3% Δ΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός 1,7% Μαρ. '17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

26/04/2017:   -   
 

27/04/2017: ΟΠΑΠ – Ετήσια ΓΣ 
27/04/2017: ΟΛΘ – Αποτελέσματα 2016 
27/04/2017: ΦΡΙΓΟ – Αποτελέσματα 2016 
28/04/2017: ΤΕΝΕΡΓ – Αποτελέσματα 2016 
28/04/2017: ΓΕΚΤΕΡΝΑ – Αποτελέσματα 2016 
02/05/2017: ΟΠΑΠ – Ημ. Αποκοπής Μερίσματος 
03/05/2017: ΣΑΡ – Ετήσια ΓΣ 
10/05/2017: ΑΡΑΙΓ – Ετήσια ΓΣ 
11/05/2017: ΟΤΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμ. 2017 
11/05/2017: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμ. 2017 
12/05/2017: ΤΙΤΚ – Ετήσια ΓΣ 
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καθώς η κυβέρνηση θέλει να εξαιρεθούν ορισμένες από τη σχετική λίστα. Εφόσον υπάρξει συμφωνία, η νέα λίστα θα προωθηθεί και πάλι στο 
Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Επίσης, συζητήθηκε πώς γενικότερα θα προωθηθούν ταχύτερα οι ιδιωτικοποιήσεις. Στα επιμέρους, 
έγινε αναφορά στο Ελληνικό και η ελληνική πλευρά έδωσε διαβεβαιώσεις ότι τα προβλήματα με τις δασικές εκτάσεις λύνονται σιγά σιγά, ενώ θα 
ακολουθήσει και η επίλυση όσων αφορούν την αρχαιολογία. Η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος, μετά τη δίωρη περίπου 
συζήτηση για τις ιδιωτικοποιήσεις χθες το βράδυ στο Χίλτον, έχει στα χέρια της τα κείμενα του ευρωπαϊκού μνημονίου, περίπου 40 σελίδων, του ΔΝΤ 
που δεν ξεπερνά τις 5 σελίδες, καθώς και τα αντίστοιχα τεχνικά κείμενα. Η κατ’ αρχήν συζήτηση θα γίνει σε τεχνικό επίπεδο και ό,τι δεν καταστεί 
δυνατόν να λυθεί εκεί θα έρθει στους υπουργούς. Σημειώνεται ότι το κείμενο του ΔΝΤ δεν περιέχει βεβαίως ανάλυση βιωσιμότητας χρέους, ούτε 
χρηματοδοτικό κομμάτι, καθώς ακόμη εκκρεμεί η απόφαση συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Για μικροδιαφορές στο πακέτο των ενεργειακών 
μεταρρυθμίσεων που μέχρι την Παρασκευή θα κλείσουν έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, αμέσως μετά τη 
συνάντηση με τους θεσμούς. Σε ό,τι αφορά το κρίσιμο θέμα της πώλησης μονάδων της ΔΕΗ, οι θεσμοί φέρονται να έχουν υποχωρήσει στην αρχική 
τους πρόταση να συμπεριληφθεί στη συμφωνία δέσμευση της Ελλάδας για πώληση και υδροηλεκτρικών μονάδων εάν χρειαστεί αλλά και ελαστικοί 
ως προς το όριο του 40% πώλησης των λιγνιτικών μονάδων. 

 

 Το α΄ τρίμηνο του 2017, τόσο τα κριτήρια χορήγησης δανείων όσο και οι όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2016, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί 
στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον, σημειώνει, οι τράπεζες αναμένουν ότι 
τα κριτήρια θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2017, με εξαίρεση τα μακροπρόθεσμα δάνεια, όπου 
αναμένεται τα κριτήρια να γίνουν κάπως περισσότερο αυστηρά. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι υπεγράφη στις 24.4.2017, σύμβαση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ύψους €200 εκατ., διετούς διάρκειας, με 
κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών αποτελούμενη από τις Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και ATTICA BANK. Επιπλέον 
στα 735 εκατ. ευρώ εκτιμά η ΔΕΗ σύμφωνα με ανακοίνωσή της τη συνολική υποανάκτηση των δαπανών για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας για τα έτη 
2012-2015. 

 

 Σήμερα έχει προγραμματιστεί η δεύτερη φετινή δημοπρασία προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, για 145MWh/h. Σε αυτήν 
αναμένεται να συμμετάσχουν 14 προμηθευτές ρεύματος και οι εκτιμήσεις θέλουν να απορροφώνται όλες οι ποσότητες. Η τιμή εκκίνησης αναμένεται 
στα 37,37 ευρώ ανά MWh/h. 

 
 (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


