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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του 1,39% (825,93 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 56 κινήθηκαν ανοδικά, 56 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 100 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 2.125,35 μονάδες (-1,65%), με τις μετοχές των ΑΔΜΗΕ (+1,31%) ΤΙΤΚ 
(+0,70%) και ΟΠΑΠ (+0,10%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΤΕ (-3,98%),ΣΑΡ (-4,10%) και ΑΤΤ (-10,26%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν πτωτικά ενώ οι Αμερικάνικες αγορές κινήθηκαν με 
μικτά πρόσημα. 
 

Οικονομία 
 

 Η Γερμανία υποβάθμισε την Τετάρτη τις προσδοκίες ότι η Ελλάδα και οι 
πιστωτές της στην ευρωζώνη θα καταλήξουν σύντομα σε μια συμφωνία για 
ελάφρυνση χρέους μετά την υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές 
πλεόνασμα για το 2017 που πέτυχε η ελληνική κυβέρνηση. Η εκπρόσωπος 

του Γερμανού υπουργού Οικονομικών, Όλαφ Σολτς, «πάγωσε» τις όποιες ελπίδες 
για μια τέτοια συμφωνία όταν ρωτήθηκε να σχολιάσει δημοσίευμα της 
Handelsblatt σύμφωνα με το οποίο το Βερολίνο παραμένει αντίθετο σε μια 
ελάφρυνση χρέους χωρίς αυστηρούς όρους. «Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις, δεν 
υπάρχει κάτι προκαθορισμένο στα ερωτήματα αυτά» σημείωσε η εκπρόσωπος 
του κ. Σολτς. Οι συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους θα συνεχιστούν και η 
Γερμανία ελπίζει πως η απόφαση μπορεί να ληφθεί έγκαιρα πριν από την λήξη 
του τρίτου προγράμματος διάσωσης της Ελλάδας, ανέφερε η ίδια. «Η απόφαση 
θα χρειαστεί σίγουρα μερικές ακόμα εβδομάδες» τόνισε. 

 

 Με 151 «ναι» πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την πώληση των 
λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ ΔΕΗ. Στην ονομαστική ψηφοφορία που 

ολοκληρώθηκε παρουσία 275 βουλευτών, κατά της ρύθμισης τάχθηκαν 124 
βουλευτές ενώ κανείς δεν επέλεξε το «παρών». Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από 
τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ και καταψήφισε η αντιπολίτευση. Από 
την ονομαστική ψηφοφορία που έγινε με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης, και σε ό,τι αφορά την κυβερνητική παράταξη, απουσίαζαν οι 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου, Δημήτρης Μπαξεβανάκης και 
Μάρκος Μπόλαρης. Απουσίαζε και ο Κώστας Ζουράρις. Υπέρ του νομοσχεδίου 
ψήφισε ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης. «Η επόμενη ημέρα θα είναι 
μια καλύτερη ημέρα για τη ΔΕΗ και τον ενεργειακό τομέα», ανέφερε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης κλείνοντας τη συζήτηση του 
νομοσχεδίου. Ο κ. Σταθάκης επισήμανε ότι διαρκούσης της συζήτησης τα 
εργασιακά θέματα αποσαφηνίστηκαν ενώ διαμορφώθηκε και ένα συγκεκριμένο 
πλαίσιο για τις τοπικές κοινωνίες οποίες, πέρα από την παροχή φθηνού ρεύματος, 
θα δουν βελτιωμένο τον τοπικό πόρο για το λιγνίτη και επίσης, όπως νωρίτερα 
ανακοίνωσε και ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμελλος, θα ωφεληθούν 
και από τον εθνικό πόρο μετάβασης στη μετά λιγνίτη εποχή 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Στην απόφαση να επανεκκινήσει την διαδικασία για την πώληση της 
ασφαλιστικής της θυγατρικής με τους δυο υποψήφιους αγοραστές του 
προηγούμενου διαγωνισμού κατέληξε σύμφωνα με πληροφορίες το 
διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας .Το θέμα της Εθνικής 

Ασφαλιστικής ήταν το πλέον καυτό στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο καθώς το 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας φέρεται να πρότεινε την εκ νέου 
προκήρυξη του διαγωνισμού, ενώ η διοίκηση της τράπεζας από την πλευρά της 
έκλεινε υπέρ της επανεκκίνησης της διαδικασίας με τους δύο υποψήφιους 
αγοραστές, κυρίως τη Fosun και δευτερευόντως την Gongbao, οι οποίοι είχαν 
περάσει στον τελικό γύρο την Άνοιξη του 2017.Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
συζητήσεις με τον κινεζικό κολοσσό της Fosun βρίσκονται, σύμφωνα με 
πληροφορίες, σε προχωρημένο στάδιο και οι Κινέζοι έχουν εκφράσει δημοσίως το 
ενδιαφέρον τους για την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Παράλληλα, το ΔΣ 
της τράπεζας ενέκρινε και το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, το οποίο αφορά 
στην απομάκρυνση ως και 500 υπαλλήλων. Οι οικονομικές απολαβές του 
προγράμματος εκτιμάται ότι θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα 
προγράμματα που εφάρμοσαν οι τράπεζες το 2017, με ανώτατο πλαφόν 
αποζημίωσης τις 180.000 ευρώ. 

 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 825.93 -1.39% +2.9% 

FTSE-Large Cap 2,125.35 -1.65% +2.0% 
FTSE-Mid Cap 1,302.29 -0.77% +8.7% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 56,303 -1.42% +4.2% 
Όγκος (€ εκατ.) 46.09 -5.15% 68.83 

  

 
ΑΔΜΗΕ 1.31% 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%  
ΤΙΤΚ 0.70% 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%  
ΟΠΑΠ 0.10% 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%  
ΟΤΕ -0.09% 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%  
ΦΡΛΚ -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%  

ΜΠΕΛΑ -2.73% -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%  
ΕΛΠΕ -2.81% -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 -3.98% -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%  
ΣΑΡ -4.10% -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%  
ΑΤΤ -10.26% -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 -0.33% +0.0 +0 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 4.66% -1.1 +6 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 3.98% -0.9 -14 

Spread 10ετούς Ομ. 334 -1.7 -35 

USD / Euro 1.22 -0.22% 1.6% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 67.83 0.19% 12.3% 

ΑΕΠ (%) 1,9% Δ΄ Τριμ.'17 - 

Πληθωρισμός -0,2% Ιαν.'18 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

26/04/2018: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα  Έτους 2017 
                                                                                    

27/04/2018: ΔΕΗ – Αποτελέσματα  Έτους 2017 
27/04/2018: EUROGROUP 
03/05/2018: MΥΤΙΛ - Q1’18 Results 
05/05/2018: Αποτελέσματα Stress Test  
07/05/2018: ΟΠΑΠ – Ημέρα αποκοπής μερίσματος 
                    2017 
09/05/2018: OTE – Αποτελέσματα 1

ου
 Τριμήνου 2018 

10/05/2018: ΕΕΕ – Αποτελέσματα 1
ου

 Τριμήνου 2018 
14/05/2018: ΟΠΑΠ – Πληρωμή μερίσματος 2017 
14/05/2018  MSCI– Ανακοίνωση ημ/νιας      
                    αναδιάρθρωσης του δείκτη  
16/05/2018: ΑΡΑΙΓ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
17/05/2018: ΟΤΟΕΛ– Ημέρα αποκοπής μερίσματος 
21/05/2018: ΕΧΑΕ– Αποτελέσματα 1

ου
 Τριμήνου            

                    2018 
21/05/2018: ΕΛΠΕ– Αποτελέσματα 1

ου
 Τριμήνου            

                    2018 
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 Την έναρξη εμπορικής διάθεσης της νέας υπηρεσίας συνδρομητικής τηλεόρασης με την ονομασία "Wind Vision" 
ανακοίνωσε χθές η Wind Ελλάς. Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ο 

Πρόεδρος και Διευθύνων της εταιρείας Νάσος Ζαρκαλής χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιστορική για την Wind. " Είμαστε ένας 
ανεξάρτητος πάροχος που βασιζόμαστε σε Έλληνες. Έπειτα από 25 χρόνια στην Ελλάδα και μετά την είσοδο μας στη σταθερή και 
την κινητή τηλεφωνία, η εταιρεία εισέρχεται και στον κλάδο της συνδρομητικής της τηλεόρασης, με την προσδοκία να αλλάξουμε τα  
δεδομένα σε αυτή την αγορά". Στηριχθήκαμε στις δικές μας δυνάμεις και στους ανθρώπους μας, προβάλλοντας τις δικές μας αξίες: 
επιμονή, ακεραιότητα, προσοχή στον πελάτη, τόνισε ο κ. Ζαρκαλής, δηλώνοντας υπερήφανος για τα επιτεύγματα της ελληνικής 
ομάδας της Wind που κατάφερε να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον και κεφάλαια. Προβλέποντας ότι το 2018 η εταιρεία θα έχει 
επιταχυνόμενη ανάπτυξη, δήλωσε υπερήφανος για το γεγονός ότι η εταιρεία έχει την εμπιστοσύνη 3 εκατομμυρίων καταναλωτών, 
υλοποιώντας συγχρόνως νέες, μεγάλες επενδύσεις για δίκτυα νέας γενιάς κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Το 2018 είναι η 
χρονιά της τηλεόρασης για την Wind, προσθέτοντας έναν νέο πυλώνα ανάπτυξης, σημείωσε. Απαντώντας στην ερώτηση εάν η 
εταιρεία μπαίνει αργά στο συγκεκριμένο χώρο, απάντησε αρνητικά διότι, όπως υποστήριξε, η αγορά αλλάξει, αλλάζει με ταχύτητα 
και με μεγάλη ένταση. 

 

 Η Autohellas ανακοίνωσε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 25η Απριλίου 2018, 
παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 20 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 8.452.771 μετοχές επί συνόλου 12.213.750, ή 69,21% 
επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Ετήσια Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε 

ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρίας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2017, τη σχετική Έκθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 
2017.ΘΕΜΑ 3: Επέλεξε ομόφωνα την PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία να διενεργήσει τον έλεγχο 
της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018, εξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και ενέκρινε την 
αμοιβή τους. ΘΕΜΑ 4: Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01.01.2017 έως 31.12.2017 σε μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και έδωσε την προέγκριση των αμοιβών για το χρονικό διάστημα 01.01.2018 έως 31.12.2018, 
κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.ΘΕΜΑ 5: Ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή κερδών, με τη μορφή μερίσματος για τη χρήση του 
2017, ποσού €1.10 ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε €0.935 ανά μετοχή. Από τις 17 Μάιου 2018 (ημερομηνία αποκοπής) 
οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα αυτό. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του 
συστήματος άυλων τίτλων την Παρασκευή 18 Μάιου 2018 (Record Date). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 
Μάιου 2018 μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.ΘΕΜΑ 6 : Επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή μέλους Επιτροπής Ελέγχου εις 
αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. 

 
 

 Υπεγράφη η εξαγορά της EDS στα Σκόπια από τη ΔΕΗ .Τη συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών της EDS 
και όλων των θυγατρικών της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για συνολικό ποσό € 4,8 εκατ. υπέγραψαν οι ιδιοκτήτες της 
EDS, μιας εταιρείας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Μετά την υπογραφή χθές της 

σύμβασης αγοράς μετοχών, είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν κάποιες τυπικές διαδικασίες, που θα οδηγήσουν στην τελική 
μεταβίβαση της εταιρείας. Σε δηλώσεις του ο Kocho Angjushev, ιδιοκτήτης της EDS, σημείωσε: "Επιπλέον της παρακολούθησης 
του νομοθετικού πλαισίου και των διαδικασιών, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την πώληση, είχαμε σαν 
προτεραιότητα να βελτιώσουμε τη σταθερότητα και το σχεδιασμό για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Η EDS έως τώρα έχει 
πετύχει αρκετά στην τοπική και περιφερειακή αγορά και με τη συμμετοχή της στις διεθνείς αγορές ηλεκτρικής ενέργειας έχει την 
καλύτερη ομάδα εξισορρόπησης, ένα καλά ανεπτυγμένο δίκτυο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και μεγάλη εμπειρία στην 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ελεύθερη αγορά. Με αυτή τη συμφωνία έχουμε ένα γίγαντα στην παραγωγή ενέργειας που 
θα μας κάνει πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες θα έχουν καλούς όρους και, πάνω από όλα, 
μεγαλύτερη ασφάλεια",Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκης από την πλευρά του ανέφερε 
πως "με την απόκτηση της EDS, μιας εξαιρετικής εταιρείας, η οποία σε λίγα χρόνια, με την εμπνευσμένη ηγεσία του κ Angjushev 
και το υψηλής στάθμης προσωπικό της έχει αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον τομέα του trading, η ΔΕΗ 
εισέρχεται με τον καλύτερο τρόπο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της γειτονικής χώρας" και πρόσθεσε: "Με την υποστήριξη της 
ΔΕΗ και την δική της υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, η EDS θα προοδεύσει και θα ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο, εξέλιξη η 
οποία θα είναι σε όφελος και των πελατών της. Η EDS υπό την ιδιοκτησία της ΔΕΗ θα γίνει ακόμα πιο ισχυρή λαμβάνοντας υπόψη 
το χαρτοφυλάκιο που έχουμε και τα αναπτυξιακά σχέδια που καθορίσθηκαν κατά την εξαγορά". 

 

 
 
(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/
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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. 
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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


