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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,33% (574,05 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την συνεδρίαση 
της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 50 κινήθηκαν ανοδικά, 45 
κατέγραψαν απώλειες, ενώ 137 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
(FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.534,31 μονάδες (+0,24%), με τις μετοχές των ΔΕΗ (+6,67%), 
ΕΥΡΩΒ (+6,13%) και ΦΦΓΚΡΠ (+3,57%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον 
αντίποδα οι μετοχές των ΟΠΑΠ (0,00%), ΑΡΑΙΓ (-0,75%) και ΒΙΟ (-1,89%) κατέγραψαν την 
μεγαλύτερη πτώση. Οι Ευρωπαϊκές και οι Αμερικάνικοι δείκτες κινήθηκαν καθοδικά. 

 
Οικονομία 
 

 Με τη γνωστή λίστα των έξι ΔΕΚΟ που μεταβιβάζονται στο υπερταμείο (ΕΥΑΘ, 
ΕΥΔΑΠ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΔΕΗ και ΕΛΒΟ) κατατέθηκε στη 
Βουλή το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα. Θα συζητηθεί τη Δευτέρα στις 
επιτροπές της Βουλής και την Τρίτη θα ψηφίσει η Ολομέλεια. 
 

 Την πρόβλεψη για διψήφια ανεργία ως τα μέσα του αιώνα αλλά και χαρακτηρισμούς όπως 
«δυσβάσταχτα υψηλές συντάξεις που παρέχονται στους υπάρχοντες συνταξιούχους» 
περιλαμβάνει η έκθεση του ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία. Έμφαση δίνει στην ανάγκη 
αλλαγής του φορολογικού μίγματος ενώ, ενόψει και των προσπαθειών και του αιτήματος της 
αγοράς για ρύθμιση χρεών κατά τα πρότυπα των 100 δόσεων, σημειώνει ότι «είναι ζωτικής 
σημασίας οι Αρχές να απέχουν από το να υιοθετούν περαιτέρω προγράμματα τμηματικών 
πληρωμών» και αντ’ αυτού προτείνει οι αρχές «να δρομολογήσουν ειδικές και διατηρήσιμες 
αναδιαρθρωτικές λύσεις για βιώσιμους οφειλέτες σύμφωνα με τις δυνατότητές τους για την 
καταβολή πληρωμών, να επικεντρώσουν τους ελέγχους σε μεγάλους φορολογούμενους και 
σε φορολογούμενους υψηλού πλούτου, και να συνεχίσουν να ενισχύουν τη χρήση εργαλείων 
επιβολής εναντίον εκείνων που μπορούν να πληρώσουν αλλά δεν το κάνουν». Αξιοσημείωτο 
είναι επίσης ότι η έκθεση καταλήγει σημειώνοντας ότι: Η Ελλάδα βρίσκεται σε σταυροδρόμι 
και χρειάζονται πιο τολμηρές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων 
σημαντικών προκλήσεων. Αναμφίβολα, η Ελλάδα έχει κάνει τεράστιες θυσίες για να βρεθεί 
στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Όμως, τα σημαντικά επιτεύγματα στον ισοσκελισμό του 
προϋπολογισμού, στο κλείσιμο του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και 
στη βελτίωση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας έχουν στοιχίσει πολύ στην κοινωνία και 
έχουν δοκιμάσει τις αντοχές της. Η πρόσφατη ανθρωπιστική πρόκληση από τη ροή των 
προσφύγων στην Ευρώπη έχει επιδεινώσει το βάρος του ελληνικού λαού. 
 

 Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή οι επαφές της κυβέρνησης με το κλιμάκιο του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναφορικά με την κατάρτιση της έκθεσης για την 
ελληνική οικονομία, βάσει του άρθρου 4 του καταστατικού του, τονίζει ο Ε. 
Τσακαλώτος σε σχετική ανακοίνωσή του. Οπως υπογραμμίζει ο Υπ. Οικονομικών, 
σχετικά με το περιεχόμενο του προκαταρκτικού πορίσματος:  
1. Καλωσορίζουμε την άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το χρέος, καθώς 
τονίζει, για μία ακόμη φορά, το ζήτημα της μη βιωσιμότητας των μεγάλων πρωτογενών 
πλεονασμάτων για μακρά περίοδο, όπως επίσης και την αναγκαιότητα σημαντικής 
απομείωσης του χρέους. 
2. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στο προκαταρκτικό πόρισμα καταγράφονται ξανά οι 
γνωστές διαφωνίες για το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τα εργασιακά. 
3. Υπενθυμίζεται ότι τα μεν εργασιακά προβλέπεται να αποτελέσουν μέρος της συζήτησης 
για την δεύτερη αξιολόγηση, το δε ασφαλιστικό και φορολογικό έχουν ήδη κλείσει ως μέρος 
της πρώτης αξιολόγησης, καταλήγει η δήλωση του Ε. Τσακαλώτου. 
 

 Τα προβλήματα που κληροδότησε η κρίση στην Ελλάδα αλλά και την ευρωζώνη 
περιέγραψε ο Γ. Στουρνάρας στην ομιλία του σε εκδήλωση της Young Presidents’ 
Organization. Η σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, σε 
συνδυασμό με τη βελτίωση της εμπιστοσύνης και της ρευστότητας, αναμένεται να συμβάλει 
στην εξομάλυνση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συνθηκών, εκτιμά ο Γ. 
Στουρνάρας. Επίσης, η δέσμευση των Ευρωπαίων εταίρων μας να λάβουν μέτρα για την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους βραχυπρόθεσμα έως 
μεσομακροπρόθεσμα αποτελεί θετική εξέλιξη. Όμως, τα προβλεπόμενα μέτρα διαχείρισης 
του δημόσιου χρέους χρειάζεται να εξειδικευθούν, να ποσοτικοποιηθούν και να 
εφαρμοστούν με εμπροσθοβαρή τρόπο. Αυτό θα ενισχύσει την αξιοπιστία και την αποδοχή 
των ασκούμενων πολιτικών, συμβάλλοντας περαιτέρω στην παγίωση του κλίματος 
εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι εφικτή η 
μείωση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου από πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του 
ΑΕΠ από το 2018 και εξής σε 2% του ΑΕΠ, χωρίς να επηρεάζονται οι προοπτικές 
βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, εφόσον συνδυαστεί με ήπια μέτρα ελάφρυνσης του 
χρέους. Αυτή η δημοσιονομική χαλάρωση θα έχει ευεργετικές επιδράσεις στην ελληνική 
οικονομία, καθώς θα καταστήσει δυνατή τη μείωση της φορολογίας και την απελευθέρωση 
πόρων για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ θα καταστήσει τους 
δημοσιονομικούς στόχους οικονομικά και κοινωνικά εφικτούς», τόνισε. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 574.05 +0.33% -9.1% 
FTSE-Large Cap 1,534.31 +0.24% -16.3% 
FTSE-Mid Cap 730.45 +0.66% -10.5% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 40,712 +0.15% -12.9% 
Όγκος (€ εκατ.) 48.31 - 64.02 

  

 
ΔΕΗ 3.77% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΥΡΩΒ 2.31% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΦΦΓΚΡΠ 2.21% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΤΙΤΚ 1.67% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΜΠΕΛΑ 1.24% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1.56% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΟΛΠ -1.61% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΟΠΑΠ -1.66% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΑΡΑΙΓ -2.33% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΒΙΟ -2.42% -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 -0.30% +0.0 -17 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8.13% -6.9 -17 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 8.47% -3.1 +19 

Spread 10ετούς Ομ. 855 +4.9 +89 

USD / Euro 1.12 0.09% 3.1% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 46.25 2.01% 24.9% 

ΑΕΠ (%) -0,9% Β΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός -0.9% Αυγ. '16 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

26/09/2016:   –   
 

28/09/2016: ΔΕΗ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 
05/10/2016: ΔΕΗ – Έκτακτη ΓΣ 
10/10/2016: Eurogroup (Λουξεμβούργο) 
13/10/2016: ΟΠΑΠ – Αποκοπή προμερίσματος 
14/10/2016: Moody’s – Αξιολόγηση 
20/10/2016: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
21/10/2016: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
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Επιχειρήσεις 
 

 Έτοιμη να ανακοινώσει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό των εν Ελλάδι δραστηριοτήτων του ομίλου είναι η Εθνική Τράπεζα, με 
στόχο την αποχώρηση περίπου 1.000 εργαζομένων, εξέλιξη που σε συνδυασμό με την πώληση non core business assets θα οδηγήσει στην επίτευξη 
της δέσμευσης του πλάνου αναδιάρθρωσης. Ο όμιλος δεσμεύεται να μειώσει, σταδιακά, τουλάχιστον κατά 2060 άτομα το προσωπικό των εν Ελλάδι 
δραστηριοτήτων του, ώστε στο τέλος του 2018 να περιορισθεί σε λιγότερο από 9.950 άτομα από 12.013 σήμερα (σ.σ στοιχεία τέλος Ιουνίου). Το 
πρόγραμμα εθελουσίας, που αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, θα αποσκοπεί στην αποχώρηση περίπου 1000 ατόμων. Πρόκειται για 
φιλόδοξο στόχο καθώς η πλειονότητα όσων βρισκόταν σε ώριμη συνταξιοδοτική ηλικία αποχώρησε με το προηγούμενο πρόγραμμα. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, το νέο πρόγραμμα θα απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων (σ.σ ανοικτού τύπου) και θα προσφέρει συγκεκριμένα κίνητρα ανά 
ηλικιακή ομάδα. Πιθανόν είναι να παρέχεται πρόσθετο bonus αποζημίωσης για εργαζομένους καταστημάτων που προορίζεται να κλείσουν. 
 

 Την ύπαρξη ενός «δεύτερου Πρίνου» στα βάθη του Πατραϊκού Κόλπου επιβεβαιώνει η επεξεργασία των τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών που 
πραγματοποίησαν τα ΕΛΠΕ στην περιοχή και ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα στο Λονδίνο. Πρόκειται για κοίτασμα με πιθανολογούμενα 
αποθέματα 80-100 εκατ. βαρελιών απολήψιμου πετρελαίου, ενώ η επεξεργασία των σεισμικών υψηλής ευκρίνειας συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν 
ο βυθός του Πατραϊκού κρύβει πράγματι και δεύτερο κοίτασμα αντίστοιχης δυναμικότητας, σύμφωνα με τις γεωλογικές ενδείξεις. Τα έσοδα του 
ελληνικού Δημοσίου για κάθε κοίτασμα 100 εκατ. βαρελιών εκτιμώνται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ ετησίως (0,2% του ΑΕΠ) για 25 χρόνια. Με τα 
πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στο χέρι, τα ΕΛΠΕ έχουν αρχίσει ήδη να προγραμματίζουν την πρώτη γεώτρηση, η οποία είναι πολύ πιθανό να 
γίνει με τα γεωτρύπανα μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας. 

 
(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”) 

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.sigmalive.com/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.gr/
http://www.protothema.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


