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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 0,70% (588,95 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 36 κινήθηκαν ανοδικά, 49 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 149 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.558,27 μονάδες (-0,91%), με τις μετοχές των ΕΥΔΑΠ (+1,12%), ΜΟΗ 
(+0,82%) και ΓΡΙΒ (+0,58%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΤΙΤΚ (-2,28%), ΔΕΗ (-2,31%) και ΕΥΡΩΒ (-3,01%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη 
πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές σημείωσαν μεικτά πρόσημα, ενώ οι Αμερικάνικοι δείκτες 
κινήθηκαν καθοδικά. 

 
Οικονομία 
 

 Το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της δόσης ύψους 2,8 δισ. έδωσε χθες το 
διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). «Η σημερινή 
απόφαση να εκταμιεύσουμε 2,8 δισ. είναι ένα σημάδι ότι οι Ελληνες κάνουν σταθερή πρόοδο 
στη μεταρρύθμιση της χώρας τους», ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο επικεφαλής του ESM 
Κ. Ρέγκλινγκ. Ικανοποίηση για την εκταμίευση της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ εξέφρασε ο 
επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Π. Μοσκοβισί, με χθεσινή ανάρτησή του στο Twitter, 
στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα προς την Αθήνα να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει για την προώθηση μεταρρυθμίσεων. «Η σημερινή εκταμίευση αποτελεί 
αναγνώριση ότι η Ελλάδα καταγράφει πραγματική πρόοδο στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της. Πρόκειται για διπλά καλά νέα: περισσότερα χρήματα θα εισρεύσουν στην 
πραγματική οικονομία, πράγμα που σημαίνει περισσότερους πόρους για επενδύσεις και 
δημιουργία θέσεων εργασίας», είπε ο κ. Μοσκοβισί. Συγχρόνως, όμως, τόνισε πως είναι 
ζωτικής σημασίας να υλοποιήσει η Ελλάδα τις δεσμεύσεις της για τις μεταρρυθμίσεις. Στον 
ίδιο τόνο για τη σημασία της εφαρμογής των συμφωνηθέντων ήταν και οι δηλώσεις του κ. 
Ρέγκλινγκ, ο οποίος είπε πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν 
συμφωνηθεί στο πρόγραμμα του ESM, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα επιταχυνθεί 
του χρόνου» και τόνισε πως η κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα του χρόνου να εκδώσει 
ξανά ομόλογα. Η εκταμίευση αποτελείται από δύο μέρη, 1,1 δισ. για την εξυπηρέτηση του 
χρέους και 1,7 δισ. για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου σε ιδιώτες που 
θα καταβληθεί σε ειδικό λογαριασμό για την εκκαθάριση των οφειλών. «Είμαι στην ευχάριστη 
θέση να σημειώσω πως η ελληνική κυβέρνηση έχει εκπληρώσει τη δέσμευσή της για την 
εκκαθάριση οφειλών, καθώς αυτό θα έχει μια θετική επίδραση στην οικονομία της χώρας. 
Ελπίζω η καλή μας συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση να συνεχιστεί, έτσι ώστε η 
δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος να μπορέσει να ολοκληρωθεί εγκαίρως» δήλωσε ο 
κ. Ρέγκλινγκ, ενώ στη δεύτερη αξιολόγηση αναφέρθηκε και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
υπεύθυνος για το ευρώ κ. Ντομπρόβσκις, λέγοντας πως η Ελλάδα μπορεί γρήγορα να 
επιστρέψει στην ανάπτυξη αν υπάρχει καλή πρόοδος με τη δεύτερη αξιολόγηση και το 
πρόγραμμα παραμείνει εντός πλαισίου. Μετά τη χθεσινή απόφαση εκταμίευσης, η χώρα έχει 
λάβει συνολικά 31,7 δισ. από το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής και τα χρήματα που 
εγκρίθηκαν (2,8 δισ.) θα βρεθούν στα ελληνικά ταμεία μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η 
Ελλάδα έχει συνολικά δανειστεί 173,5 δισ. ευρώ από τον ESM/ EFSF, που είναι ο 
μεγαλύτερος πιστωτής της χώρας. 
 

 Την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στην Ελλάδα επιβεβαίωσε με σημερινή του 
ανακοίνωση ο Λευκός Οίκος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, θα επισκεφτεί την 
Ελλάδα στις 15 Νοεμβρίου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Προκόπη Παυλόπουλο και τον 
Αλέξη Τσίπρα. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, ο Αμερικανός πρόεδρος θα εκφράσει  τη 
στήριξη του στις συνεχιζόμενες προσπάθειες να μπει η ελληνική οικονομία σε ένα μονοπάτι 
βιωσιμότητας και ευημερίας. 

 

 «Σύμπτωση απόψεων ως προς την πρόοδο των ζητημάτων στη βάση των 
συμφωνηθέντων» διαπιστώθηκε στη σημερινή συνάντηση του υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνου Σκουρλέτη, με τους εκπροσώπους των θεσμών. 
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου, στη συνάντηση οι εκπρόσωποι των θεσμών 
ενημερώθηκαν για την πορεία των συζητήσεων μεταξύ του Δημοσίου, της ιταλικής Snam και 
της αζέρικης Socar, για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ. Επίσης, 
συζητήθηκε η εξέλιξη της διαδικασίας των δημοπρασιών ηλεκτρικής ενέργειας ΝΟΜΕ, 
καθώς και η επιτυχής εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο της 
οποίας έχουν κατατεθεί δύο προσφορές. Αναφορικά με το Κτηματολόγιο, σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές, έγινε εκτενής ενημέρωση για την τεχνική βοήθεια που παρέχει η Παγκόσμια 
Τράπεζα. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Απόλυτα ικανοποιημένοι είναι πλέον οι εναλλακτικοί προμηθευτές από την εξέλιξη 
που είχε η χθεσινή πρώτη δημοπρασία τύπου NOME. Όλοι (εκτός ενός) οι 
συμμετέχοντες πήραν τις ποσότητες που ζήτησαν και οι τιμές κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα, λίγα λεπτά πάνω από την τιμή εκκίνησης (η υψηλότερη τιμή που πουλήθηκε ρεύμα 
ήταν 37,5 ευρώ ανά Μεγαβάτ). Το Δεκέμβριο αναμένεται η δεύτερη δημοπρασία για 
μικρότερες ποσότητες ρεύματος. Τις μεγαλύτερες ποσότητες ρεύματος «χτύπησαν»,  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 588.95 -0.70% -6.7% 
FTSE-Large Cap 1,558.27 -0.91% -15.0% 
FTSE-Mid Cap 743.99 +0.40% -8.9% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 41,590 -0.65% -11.0% 
Όγκος (€ εκατ.) 19.32 - 60.28 

  

 
ΕΥΔΑΠ 1.12% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΜΟΗ 0.82% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΓΡΙΒ 0.58% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΠΕΛΑ 0.39% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΜΕΤΚ 0.27% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΦΦΓΚΡΠ -1.97% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΤΕ -2.08% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΤΙΤΚ -2.28% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΔΕΗ -2.31% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΥΡΩΒ -3.01% -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 -0.31% +0.1 -18 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8.28% -7.8 -3 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 8.41% -1.7 +12 

Spread 10ετούς Ομ. 838 -2.1 +72 

USD / Euro 1.09 -0.26% -0.1% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 50.33 -0.38% 35.9% 

ΑΕΠ (%) -0,9% Β΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός -1.0% Σεπτ. '16 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

26/10/2016:   –   
 

02/11/2016: ΜΠΕΛΑ – Ετήσια ΓΣ 
03/11/2016: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα 9M’16 
03/11/2016: ΕΕΕ – Αποτελέσματα 9M’16 
10/11/2016: OTE – Αποτελέσματα 9M’16 
10/11/2016: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα 9M’16 
11/11/2016: ΑΡΑΙΓ – Αποτελέσματα 9M’16 
11/11/2016: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα 9M’16 
14/11/2016: ΕΛΣΤΑΤ – Q3’16 ΑΕΠ (προσωρινές 
                     εκτιμήσεις) 
14/11/2016: MSCI – Εξαμηνιαία Αναθεώρηση 
16/11/2016: ΕΥΡΩΒ – Αποτελέσματα 9M’16 
22/11/2016: ΦΡΛΚ – Αποτελέσματα 9M’16 
22/11/2016: ΟΠΑΠ – Αποτελέσματα 9M’16 
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σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεγάλοι προμηθευτές ρεύματος, με τις τελικές τιμές να διαμορφώνονται μεταξύ από 37,37 ευρώ έως 37,5 ευρώ η 
μεγαβατώρα. Οι τρεις μεγάλοι ιδιώτες «παίκτες» στην αγορά ηλεκτρισμού (Ήρων, Protergia. Elpedison) απορρόφησαν τη «μερίδα του λέοντος», 
αποκτώντας 310 MWh/h περίπου, ενώ οι υπόλοιπες οκτώ εταιρείες τα υπόλοιπα. Δώδεκα εταιρείες συμμετείχαν στη δημοπρασία, εκ των οποίων 
ποσότητες ρεύματος πήραν τελικά οι έντεκα. Συνολικά διατέθηκαν 4.029.600 MWh σε 11 εταιρείες σε τιμές που ξεκινούν από την τιμή εκκίνησης έως 
και 13 σέντς πάνω από αυτήν. Από τις προσφορές που έγιναν, μόνο μία ισχύος 10 MW δεν ικανοποιήθηκε, ενώ τα πακέτα που διατέθηκαν ξεκινούν 
από το 1 MWh/ h και φτάνουν έως τα 108 MWh/ h. Η ΔΕΗ θα εισπράξει περίπου €150 εκατομμύρια απευθείας από τους χονδρεμπόρους, ωστόσο, οι 
τιμές που διαμορφώθηκαν στη δημοπρασία δεν ικανοποίησαν τη ΔΕΗ, ο επικεφαλής της οποίας Μανώλης Παναγιωτάκης, μιλώντας σε ενεργειακό 
συνέδριο εξέφρασε τα παράπονά του. Μάλιστα η ΔΕΗ εξέδωσε ανακοίνωση με σαφείς αιχμές. Σε αυτή αναφέρει ότι «με τα αποτελέσματα της 
πρώτης δημοπρασίας πακέτου λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής καθίσταται φανερή η ζημία της ΔΕΗ από την εφαρμογή των 
αποκαλούμενων ΝΟΜΕ δεδομένου ότι η μέση τιμή της δημοπρατηθείσας ενέργειας είναι σαφώς κάτω από το κόστος παραγωγής της και κοντά στην 
τιμή εκκίνησης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιχείρηση. 
 

 Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν χθες όλες οι διαδικασίες που αφορούν στην έκδοση ομολόγου με την εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου (άρθρο 2, Ν. 3723/08), ονομαστικής αξίας 380 εκ. ευρώ και την χρήση του ως επιλέξιμο κάλυμμα σε πράξεις αναχρηματοδότησης του 
Ευρωσυστήματος. 

 

 Οι εργασίες για την ένταξη της μετοχής της Τρ. Κύπρου στο χρηματιστήριο του Λονδίνου συνεχίζονται, αλλά η χρονική στιγμή της εισαγωγής της 
μετοχής παραμένει αβέβαιη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΣ της Τρ. Κύπρου Josef Ackermann. Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση της τράπεζας, 
ανέφερε ότι η εισαγωγή της μετοχής της τράπεζας στο χρηματιστήριο του Λονδίνου υπόκειται σε σχετικές εγκρίσεις και τις συνθήκες της αγοράς. «Θα 
προβούμε σε ανακοινώσεις εν ευθέτω χρόνω», ανέφερε. 

 

 Σε αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων Γερμανός προχωρά η διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. "Μέσα στο 
2016 θα ανανεωθούν πλήρως 100 καταστήματα του Δικτύου, ενώ το έργο θα συνεχιστεί εντατικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017". 

 

 Την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους 750 εκατ. έως 1 δισ. από τα ΕΛΠΕ για την επόμενη πενταετία ανακοίνωσε ο πρόεδρος 
του ομίλου Ευστάθιος Τσοτσορός, κατά την ομιλία του στο 21ο Εθνικό Συνέδριο του ΙΕΝΕ. Ο κ. Τσοτσορός ανακοίνωσε, επίσης, ότι η σημαντική 
κερδοφορία του ομίλου με EBITDA 758 εκατ. το 2015 θα συνεχιστεί και το 2016 με πρόβλεψη για κέρδη έως 700 εκατ., παρά τα χαμηλά διεθνή 
περιθώρια και τις δυσμενείς συνθήκες στην εγχώρια αγορά. 

 
(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


