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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,56 % (569,16 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 40 κινήθηκαν ανοδικά, 42 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 150 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.532,34 μονάδες (+0,30%), με τις μετοχές των ΔΕΗ (+6,64%), ΒΙΟ (+4,62%) 
και ΑΡΑΙΓ (+3,79%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΠΕΙΡ (-1,34%), ΟΠΑΠ (-1,37%) και ΜΕΤΚ (-2,16%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Αμερικάνικοι δείκτες σημείωσαν μεικτά πρόσημα ενώ οι Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά.  

 
Οικονομία 
 

 Υπό προχωρημένες διαπραγματεύσεις τελεί η σύσταση του Αναπτυξιακού Ταμείου, 
σημείωσε ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης. 
Σύμφωνα με τον υπουργό, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, θα παρουσιαστεί το νέο σχέδιο για 
την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς η 
αναθεώρηση πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις. Όπως ανέφερε ο υπουργός, αυτή την 
περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η συμπλήρωση της δευτερογενούς νομοθεσίας (υπουργικές 
αποφάσεις) για την ενεργοποίηση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Σύμφωνα με τον κ. 
Σταθάκη, ο νέος Αναπτυξιακός θα ενεργοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με την 
προκήρυξη τεσσάρων εκ των οκτώ καθεστώτων ενίσχυσης. Συγκεκριμένα θα προκηρυχθούν 
τα καθεστώτα: Γενικής επιχειρηματικότητας, μηχανολογικού εξοπλισμού, νέες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς και επενδύσεις μείζονος σημασίας. Επίσης, στο επόμενο τετράμηνο, 
ανακοίνωσε ο κ. Σταθάκης θα δρομολογηθεί η ολοκλήρωση 800 επενδύσεων που έχουν 
υπαχθεί στους προηγούμενους νόμους. Προτεραιότητα θα δοθεί στα συγχρηματοδοτούμενα 
επενδυτικά σχέδια, σε επενδύσεις νησιωτικών περιοχών, αλλά και σε έργα παραγωγής κα 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Τον Ιούνιο του 2016, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του 
εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -2%, αμετάβλητος έναντι του 
προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μηνιαία 
καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν θετική 
κατά 479 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 357 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο 
μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις τον Ιούνιο του 2016 
ήταν θετική κατά 566 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 68 εκατ. ευρώ τον 
προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1%, από 1,2% τον 
προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη 
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -0,7%, αμετάβλητος έναντι του 
προηγούμενου μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 
355 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 70 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο -6% τον Ιούνιο του 2016, από -
8,7% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν 
θετική κατά 211 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο 
μήνα. Τον Ιούνιο του 2016, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 10 εκατ. 
ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 14 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,6%, από -1,5% τον προηγούμενο μήνα. 

 Άνοδο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα κατέγραψαν τον Ιούνιο οι καταθέσεις στις 
ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 1,04 δισ. ευρώ, ή 
0,85% σε μηνιαία βάση, στα 122,74 δισ. ευρώ, που είναι και το χαμηλότερο επίπεδο από τον 
Νοέμβριο του 2003. Τον Μάιο οι καταθέσεις είχαν αυξηθεί στα 121,7 δισ. ευρώ. Από τον 
Δεκέμβριο μέχρι τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους, οι ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν 
εκροές καταθέσεων ύψους 42 δισ. ευρώ. Την περασμένη εβδομάδα, αποφασίστηκε η 
περαιτέρω χαλάρωση των capital controls, ενώ τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν 
σήμερα δεν αποτυπώνουν τη νέα χαλάρωση. Εξάλλου, τα νέα μέτρα χαλάρωσης θα τεθούν 
σε πλήρη εφαρμογή τη Δευτέρα, καθώς σύμφωνα με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
(ΕΕΤ) έως τότε θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες μηχανογραφικές προσαρμογές. 
Ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι υπάρχει αναδρομική ισχύ για τις τραπεζικές κινήσεις που 
μεσολάβησαν. «Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ θα ολοκληρώσουν έως την 1 Αυγούστου 2016 τις 
απαιτούμενες μηχανογραφικές προσαρμογές των συστημάτων τους, προκειμένου να 
ικανοποιήσουν, με αναδρομική ισχύ από 22 Ιουλίου 2016, όλες τις άρσεις των περιορισμών 
στις αναλήψεις μετρητών και στις μεταφορές κεφαλαίων που υιοθετήθηκαν με την απόφαση 
του υπουργού Οικονομικών Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001080 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1475 (ΦΕΚ Β' 
2282/22.7.2016)», αναφέρεται.  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 569.16 +0.56% -9.9% 
FTSE-Large Cap 1,532.34 +0.30% -16.4% 
FTSE-Mid Cap 669.91 +0.98% -17.9% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 40,602 +0.14% -13.1% 
Όγκος (€ εκατ.) 25.33 - 25.33 

  

 
ΔΕΗ 6.64% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΒΙΟ 4.62% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΑΡΑΙΓ 3.79% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2.99% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΧΑΕ 2.76% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΓΡΙΒ -0.41% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΕΕ -0.53% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΠΕΙΡ -1.34% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΟΠΑΠ -1.37% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΕΤΚ -2.16% -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% -0.1 -17 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 7.79% -3.8 -51 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 8.08% -1.9 -21 

Spread 10ετούς Ομ. 814 +1.3 +48 

USD / Euro 1.10 0.09% 0.9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 44.69 -0.84% 22.3% 

ΑΕΠ (%) -1.4% A΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός -0,7% Ιουν. '16 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

28/07/2016: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 2016 
 
 

29/07/2016: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 2016 
29/07/2016: ΜΠΕΛΑ – Ημερ. Αποκοπής Μερίσματος 
03/08/2016: ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα 2

ου
 Τριμ. 2016 

03/08/2016: ΜΕΤΚ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 2016 
11/08/2016: ΟΤΕ – Αποτελέσματα 2

ου
 Τριμ. 2016 

11/08/2016: ΕΕΕ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 2016 
12/08/2016: ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ 2

ου
 Τριμ. 2016  

                    (προσωρινές εκτιμήσεις) 
25/08/2016: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα 2

ου
 Τριμ. 2016 

29/08/2016: ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ 2
ου

 Τριμ. 2016  
30/08/2016: ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα 2

ου
 Τριμ. 2016 

30/08/2016: ΑΛΦΑ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 2016 
30/08/2016: ΟΠΑΠ – Αποτελέσματα 2

ου
 Τριμ. 2016 

30/08/2016: ΦΡΛΚ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 2016 
31/08/2016: ΕΤΕ – Αποτελέσματα 2

ου
 Τριμ. 2016 

31/08/2016: ΕΥΡΩΒ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 2016 
31/08/2016: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα 2

ου
 Τριμ. ‘16 
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http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1438092/epta-kinhseis-halaroshs-ton-capital-controls.html
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Η ανακοίνωση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών σημειώνει ακόμα ότι «τα συστήματα των τραπεζών μελών της ΕΕΤ έχουν ήδη προσαρμοστεί από την 
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016, προκειμένου μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες να μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του 
ποσού των 840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες». 

 
Επιχειρήσεις 

 

 Η Attica Bank  ενημερώνει ότι σε συνεννόηση και με την ΤτΕ αναδιαρθρώθηκε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank με την 
παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Α. Αντωνόπουλου και άλλων έξι εκ των μελών του. Το νέο ολιγομελές Διοικητικό Συμβούλιο 
συγκροτήθηκε σε σώμα με εκτελεστική Πρόεδρο την κα Άννα Πουσκούρη, Eντεταλμένο Σύμβουλο τον κ. Αθανάσιο Τσάδαρη, Αντιπρόεδρο τον 
Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του βασικού μετόχου, ΤΣΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνο Μακέδο και άλλα πέντε μέλη, έμπειρα στελέχη τα περισσότερα 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η νέα αυτή Διοίκηση θα προχωρήσει άμεσα σε ριζική αναδιοργάνωση και λειτουργία της Attica με αυστηρά τραπεζικά 
κριτήρια, καθώς και με κάλυψη των 70 εκ. ευρώ για την συμπλήρωση του δυσμενούς σεναρίου της τελευταίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της 
Τράπεζας, η οποία συντελέστηκε τον Δεκέμβριο 2015, με την ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων Tier I.  

(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/QuotesDetail.aspx?q=48
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 Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879486 epilios@euroxx.gr Χριστίνα Παπακαστρισίου +30-210 6879 480 papakastrisiou@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


