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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,13% (563,15 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 53 κινήθηκαν ανοδικά, 38 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 141 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.497,74 μονάδες (+0,12%), με τις μετοχές των ΜΥΤΙΛ (+2,62%), ΟΠΑΠ 
(+2,54%) και ΒΙΟ (+2,50%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΔΕΗ (-1,88%), ΕΥΡΩΒ (-2,15%) και ΑΛΦΑ (-2,61%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη 
πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικάνικοι δείκτες κινήθηκαν ανοδικά. 

 

Οικονομία 
 

 Συζήτηση για το χρέος και ειδικά για την πρόοδο των βραχυπρόθεσμων μέτρων και 
για την διαδικασία συζήτησης των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων, 
έγινε μεταξύ του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), κ. 
Κλ. Ρέγκλινγκ, και του υπουργού Οικονομικών, κ. Ευκλ. Τσακαλώτου. Σύμφωνα με 
παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, η συνάντηση – που πραγματοποιήθηκε στο 
Λουξεμβούργο – έγινε σε καλό κλίμα και ο κ. Τσακαλώτος ενημέρωσε τον κ. Ρέγκλινγκ ότι με 
την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου ολοκληρώνεται η νομοθέτηση των προαπαιτουμένων. 
Επόμενο βήμα για την εκταμίευση της υποδόσης των 2,8 δισ ευρώ είναι να διαπιστωθεί στις 
συνεδριάσεις του Euroworking Group – την Πέμπτη – και του Eurogroup στις 10 Οκτωβρίου 
ότι έχουν υλοποιηθεί όλα τα προαπαιτούμενα μέτρα, καθώς υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες 
σε ότι αφορά τις δράσεις που δεν απαιτούν νομοθετική πρωτοβουλία. 
 

 Κόντρα στις απαιτήσεις του ΔΝΤ που ζητά άμεσα απαντήσεις στο θέμα του χρέους ο 
γερμανός ΥΠΟΙΚ Βόλφγκανγκ Σόιμπλε που υποδέχτηκε μαζί με βουλευτές στο 
Βερολίνο τον επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι επανέλαβε την γνωστή γερμανική 
θέση ότι το ζήτημα του χρέους πρέπει να μείνει στο περιθώριο. «Τα επιτόκια και οι 
πληρωμές δόσεων δεν είναι το πρόβλημα για την Ελλάδα», δήλωσε σύμφωνα με το 
Reuters, προσθέτοντας ότι «το ΔΝΤ πρέπει και θα παραμείνει ενεργό». 

 

 Ένα ακόμα προαπαιτούμενο για την υποδόση των 2,8 δισ. ευρώ, έκλεισε και τυπικά 
χθες με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ απόφασης του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη 
Τσακαλώτου με την οποία διορίζονται τα 5 μέλη του Δ.Σ της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για ένα από τα 15 προαπαιτούμενα, τα οποία είχαν 
δρομολογηθεί μετά την έγκριση των μελών του Δ.Σ από τη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και 
Διαφάνειας της Βουλής και κλείδωσε σήμερα με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Την επιλογή της Inspired Gaming Group, ενός από τους μεγαλύτερους παρόχους 
τεχνολογικού περιεχομένου για τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, για την εισαγωγή νέων 
virtual προϊόντων αθλητικού στοιχηματισμού, τα οποία θα προσφέρονται μέσω του δικτύου 
των πρακτορείων του και διαδικτυακά, γνωστοποίησε ο ΟΠΑΠ. Η διάθεση των νέων 
παιχνιδιών της Inspired εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής προτεραιότητας του ΟΠΑΠ 
για την δημιουργία χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών παγκοσμίου επιπέδου και του 
"Οράματος 2020” της εταιρείας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που γνωστοποιήθηκε 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο ΟΠΑΠ, η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην 
Ελλάδα, επέλεξε την Inspired για την εισαγωγή νέων virtual προϊόντων αθλητικού 
στοιχηματισμού, τα οποία θα προσφέρονται μέσω του δικτύου των πρακτορείων του και 
διαδικτυακά. Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη τύχει θετικής αντιμετώπισης από τους πράκτορες του 
ΟΠΑΠ, οι οποίοι αναφέρουν πως ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου παιχνιδιών του 
Οργανισμού θα δώσει προστιθέμενη αξία τόσο στον ΟΠΑΠ όσο και το δίκτυο των 4.500 
πρακτορείων του. 
 

 Σε αναβάθμιση των διαδικασιών σχηματισμού προβλέψεων και τιμολόγησης των δανείων 
της θα προχωρήσει η Attica Bank προκειμένου να ανταποκριθεί στα ευρήματα του ελέγχου 
της ΤτΕ, ο οποίος εντόπισε περιπτώσεις όπου η τιμολόγηση δανείων θα έπρεπε να είναι 
υψηλότερη και να συνάδει με το credit rating του πιστούχου, όπως αναφέρεται σε 
απαντητική επιστολή της διοίκησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα, η νέα 
διοίκηση θα προβεί σε σύνταξη νέου επιχειρηματικού πλάνου που θα αντικατοπτρίζει τα 
τρέχοντα δεδομένα αλλά και τα αποτελέσματα ενεργειών που θα υλοποιηθούν σύντομα 
όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Σημειώνεται ότι το θέμα αυτό θα 
είναι μεταξύ αυτών που θα συζητηθούν στο αυριανό διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας. 
Σχετικά με τον τρόπο κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 2015 το πόρισμα του 
ελέγχου διαπιστώνει ότι ποσό 55,7 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε άμεσα ή έμμεσα από την 
Τράπεζα. Ωστόσο, δεν επιβλήθηκε στην Τράπεζα κάποια υποχρέωση δεδομένου ότι ακόμη 
και αν δεν προσμετρηθεί το εν λόγω ποσό στα ίδια κεφάλαια, ο δείκτης Core Tier I μειώνεται 
στο 17%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο από το ελάχιστο απαιτούμενο. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 563.15 +0.13% -10.8% 
FTSE-Large Cap 1,497.74 +0.12% -18.3% 
FTSE-Mid Cap 732.00 +0.13% -10.3% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 40,037 +0.25% -14.3% 
Όγκος (€ εκατ.) 18.83 - 63.40 

  

 
ΜΥΤΙΛ 2.62% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΟΠΑΠ 2.54% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΒΙΟ 2.50% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΛΠ 1.89% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΓΡΙΒ 1.49% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΛΑΜΔΑ -1.31% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΥΔΑΠ -1.66% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΔΕΗ -1.88% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΥΡΩΒ -2.15% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΑΛΦΑ -2.61% -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% +0.2 -17 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 8.11% -3.0 -20 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 8.29% -12.9 +0 

Spread 10ετούς Ομ. 843 -12.4 +78 

USD / Euro 1.12 0.00% 3.2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 45.27 1.34% 22.2% 

ΑΕΠ (%) -0,9% Β΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός -0.9% Αυγ. '16 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

29/09/2016: ΕuroWorking Group 
 

03/10/2016: Προθεσμία Προϋπολογισμού 2017 
05/10/2016: ΔΕΗ – Έκτακτη ΓΣ 
10/10/2016: Eurogroup (Λουξεμβούργο) 
13/10/2016: ΟΠΑΠ – Αποκοπή προμερίσματος 
14/10/2016: Moody’s – Αξιολόγηση 
18/10/2016: ΜΥΤΙΛ – Παρουσίαση στην ΕΘΕ 
18/10/2016: ΜΕΤΚ – Παρουσίαση στην ΕΘΕ 
20/10/2016: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
21/10/2016: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
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 Επιδείνωση εμφάνισαν τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ στο α' εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 
περιόδου της Επιχείρησης. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το α' εξάμηνο του 2016 κατά €248,8 εκατ. ή 8,5% και διαμορφώθηκε 
σε €2.664,5 εκατ. έναντι €2.913,3 εκατ. το α' εξάμηνο του 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής 
ενέργειας το α' εξάμηνο του 2016 κατά €296,7 εκατ. έναντι του α' εξαμήνου του 2015 (€2.531,4 εκατ. έναντι €2.828,1 εκατ.) λόγω: 
- της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 1,8%, 
- της μείωσης του μέσου μεριδίου της ΔEΗ (σε GWh) στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη συνακόλουθη επιδείνωση του μείγματος 
πωλήσεων, καθώς και 
- των νέων τιμολογιακών πολιτικών για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη Χαμηλή και στη Μέση Τάση και την επιβράβευση των πιο πάνω 
συνεπών πελατών καθώς και των συνεπών οικιακών πελατών με την παροχή εκπτώσεων. 
Σημειώνεται ότι στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό €31,3 εκατ. που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε 
αυτό έναντι €24,7 εκατ. το α' εξάμηνο του 2015.  
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν το α' εξάμηνο του 2016 κατά €105,3 εκατ. (16,4%) σε σχέση με το α' εξάμηνο του 
2015 λόγω του χαμηλότερου κύκλου εργασιών, καθώς και λόγω της εφάπαξ επίπτωσης από δαπάνη ύψους €48,3 εκατ. Η εν λόγω δαπάνη αφορά το 
υπόλοιπο 50% των €96,6 εκατ. που είχαν επιμερισθεί, βάσει της απόφασης ΡΑΕ 285/2013 από το ΛΑΓΗΕ στη ΔEΗ για την κάλυψη του ελλείμματος 
που δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους 
προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η ΔEΗ είχε ασκήσει αίτηση ακύρωσης της πιο πάνω Απόφασης ΡΑΕ 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και αίτηση αναστολής μέχρι την έκδοση τελικής δικαστικής κρίσης. Μετά από σχετική ενδιάμεση 
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ΔEΗ είχε ήδη καταβάλει το 50% των €96,6 εκατ. Η αίτηση ακύρωσης απορρίφθηκε τον Σεπτέμβριο του 
2016 (Απόφαση 1761/2016 του Δ' τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας), με αποτέλεσμα η ΔEΗ να πρέπει να καταβάλει και το υπόλοιπο 50% 
των €96,6 εκατ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η μείωση του περιθωρίου EBITDA σε 20,1% από 22%, αν όμως εξαιρέσουμε την παραπάνω 
εφάπαξ επίπτωση, το περιθώριο EBITDA διαμορφώνεται σε 21,9%, παραμένοντας ουσιαστικά στα περυσινά επίπεδα. Επιπλέον, με την ίδια 
Απόφαση η ΔEΗ δεν δύναται πλέον να συμψηφίζει χρεοπιστώσεις υπό τις ταυτόχρονες ιδιότητές της ως παραγωγού και προμηθευτή σε σχέση με 
την ενέργεια που έχει παραχθεί από Φ/Β σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Σε επίπεδο προ φόρων, η μείωση της κερδοφορίας, χωρίς την εφάπαξ 
επίπτωση, περιορίστηκε στα €24,2 εκατ. (€140,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016 έναντι €165 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015), λόγω της βελτίωσης των 
χρηματοοικονομικών δαπανών και των χαμηλότερων αποσβέσεων. Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους κέρδη χωρίς την εφάπαξ επίπτωση 
διαμορφώθηκαν σε €91,4 εκατ. έναντι €105,6 εκατ. το α' εξάμηνο του 2015. 
Σε άλλα νέα, το ΔΣ της ΔΕΗ λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη προσέλευση των πελατών της Επιχείρησης για να ενταχθούν στη ρύθμιση των 36 
δόσεων χωρίς προκαταβολή, αποφάσισε σήμερα την παράταση της ρύθμισης για ένα μήνα, μέχρι την 31η Οκτωβρίου. 

 
(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. 
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   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


