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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 0,65% (561,69 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 34 κινήθηκαν ανοδικά, 55 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 143 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.492,29 μονάδες (-0,74%), με τις μετοχές των ΟΠΑΠ (+0,83%), ΓΡΙΒ (+0,42%) 
και ΜΕΤΚ (+0,40%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των 
ΕΧΑΕ (-2,53%), ΔΕΗ (-2,65%) και ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,66%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση. Οι 
Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν καθοδικά, ενώ οι Αμερικάνικοι δείκτες σημείωσαν θετικά 
πρόσημα. 

 
Οικονομία 
 

 Το μήνυμα  των Βρυξελλών προς την Αθήνα κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης των 
Ελλήνων υπουργών κ. Ευκλ. Τσακαλώτου και κ. Γ. Σταθάκη με τον Επίτροπο Oικονομικών 
Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί αλλά και κατά τη διάρκεια του χθεσινού EuroWorking Group 
ήταν ένα: «Μην καθυστερείτε με την υλοποίηση των υπόλοιπων προαπαιτούμενων». Στα 
προαπαιτούμενα που αναφέρονται, η ελληνική πλευρά έχει μείνει πολύ πίσω, καθώς 
όφειλε να είχε ολοκληρώσει 16 δράσεις μέσα στον Αύγουστο από τις οποίες έχει 
κάνει μόλις δύο. Η ολοκλήρωση των 16 προαπαιτούμενων θα έδινε το «πράσινο φως», 
έτσι ώστε αρχές Σεπτεμβρίου να εκταμιευθεί η υπόλοιπη υποδόση των 2,8 δισ. ευρώ που θα 
χρησιμοποιηθεί κυρίως για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών που θα μπορούσαν 
να ωφελήσουν την ελληνική αγορά που έχει τεράστια έλλειψη ρευστότητας. Σημειώνεται ότι 
η δεύτερη υποδόση των 2,8 δισ. ευρώ θα μπορεί να εκταμιευθεί σε μία ή περισσότερες 
υποδόσεις από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά, σύμφωνα με τον ESM. Μάλιστα, όπως 
διευκρινίζει ο ESM, το μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω κεφαλαίων (το 1,7 δισ. ευρώ από το 
σύνολο των 2,8 δισ. ευρώ) αφορά την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου 
και το υπόλοιπο ποσό (1,1 δισ. ευρώ) στην αποπληρωμή χρέους. Με την εκταμίευση της 
δεύτερης υποδόσης των 2,8 δισ. ευρώ θα κλείσει και η πρώτη αξιολόγηση ανοίγοντας τον 
δρόμο και για τη συζήτηση για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Ευρωπαίος 
αξιωματούχος τόνιζε ότι η πρόοδος είναι πολύ μικρή και αποκαρδιωτική όσον αφορά τις 
δράσεις που θα έπρεπε να είχε υλοποιήσει η ελληνική πλευρά μέσα στον Αύγουστο. 
 

 Τρία θέματα απασχόλησαν τη συνάντηση του επιτρόπου Οικονομίας Πιερ Μοσκοβισί 
με τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας (Ευκλείδη Τσακαλώτο, Γιώργο 
Σταθάκη και Γιώργο Χουλιαράκη), σύμφωνα με ελληνικές πηγές. Στη συνάντηση, η 
οποία ήταν σε συνέχεια των προηγούμενων συναντήσεων με τον Π. Μοσκοβισί, 
επιβεβαιώθηκε η αναγκαιότητα:  
-Να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία με τα προαπαιτούμενα προκειμένου να εκταμιευθεί 
άμεσα η υποδόση των 2,8 δισ. ευρώ. Το ίδιο να συμβεί και με τα προαπαιτούμενα της 
δεύτερης αξιολόγησης, ούτως ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη ρύθμιση του χρέους. 
-Να δημιουργηθεί ένα «κόκκινο τηλέφωνο» (crisis management) για απευθείας επικοινωνία 
μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών, προκειμένου να επιλύονται άμεσα τυχόν θέματα που 
ανακύπτουν. Και αυτό γιατί υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης συνεργασίας και πρέπει 
να αξιοποιηθούν. 
-Και οι δύο πλευρές θεωρούν σημαντικό να υπάρξει εξειδίκευση όλων των μέτρων 
αναδιάρθρωσης του χρέους πριν το τέλος του χρόνου, προκειμένου να δοθεί σαφές μήνυμα 
στις αγορές για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. 
Σημειώνεται ότι με δηλώσεις του στο Bloomberg πριν τη συνάντηση ο Ε. Τσακαλώτος 
δήλωσε για την εκταμίευση των 2,8 δισ. ευρώ πως «αν υπάρξει καθυστέρηση θα είναι 
ημέρες και όχι εβδομάδες». Για το ζήτημα συνεργάτες του Ε. Τσακαλώτου δήλωσαν 
αργότερα στο ΑΠΕ πως δεν θα υπάρξει καμία καθυστέρηση. Αν υπάρξει, πρόσθεσαν, θα 
είναι τεχνικής φύσης, 24 έως 48 ωρών. 
 

 Βαθύτερη η ύφεση της ελληνικής οικονομίας από ό,τι αρχικά είχε υπολογίσει η 
Ελληνική Στατιστική Αρχή για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο. Στα επικαιροποιημένα 
στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφεται μεγαλύτερη ύφεση το πρώτο εξάμηνο 
του 2016 σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα, η ΕΛΣΤΑΤ εκτιμά ύφεση 0,9% 
το δεύτερο τρίμηνο και 1% το πρώτο τρίμηνο του 2016 σε ετήσια βάση, (έναντι 0,7% και 
0,8% αρχικών προβλέψεων). Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% (β’ τρίμηνο 
σε σχέση με το α’ τρίμηνο), όταν η προηγούμενη πρόβλεψη της ΕΛΣΤΑΤ είχε κάνει λόγο για 
αύξηση κατά 0,3%. Οι διαφορές που οδήγησαν σε ετήσια μείωση του ΑΕΠ 0,9% έναντι 
πτώσης 0,7% που αρχικά είχε εκτιμηθεί προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση νέων στοιχείων 
που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ: 
Tριμηνιαίες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως 
εξής: 
• Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 
του 2016. 
• Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 1%. 
• Μείωση κατά 1% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. 
• Πτώση 0,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2016 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών. 

 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 561.69 -0.65% -11.0% 
FTSE-Large Cap 1,492.29 -0.74% -18.6% 
FTSE-Mid Cap 703.33 -0.55% -13.9% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 40,078 -0.65% -14.2% 
Όγκος (€ εκατ.) 15.63 - 66.60 

  

 
ΟΠΑΠ 0.83% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΓΡΙΒ 0.42% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΕΤΚ 0.40% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΠΕΛΑ 0.28% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΠΕΙΡ 0.00% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΤΕΝΕΡΓ -1.88% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΛΠΕ -2.37% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΧΑΕ -2.53% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΔΕΗ -2.65% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2.66% -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 7.85% -0.8 -46 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 8.04% -0.1 -25 

Spread 10ετούς Ομ. 811 +0.2 +46 

USD / Euro 1.12 -0.14% 2.3% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 49.70 0.69% 36.1% 

ΑΕΠ (%) -0,9% Β΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός -1,0% Ιουλ. '16 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

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 

02/09/2016: Fitch – Αξιολόγηση 
06/09/2016: ΑΤΤ – Έκτακτη ΓΣ 
09/09/2016: Eurogroup  
15/09/2016: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα 2

ου
 Τριμ. 

19/09/2016: ΑΡΑΙΓ – Αποτελέσματα 2
ου

 Τριμ. 2016 
19/09/2016: Stoxx 600 – Ημερ. Εφαρμογής Αλλαγών 
                     Δείκτη 
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Eτήσιες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου: 
• Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 1,9% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2015. 
• Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 7%. 
• Μείωση κατά 11,4% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,9%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών 
υποχώρησαν κατά 26,5%. 
• Μείωση κατά 7,1% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 
3,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 22,6%. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα ελληνικά σχέδια για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Τον Δεκέμβριο του 2015, η Ελλάδα κοινοποίησε σχέδια 
που αφορούσαν τη χορήγηση στην ΔΕΗ κρατικής εγγύησης, η οποία θα επέτρεπε στην εταιρία να εξασφαλίσει δάνειο ύψους 190 εκατ. ευρώ από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων («ΕΤΕπ»). Το δάνειο αυτό θα καλύψει τις μισές δαπάνες για την απαραίτητη αναβάθμιση, την επέκταση και την 
ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας σε πάνω από 18 νησιά τα οποία δεν συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης 
της ηπειρωτικής χώρας. Η ΔΕΗ θα καλύψει από τον προϋπολογισμό του το άλλο μισό των δαπανών. Το μέτρο συνεπάγεται κρατική ενίσχυση, διότι 
οι όροι του δημόσιου δανείου είναι ευνοϊκότεροι από τους όρους που θα αποδεχόταν μια εμπορική επιχείρηση. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η 
ενίσχυση αυτή συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ, ιδίως με τους κανόνες της Επιτροπής του 2011 σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, δεδομένου ότι το μέτρο είναι αναγκαίο για να επιτρέψει στη ΔΕΗ να συνεχίσει να εφοδιάζει τους καταναλωτές στα νησιά αυτά με 
ηλεκτρική ενέργεια σε προσιτές τιμές. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα της απαιτούμενης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στα νησιά αυτά, επισημαίνει η Κομισιόν. 
 

 Στα 117,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Motor Oil το πρώτο εξάμηνο του 2016, καταγράφοντας πτώση 16,79%. Τα ενοποιημένα 
EBITDA ανήλθαν στα 259,84 εκατ. σημειώνοντας πτώση 9,61% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2015. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου 
υποχώρησε 27,38% και ανήλθε στα 2,656 δισ., έναντι 3,657 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2015. Σε επίπεδο μητρικής τα καθαρά κέρδη «άγγιξαν» τα 
110,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο, καταγράφοντας πτώση 19,63%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε στα 1,79 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 
36,07%. 

 
(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 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


