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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του 1,11% (922,42 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 63 κινήθηκαν ανοδικά, 
44 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 61 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.250,37 μονάδες (+1,25%), με τις 
μετοχές των ΜΟΗ (+3,90%), ΑΛΦΑ (+3,51%), και ΒΙΟ (+2,24%) να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΛΑΜΔΑ (-0,52%), ΠΕΙΡ (-0,71%), 
και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-3,30%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση.    
 

Οικονομία  
 

• Επιβράδυνση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με την 
πρώτη εκτίμηση της Eurostat για τον Νοέμβριο, καθώς διαμορφώθηκε στο 
9%, έναντι 9,5% που είχαν δείξει τα στοιχεία για τον Οκτώβριο. Στο σύνολο 
της Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός επίσης επιβραδύνθηκε στο 10% από το 
10,6% που ήταν τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 
χαμηλότερα από το 10,4% των προβλέψεων 

 

• Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, ο δείκτης οικονομικού κλίματος αυξήθηκε 
τον Νοέμβριο, καθώς διαμορφώθηκε στις 101,4 μονάδες, σε σύγκριση με 98,4 
τον Οκτώβριο, προσεγγίζοντας εκ νέου τα επίπεδα του καλοκαιριού. Η 
επίδοση είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των προσδοκιών κυρίως στο Λιανικό 
εμπόριο και δευτερευόντως στις Υπηρεσίες, αλλά και την ανάκαμψη της 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Στη Βιομηχανία, αντίθετα, οι προσδοκίες είναι 
σταθερές, ενώ τα Δημόσια έργα παύουν να στηρίζουν τις Κατασκευές, όπου οι 
προσδοκίες υποχωρούν σημαντικά. Το ενεργειακό ζήτημα εξακολουθεί να 
προβληματίζει και να δημιουργεί αβεβαιότητες, όπως και το πρόβλημα του επίμονου 
και υψηλού πληθωρισμού που πλήττει πλέον σχεδόν όλες τις κατηγορίες αγαθών 
και υπηρεσιών και όλα τα νοικοκυριά, ενόψει και της εορταστικής περιόδου. Από 
την άλλη πλευρά, η παρατεταμένη καλοκαιρία καθυστερεί την επίπτωση του 
αυξημένου κόστους και έχει ευνοήσει τα νοικοκυριά ως προς την θέρμανση, ενώ 
συνέβαλε και στην παράταση της τουριστικής περιόδου. Το οικονομικό κλίμα 
παραμένει, γενικά, ευμετάβλητο και θα εξαρτηθεί τους επόμενους μήνες από τις 
ευρωπαϊκές εξελίξεις, ιδίως στο ενεργειακό ζήτημα, όσο και από τις εγχώριες 
εξελίξεις στην πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές. 

 

• Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε πως το εποχικά 
διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2022 ανήλθε σε 11,6%, 
έναντι 13,3% τον Οκτώβριο του 2021, και του αναθεωρημένου προς τα άνω 
12,0% τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι απασχολούμενοι σημείωσαν αύξηση +2,5% 
σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2022, και μείωση κατά -0,9% σε σχέση με τον 
Σεπτέμβριο του 2022. Οι άνεργοι σημείωσαν μείωση κατά -12,6% σε σχέση με τον 
Οκτώβριο του 2021 και κατά -4,6% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2022. 

 

• Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης 
Στουρνάρας, βλέπει γρήγορη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, και καλεί την 
ΕΚΤ να εστιάσει περισσότερο στον κίνδυνο οικονομικής κρίσης κατά τη 
χάραξη της νομισματικής της πολιτικής - τύπος. Ο κ. Στουρνάρας εξηγεί 
αναλυτικά τους λόγους, για τους οποίους εμφανίζεται αισιόδοξος: «Οι στρεβλώσεις 
στο κομμάτι της προσφοράς υποχωρούν σταδιακά. Ταυτόχρονα επιβραδύνεται η 
άνοδος των τιμών στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες. Αλλά και η επιβράδυνση της 
ανάπτυξης μειώνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Η σταδιακή εξομάλυνση της 
νομισματικής πολιτικής θα επαναφέρει τον πληθωρισμό εντός του στόχου που 
έχουμε θέσει». Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία υποστηρίζει ότι οι 
δημοσιονομικές ανισορροπίες έχουν διορθωθεί, αλλά η Ελλάδα θα πρέπει να 
παραμείνει σε επιφυλακή, ιδιαίτερα όσον αφορά της επιπτώσεις του πληθωρισμού 
στην ανταγωνιστικότητα και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Όσον αφορά την 
εξυπηρέτηση του ελληνικού δημοσίου χρέους, ο κ. Στουρνάρας δεν βλέπει κάποιο 
κίνδυνο στο άμεσο μέλλον, ενώ μακροπρόθεσμα επισημαίνει πως ο περιορισμός 
των κινδύνων για την εξυπηρέτηση του χρέους θα εξαρτηθεί από τη συνέχιση μίας 
συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και την υλοποίηση διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων. 

 
 
 
 
 
 

 

  
  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 922.42 +1.11% +3.3% 

FTSE-Large Cap 2,250.37 +1.25% +4.7% 

FTSE-Mid Cap 1,389.45 +0.87% -6.9% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 65,100.11 +1.02% -1.0% 
Όγκος (€ εκατ.) 83.47 -0.70 74.07 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
Motor Oil 3.90% 5.88% 1.44% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  

Alpha Bank 3.51% 4.04% 0.20% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  

Viohalco 2.24% 2.80% -0.34% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  

Eurobank 2.06% 2.10% -0.52% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
Hellenic Petroleum 1.98% 1.81% -0.61% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

Titan Cement -0.16% -0.97% -8.33% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  

Piraeus Port Authority -0.37% -1.08% -11.87% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  

Lamda Development -0.52% -1.11% -13.24% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  

Piraeus Bank -0.71% -1.27% -15.48% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

Ellaktor -3.30% -1.33% -15.79% -2.29% -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 1.97% -1.1 +252 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 3.94% -10.0 +294 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 3.88% -27.3 +325 

Spread 10ετούς Ομ. 207 -15.7 +162 

EUR / USD 1.05 0.11% -7.4% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 81.16 -0.07% 7.9% 

ΑΕΠ (%) +7,7% Β’Τριμ.'22 - 

Πληθωρισμός +9,1%        Οκτ’22 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

02/12/2022: GEK TERNA 9M’22 Results 
 
05/12/2022: Eurogroup meeting  
05/12/2022: Autohellas Ex-capital return date 
09/12/2022: Jumbo Special cash distribution ex-date 
09/12/2022: Autohellas Capital return payment date 
12/12/2022: ADMIE Holding 9M'22 Results 
14/12/2022: PPC EGM 
15/12/2022: Jumbo Special cash distribution payment 
date 
17/12/2022: Greece’s 2023e Budget Vote 
19/12/2022: FTSE/ATHEX Indices – Nov’22 Review 
Effective Date 
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Επιχειρήσεις 
 

• Ευρωπαϊκός Ενεργειακός Τομέας: Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και 
η Ελλάδα, πιέζουν για ένα πιο λειτουργικό πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου, κοντά στα 160 ευρώ/ MW, υποστηρίζοντας 
ότι εκείνο που προσφέρεται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα βοηθήσει τους καταναλωτές – τύπος 

 

• Ελληνικός Τραπεζικός Τομέας: Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Οικονομικών κάλεσε τις τράπεζες, το αργότερο 
μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για μία σειρά από ζητήματα που έχουν να 
κάνουν, με την επιτάχυνση των ρυθμίσεων, μέσα από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, την στήριξη των ενήμερων 
δανειοληπτών, την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων, και την επανεξέταση των χρεώσεων στις τραπεζικές εργασίες. Η 
λύση στα πρότυπα του ισπανικού μοντέλου απορρίφθηκε, ενώ συζητήθηκε η κάλυψη μέρους της επιβάρυνσης της δόσης 
στεγαστικών δανείων για ευάλωτα νοικοκυριά μέσου ενός κύκλου επιδότησης. Η νέα συνάντηση μεταξύ του Υπουργείου 
Οικονομικών και των τραπεζών έχει οριστεί για τις 15 Δεκεμβρίου 2022 – τύπος 

 

• Ελληνικός Ενεργειακός Τομέας: Σύμφωνα με πληροφορίες, στα 373,5 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα καταβάλουν 
συνολικά οι εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής ως προσωρινή έκτακτη εισφορά για τα υπερέσοδα της περιόδου Οκτωβρίου 2021 
– Ιουνίου 2022. Το ποσό αυτό είναι καταβλητέο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2022 - τύπος. Επιπλέον, από τον Ιούλιο 2022 έως και 
το τέλος Νοεμβρίου 2022, έχει εισπραχθεί, μέσω του μηχανισμού παρακράτησης των υπερβαλλόντων εσόδων ποσό ύψους  2.57 δις. 
ευρώ, εκ του οποίου ποσό ύψους 980 εκατ. ευρώ αφορά παρακράτηση κερδών από τεχνολογίες φυσικού αερίου, λιγνίτη και 
υδροηλεκτρικού, και ποσό ύψους 1.59 δις. ευρώ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

 

• Ελληνικός Ενεργειακός Τομέας: Σύμφωνα με πληροφορίες, Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν εχθές οι εταιρείες 
ΔΕΣΦΑ (Ελλάδα), Βulgartransgaz (Βουλγαρία), Transgaz (Ρουμανία), FGSZ (Ουγγαρία), ICGB (Βουλγαρία) και Gastrade 
(Ελλάδα) με σκοπό την αμοιβαία συνεργασία τους για την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, που θα επιτρέψει αμφίδρομες 
ροές φυσικού αερίου από Βορρά προς Νότο και από Νότο προς Βορρά – τύπος. Με την υπογραφή του Μνημονίου, οι εταιρείες 
επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους – τόσο από κοινού όσο και μεμονωμένα – για την ανάπτυξη των αναγκαίων έργων για την υλοποίηση 
του Κάθετου Διαδρόμου. Το μνημόνιο θα ισχύει για τρία χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος. 

 

• Ελληνικός Κατασκευαστικός Τομέας: Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπογραφή της σύμβασης για το ΣΔΙΤ Χερσόνησος-
Νεάπολη του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) αναμένεται εντός του Α΄ Τριμήνου του 2023, με ανάδοχο την 
κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Ελλάκτωρ-Intrakat, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμήθηκε στα 360 εκατ. ευρώ - τύπος  

 

• ΑΡΑΙΓ: Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιβατική κίνηση του εξωτερικού τον Νοέμβριο’22 έφτασε, και οριακά ξεπέρασε, τα 
αντίστοιχα επίπεδα των τακτικών πτήσεων του 2019. Ειδικότερα, η AEGEAN μετέφερε περίπου 560 χιλ. επιβάτες στο δίκτυο 
τακτικών πτήσεων εξωτερικού (+ 50% αύξηση σε σχέση με το 2021) προσφέροντας 680 χιλ. θέσεις – τύπος 

 

• ΤΕΝΕΡΓ – Αποτελέσματα 9M’22: Ο Όμιλος ανακοίνωσε ενισχυμένα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν 
από 247 σε 448 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, και τα EBITDA από 106 σε 150 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα και η κερδοφορία του Ομίλου 
σημείωσαν αύξηση σε συνέχεια των επενδύσεων των προηγούμενων χρόνων, αλλά και των πολύ καλών ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των έργων, που σημείωσαν πολύ υψηλούς συντελεστές απόδοσης (load factor). Η αύξηση των εσόδων 
οφείλεται και στους κλάδους της εμπορίας ενέργειας, των κατασκευών, και των έργων ΣΔΙΤ. Η αύξηση των εσόδων στα  € 
448,7 εκ. οδήγησε σε αύξηση της οργανικής κερδοφορίας (adj. EBITDA) στα € 150,9 εκ. και άνοδο στα προσαρμοσμένα κέρδη 
για τους μετόχους, που διαμορφώθηκαν στα € 72,0 εκ. από € 43,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Κατά τους πρώτους 
εννέα μήνες του έτους η εγκατεστημένη ισχύς ήταν 895,3 MW. Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές κατά το πρώτο 9μηνο 
του έτους διαμορφώθηκαν σε € 95,4 εκ. Οι επενδύσεις του Ομίλου για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του έτους 
ανήλθαν σε € 180 εκ. κατευθυνόμενες στα υπό κατασκευή έργα. Σημειώνεται ότι κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους η εταιρεία 
έλαβε το πρώτο μέρος της επιδότησης για το έργο της Αμφιλοχίας το οποίο βρίσκεται πλέον σε φάση κατασκευής. Όσον 
αφορά στο έργο του Καφηρέα, οι εργασίες κατασκευής προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με αναμενόμενη 
ολοκλήρωση του έργου μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου την 30/09/2022 
ανήλθε στα € 598,8 εκ. έναντι € 528,0 εκ. την 31/12/2021.  Σε επίπεδο τριμήνου, τα συνολικά έσοδα κατά την περίοδο Ιούλιος-
Σεπτέμβριος 2022 ανήλθαν σε € 171,9 εκ. έναντι € 107,3 εκ. την περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2021, λόγο αυξημένης 
παραγωγής ΑΠΕ αλλά και  λόγο του τομέα εμπορίας ενέργειας. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων 
και αποσβέσεων (adj. EBITDA) ανέρχονται σε € 51,3 εκ. έναντι € 37,9 εκ. με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 
32,1% έναντι 35,2% την προηγούμενη περίοδο, λόγο του μείγματος πωλήσεων. Τέλος, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 
χρήσης (adj. net income) για το Γ’ τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε € 23,6 εκ., σε σχέση με την αντίστοιχη τριμηνιαία 
περίοδο του προηγούμενου έτους (2021: € 14,3 εκ.) 
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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. 
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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


