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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του +0.79% (836.84 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη    
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 72 κινήθηκαν ανοδικά, 
36 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 29 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2,129.86 μονάδες (+0.65%), με τις 
μετοχές των ΔΕΗ (+11.80%), ΣΕΝΕΡ (+5.61%) και Ελλάκτωρ (+3.40%) να 
καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΤΙΤΚ (-
1.10%), ΕΥΡΩΒ (-2.40%) και ΑΡΑΙΓ (-5.46%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. 
Οι Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά, ενώ οι Αμερικάνικες αγορές κατέγραψαν 
απώλειες. 

 

Οικονομία 
 
 Μ. Ψαλιδόπουλος: Σε 2-3 μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρόωρη 

αποπληρωμή δανείων του ΔΝΤ. Την εκτίμηση ότι η διαδικασία της πρόωρης 

αποπληρωμής των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που η Ελλάδα 
έχει ζητήσει από τον Απρίλιο, θα έχει ολοκληρωθεί σε δυο-τρεις μήνες, άνευ 
απροόπτου, εκφράζει ο εκπρόσωπος της χώρας στο Ταμείο, Μιχάλης 
Ψαλιδόπουλος. Σε συνέντευξή του στο ΑΜΠΕ επισημαίνει ότι η αποπληρωμή θα 
ολοκληρωθεί όταν όλα τα Κοινοβούλια των χωρών μελών της Ευρωζώνης που 
δάνεισαν την Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης ολοκληρώσουν τις 
διαδικασίες έγκρισης και ψήφισης της σχετικής εισήγησης του ESM. «Θα έλεγα 
δύο/τρεις μήνες, αν δεν υπάρξουν απρόοπτα» αναφέρει χαρακτηριστικά.  
 

 ΙΟΒΕ : Οριακή βελτίωση οικονομικού κλίματος τον Μάιο. νισχύθηκε οριακά 

τον Μάιο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος και διαμορφώθηκε στις 100,8 μονάδες 
(από 100,3 τον Απρίλιο), επίδοση ωστόσο που κινείται χαμηλότερα της 
αντίστοιχης περυσινής (103,6), σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του 
ΙΟΒΕ. Οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι, γεγονός που εκτιμάται ότι 
οφείλεται σε ένα βαθμό και στο πακέτο παροχών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, 
ενώ στις επιχειρηματικές προσδοκίες οι τάσεις είναι μεικτές. Σημειώνεται ότι 
σχεδόν το σύνολο της έρευνας είχε ολοκληρωθεί πριν τις εκλογές για την 
Ευρωβουλή και την τοπική-περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Συνεπώς, ενσωματώνει το 
προεκλογικό περιβάλλον για τις συγκεκριμένες εκλογές αλλά όχι τον αντίκτυπο 
των αποτελεσμάτων τους. Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, «στις επιχειρηματικές 
προσδοκίες, οι τάσεις στους επιμέρους κλάδους είναι μεικτές, με ήπια βελτίωση 
στο Λιανικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες, και επιδείνωση στις Κατασκευές. 

 

 Markit: εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS 

Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index® – 
PMI®) –ένας σύνθετος δείκτης που έχει σχεδιαστεί για να μετρά την απόδοση της 
μεταποιητικής οικονομίας– έκλεισε στις 54.2 μονάδες τον Μάιο, τιμή χαμηλότερη 
από την πρόσφατη υψηλή τιμή του Απριλίου (56.6 μονάδες), υποδεικνύοντας 
ωστόσο σταθερή βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών στον ελληνικό τομέα 
παραγωγής αγαθών. Η πρόσφατη τιμή του κύριου δείκτη PMI επέκτεινε την 
τρέχουσα περίοδο ανάπτυξης σε δύο έτη. Παρότι ο ρυθμός αύξησης της 
παραγωγής εξασθένησε καταγράφοντας χαμηλό τριών μηνών, παρέμεινε, σε 
γενικές γραμμές, έντονος και αισθητά πάνω από την τάση που έχει καταγραφεί 
στην ιστορία της έρευνας.  

 

Επιχειρήσεις 
 

 Τρ. Πειραιώς: Είμαστε έτοιμοι για έκδοση ομολόγου Tier II. Έτοιμη να 

προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου Tier II ανά πάσα στιγμή είναι η διοίκηση της 
τράπεζας Πειραιώς και σε αυτό συμβάλλει το καλό κλίμα που έχει δημιουργηθεί 
στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων. «Είμαστε ready to go. Παρακολουθούμε 
στενά την αγορά ομολόγων και την τιμολόγηση τους», απάντησε πριν από λίγο σε 
ερώτηση του Euro2day.gr ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πειραιώς στο 
πλαίσιο της ενημέρωσης του Τύπου τόσο για τα αποτελέσματα του πρώτου 
3μηνου, όσο και για την συμφωνία με την Intrum. Στο μέτωπο των NPEs στόχος 
της τράπεζας είναι η μείωση τους κάτω από το 9% από το 2023 και μετά. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 836.84 +0.79% +36.4% 
FTSE-Large Cap 2,129.86 +0.65% +32.4% 
FTSE-Mid Cap 1,185.81 -0.39% +21.6% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 56,229.82 +0.55% +25.3% 
Όγκος (€ εκατ.) 137.86 -8.46% 62.81 

  

FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

PPC 11.80% 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%  
Cenergy 5.61% 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%  
Ellaktor 3.40% 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%  
Piraeus Bank 3.25% 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 Exchanges 3.16% 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%  

Viohalco -0.88% -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%  
Coca Cola Hellenic -1.06% -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%  
Titan Cement -1.10% -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%  
Eurobank -2.40% -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%  
Aegean Airlines -5.46% -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 -0.32% -0.2 -1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 3.55% -8.1 -150 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 2.88% -3.6 -152 

Spread 10ετούς Ομ. 307 -4.1 -108 

USD / Euro 1.12 0.16% -2.2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 54.10 1.12% 19.1% 

ΑΕΠ (%) 1.6% Δ’ Τριμ.'18 - 

Πληθωρισμός  1.1% Απρ. '19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

04/06/2019:  ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ Α’ Τρίμηνο - Προσωρινά  .                    
.                    στοιχεία 
 
05/06/2019:  ΜΟΗ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
05/06/2019:  ΤΕΝΕΡΓ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
07/06/2019:  TITAN – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
07/06/2019:  ΕΛΠΕ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
11/06/2019:  ΤΙΤΑΝ - Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσμ. 
12/06/2019:  ΟΤΕ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
13/06/2019:  Eurogroup 
14/06/2019:  ΦΟΥΡΛΗΣ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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 Πειραιώς: Θέτει στόχο για κεφαλαιακό «μαξιλάρι» 200 μ.β. Το φιλόδοξο στόχο να ενισχύσει σημαντικά, σε μεσοπρόθεσμο 

ορίζοντα, την κεφαλαιακή της βάση, ώστε να δημιουργήσει ένα κεφαλαιακό «μαξιλάρι» της τάξης των δυο ποσοστιαίων 
μονάδων, έναντι των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, θέτει η διοίκηση της Πειραιώς με το νέο στρατηγικό πλάνο «Ατζέντα 
2023». Το πλάνο που ανακοινώθηκε, μαζί με τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, προβλέπει για το τέλος του 2023 τους εξής 
βασικούς στόχους: α) πτώση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας (Non Performing Exposures- NPEs) στο 9%, 
β) δείκτη κόστους προς έσοδα στο 40%, γ) ικανοποιητική απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE), χωρίς να 
συγκεκριμενοποιείται και δ) εποπτικά κεφάλαια υψηλότερα κατά 2% της ελάχιστης εποπτικής απαίτησης. Όσον αφορά στα 
κεφάλαια, η τράπεζα αναφέρει ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, «διασφαλίζοντας 
ότι θα συνεχίσει να υπερτερεί, σε κάθε στιγμή, των εποπτικών απαιτήσεων, κατά περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες». Προς το 
παρόν, βέβαια, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου Πειραιώς, σύμφωνα με το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, 
διαμορφώνεται (σ.σ. στις 31 Μαρτίου 2019) στο 13,5%, όπως και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 
(Common Equity Tier I- CET 1), υπολειπόμενος της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (14%), όπως την όρισε για φέτος ο SSM. 
 

 Τράπεζας Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 19 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2019. Στα 19 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη 

της Τράπεζας Πειραιώς στο πρώτο τρίμηνο του 2019 έναντι ζημίας 83 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018. Τα κέρδη προ 
φόρων και προβλέψεων του Ομίλου ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο 2019 σε 214 εκατ. ευρώ, (+3% σε τριμηνιαία βάση). Οι 
προβλέψεις δανείων ανήλθαν σε 174 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 163 εκατ. ευρώ στο πρώτοι τρίμηνο 2018. Τα καθαρά έσοδα 
τόκων ανήλθαν σε 360 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2019 σημειώνοντας αύξηση 1% σε τριμηνιαία και 2% σε ετήσια βάση. 
Όπως σημειώνεται, οι εκταμιεύσεις δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο 2018 και στο πρώτο τρίμηνο 2019, έχουν 
καλύτερα περιθώρια από το συνολικό χαρτοφυλάκιο, ενισχύοντας τη δυναμική των καθαρών εσόδων τόκων, ενώ σε αυτό 
συνεισέφερε και το βελτιωμένο κόστος χρηματοδότησης. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση 
στα 69 εκατ. ευρώ, με την επίδοσή τους να αναμένεται να ενισχυθεί στα επόμενα τρίμηνα που παραδοσιακά είναι ισχυρότερα. Οι 
όγκοι προμηθειών από συμπληρωματικές εργασίες, για παράδειγμα από πιστωτικές κάρτες, βελτιώθηκαν, αποδεικνύοντας πως 
η στρατηγική μας σταδιακά αποδίδει καρπούς. 
 

 Θετικές διατηρεί τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η Moody's. Θετικό διατηρεί το οutlook του ελληνικού τραπεζικού 

κλάδου η Moody's, αναμένοντας συνέχιση της βελτίωσης του προφίλ χρηματοδότησης των συστημικών τραπεζών και του 
κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού. Eπίσης, αναμένει περαιτέρω αύξηση των καταθέσεων, σταδιακή μείωση των 
προβληματικών δανείων,  οριακή κερδοφορία και σταθερότητα σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια του κλάδου. Ωστόσο,  όπως 
επισημαίνει, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις σε ό,τι αφορά τις οικονομικές 
συνθήκες με την διατήρηση της υψηλής ανεργίας και περιορισμένες ευκαιρίες δανεισμού. Όπως επισημαίνει ο οίκος, οι 
οικονομικές συνθήκες βελτιώνονται σταδιακά αλλά παραμένουν δύσκολες για τις τράπεζες. Εκτιμά πως η ανάπτυξη του 
πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας θα κυμανθεί περίπου στο 2,2% το 2019 και στο 2% το 2020, από 2,1% το 2018. Η ελαφρά 
βελτίωση φέτος, όπως εξηγεί, θα οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κατανάλωσης, τις ισχυρότερες εξαγωγές και τις καλές 
επιδόσεις του τουρισμού. Το οικονομικό κλίμα θα συνεχίσει να ανακάμπτει από την πολύ χαμηλή βάση, ενώ η ανεργία θα 
παραμείνει υψηλή (18,5% τον Φεβρουάριο του 2019) και οι τιμές των ακινήτων θα ανακάμψουν μόνο σταδιακά από τα χαμηλά 
επίπεδα, δημιουργώντας προκλήσεις σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των τραπεζών. 
 

 Οι στόχοι της Coca Cola HBC για την περίοδο έως το 2025. Τη στρατηγική της για τη συνέχιση της αναπτυξιακής της 

πορείας την περίοδο έως το 2025 παρουσίασε η Coca Cola HBC σε επενδυτές και αναλυτές, σε ημερίδα που διοργάνωσε 
σήμερα στο Λονδίνο. Ειδικότερα, η διοίκηση της εταιρείας εξέφρασε τη βεβαιότητά της για τη συνέχιση της ανάπτυξης, 
επισημαίνοντας ότι δραστηριοποιείται σε έναν ιδιαίτερα ελκυστικό κλάδο, έχοντας ένα μοναδικό και ευρύ χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων, σαφή στρατηγική και τις θεμελιώδεις ικανότητες ώστε να συνεχίσει να επιτυγχάνει ισχυρές επιδόσεις. Στο πλαίσιο 
αυτό, έθεσε τους νέους οικονομικούς και λειτουργικούς στόχους για την περίοδο έως το 2025. Πιο αναλυτικά η εταιρεία στοχεύει 
σε: - Μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των εσόδων κατά 5% έως 6% σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση (2018: 6,0%) - Συγκρίσιμο 
περιθώριο κέρδους στο 11% μέχρι το 2020 και περαιτέρω ετήσια βελτίωση της τάξης των 20 έως 40 μονάδων βάσης κατά μέσο 
όρο έως το 2025 (2018: 10,2%) - Εκπλήρωση των δεσμεύσεων κοινωνικής ευθύνης για το 2025 - Διατήρηση του υψηλού 
επιπέδου δέσμευσης των εργαζομένων της. 

 

 Μυτιληναίος: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 97,87% της ΕΠΑΛΜΕ. Την επίσημη ολοκλήρωση της εξαγοράς του 97,87% του 

μετοχικού κεφαλαίου της ΕΠΑΛΜΕ με έναρξη ισχύος στις 30 Μαΐου 2019 ανακοίνωσε η Μυτιληναίος. Όπως αναφέρεται στην 
αρχική ανακοίνωση της 23.10.2018, η ΕΠΑΛΜΕ δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία 
μετάλλων και ιδιαίτερα κραμάτων αλουμινίου και προϊόντων τους. 

 

 ΕΛΤΡΑΚ: Ολοκληρώθηκε η πώληση του ποσοστού που διατηρούσε στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ στην Autohellas. Σε συνέχεια 

σχετικής ενημέρωσης από την 14η Μαρτίου, η ΕΛΤΡΑΚ A.E. πληροφορεί σήμερα το επενδυτικό κοινό, με ανακοίνωσή της ότι 
ολοκληρώθηκε η πώληση της συμμετοχής της στην εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. στην AUTOHELLAS A.T.E.E. H ΕΛΤΡΕΚΚΑ 
δραστηριοποιείται στον τομέα ανταλλακτικών αυτοκινήτων και logistics. 

 
 (Πηγή ειδήσεων: “ ”, “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”, “cnn.gr”, “skai.gr”, “news.gr”, “newsit.gr”, “news247.gr” ”, “amna.gr”,“reporter.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.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
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Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

 
 
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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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


