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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του 2,35% (823,09 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 81 κινήθηκαν ανοδικά, 
30 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 54 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.984,25 μονάδες (+2,57%), με τις 
μετοχές των ΠΕΙΡ (+5,77%), ΑΡΑΙΓ (+4,47%), και ΑΛΦΑ (+4,22) να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα η μετοχή της ΜΠΕΛΑ (-0,15%) κατέγραψε τη 
μεγαλύτερη πτώση.   
 

Οικονομία  
 

• Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε τον 
Σεπτέμβριο στις 105,1 μονάδες, υψηλότερα από τον Αύγουστο (101,8 
μονάδες), αλλά χαμηλότερα έναντι του περυσινού Σεπτεμβρίου. Σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, επικράτησαν πτωτικές τάσεις, τόσο στην Ευρωζώνη 
όσο και ευρύτερα στην ΕΕ. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες υποχώρησαν ήπια στη 
Βιομηχανία και το Λιανικό εμπόριο, ενώ σε Κατασκευές και Υπηρεσίες οι 
προσδοκίες βελτιώνονται. Η βελτίωση του δείκτη αντανακλά κυρίως μια ανοδική 
«διόρθωση» στον δείκτη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ο οποίος είχε 
υποχωρήσει έντονα και συστηματικά κατά την προηγούμενη περίοδο. Τα ελληνικά 
νοικοκυριά παραμένουν τα πιο απαισιόδοξα στην Ευρώπη και τον Σεπτέμβριο και 
η βάση σύγκρισης είναι χαμηλή. Επίσης, η θετική πορεία του τουρισμού με τον 
οποίο συνδέονται άμεσα ή έμμεσα πλήθος ελληνικών νοικοκυριών, φαίνεται να 
τόνωσε σε κάποιο βαθμό τις προοπτικές της χειμερινής περιόδου, ενώ και οι 
πολιτικές επιδοματικής στήριξης, στην ενέργεια αλλά και σε άλλους τομείς, φαίνεται 
πως έχουν επίδραση. Στον επιχειρηματικό τομέα, κινητικότητα υπάρχει κυρίως στον 
κατασκευαστικό τομέα αλλά και στον σχετικά ετερογενή χώρο των Διάφορων 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (όπως στη διαφήμιση, συμβουλευτικές και άλλες 
υπηρεσίες), καθώς αρκετά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του ΕΣΠΑ 
βρίσκονται ή πλησιάζουν σε στάδιο ωρίμανσης. 

 

• Σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global, ο δείκτης PMI διαμορφώθηκε τον 
Σεπτέμβριο στις 49,7 μονάδες, υψηλότερα από τις 48,8 μονάδες του 
Αυγούστου, καθώς η άνοδος των τιμών προκαλεί κάμψη της ζήτησης, με 
μείωση των νέων παραγγελιών τόσο από τους πελάτες της εγχώριας αγοράς 
όσο και από αυτούς των ξένων αγορών. Ο ρυθμός αύξησης του κόστους 
επιταχύνθηκε λόγω των υψηλότερων δαπανών για υλικά και ενέργεια. Οι εταιρείες 
προσπάθησαν να μετακυλήσουν τις υψηλότερες τιμές εισροών στους πελάτες τους, 
μέσω μιας ακόμα σημαντικής αύξησης των τιμών εκροών. Η ασθενής ζήτηση των 
πελατών επιβάρυνε επίσης τη δραστηριότητα αγορών και προσλήψεων, ενώ 
ταυτόχρονα περιόρισε τις προσδοκίες των εταιρειών σχετικά με την παραγωγή. Τα 
επίπεδα απασχόλησης υποχώρησαν περαιτέρω λόγω της απότομης μείωσης των 
ανεκτέλεστων εργασιών. 

 

• Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο ραντεβού με το οικονομικό επιτελείο, 
υπό το νέο καθεστώς της χώρας που εξήλθε τον Αύγουστο από την 
ενισχυμένη εποπτεία, πραγματοποιήθηκε εχθές, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου ενώ οι συζητήσεις με τους επικεφαλής των τεχνικών 
κλιμακίων θα ξεκινήσουν στις 10 Οκτωβρίου, με την πρώτη έκθεση 
μεταπρογραμματικής εποπτείας να δημοσιεύεται μέσα στο Νοέμβριο. Στο 
επίκεντρο της επίσκεψης των κλιμακίων βρίσκονται τα 22 προαπαιτούμενα, 
τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν ήδη εκπληρωθεί, για την εκταμίευση 
ύψους 748 εκατ. ευρώ, τα οποία προορίζονται για τη μείωση του χρέους - 
τύπος 

 

• Peter Sanfey (EBRD) για την Ελληνική Οικονομία: Όσον αφορά την ανάπτυξη, 
η Ελλάδα είναι πιθανό να έχει καλύτερες επιδόσεις το επόμενο έτος σε σχέση 
με άλλες χώρες της ΕΕ, ο στόχος για πρωτογενή πλεόνασμα το 2023 είναι 
εφικτός ενώ ο πληθωρισμός είναι ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της 
Ευρωζώνης - τύπος 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 823.09 +2.35% -7.9% 

FTSE-Large Cap 1,984.25 +2.57% -7.7% 

FTSE-Mid Cap 1,265.75 +1.02% -15.2% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 59,323.05 +2.12% -9.7% 
Όγκος (€ εκατ.) 50.83 0.33 77.03 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
Piraeus Bank 5.77% 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%  

Aegean Airlines 4.47% 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%  

Alpha Bank 4.22% 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%  

National Bank 3.97% 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%  
Terna Energy 3.88% 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%  

GEKTERNA 0.80% -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%  

Fourlis Holdings 0.58% -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%  

Piraeus Port Authority 0.55% -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%  

Cenergy 0.19% -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%  

Jumbo -0.15% -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 1.19% +1.2 +173 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 4.48% -10.7 +349 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.63% -12.5 +401 

Spread 10ετούς Ομ. 277 -6.7 +233 

EUR / USD 0.99 1.20% -12.5% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 85.48 2.21% 13.7% 

ΑΕΠ (%) +7,7% Β’Τριμ.'22 - 

Πληθωρισμός 11,4%        Αύγ’22 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

05/10/2022:                          -                    
 
07/10/2022: Fitch Greek Sovereign rating review 
14/10/2022: Autohellas - EGM 
19/10/2022: OPAP Ex-Interim FY'22 DPS Date 
20/10/2022: GEKTERNA – EGM  
21/10/2022: S&P Greek Sovereign rating review 
25/10/2022: Mytilineos 9M'22 Trading Update 
01/11/2022: ELPE Ex-Interim FY'22 DPS Date 
07/11/2022: Eurogroup meeting  
08/11/2022: ELPE Interim FY'22 DPS Payment Date 
09/11/2022: OPAP Interim FY'22 DPS Payment Date 
10/11/2022: Coca Cola Hellenic Q3'22 Trading Update 
10/11/2022: OTE Q3'22 Results 
10/11/2022: ELPE Q3'22 Results 
10/11/2022: Titan Cement Int’l Q3'22 Results 
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• Ιδιωτικοποιήσεις: Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω καθυστερήσεων, οι οικονομικές προσφορές που έχουν κατατεθεί στους 
δύο διαγωνισμούς μέσω των οποίων εκποιείται η ΛΑΡΚΟ αναμένεται να αποσφραγιστούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Οκτωβρίου- τύπος. Δύο είναι τα επενδυτικά σχήματα που κατέθεσαν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές για περιουσιακά στοιχεία 
της ΛΑΡΚΟ στους δύο παράλληλους διαγωνισμούς, της Ειδικής Διαχείρισης και του ΤΑΙΠΕΔ. Ο πρώτος αφορά μεταλλεία ανά την 
Ελλάδα και ο δεύτερος τη μακροχρόνια εκμίσθωση του μεταλλείου της Λάρυμνας και του μεταλλείου του Λουτσίου. Συγκεκριμένα η 
Commodity & Mining Insight Ireland συμμετέχει μόνο στον ένα διαγωνισμό, αυτόν που αφορά τα δικαιώματα των λατομείων ανά την 
Ελλάδα. Αντιθέτως, η κοινοπραξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την AD Holdings AG κατέθεσε δεσμευτική προσφορά και για τους δύο 
διαγωνισμούς.   

 

Επιχειρήσεις 
 

• Ενεργειακός τομέας Ελλάδας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 800 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
των μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις απότομες αυξήσεις των τιμών 
της ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλούνται από την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση  

 

• Ενεργειακός τομέας Ελλάδας: Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΡΑΕ ενέκρινε την υλοποίηση των επόμενων σταδίων ανάπτυξης 
στις υποδομές αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG των εταιρειών Elpedison και Motor Oil – τύπος. Για την Elpedison, η 
απόφαση που σηματοδοτεί ουσιαστικά την εκκίνηση του «Thessaloniki FSRU» καθώς χορήγησε την άδεια ΑΣΦΑ. Η διάρκεια της είναι 
για 50 χρόνια, μέχρι το 2072. Το FSRU θα έχει τέσσερις δεξαμενές αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 170.000 κυβικών μέτρων, 
ενώ αναμένεται να λειτουργήσει το 2025. Η αδειοδοτική διαδικασία για τα έργα κατασκευής θα κρατήσει 12 μήνες και η φάση της 
κατασκευής, δοκιμών και εμπορικής λειτουργίας 22 μήνες. Η ΡΑΕ, εξέδωσε επίσης και δύο αποφάσεις για τη «Διώρυγα Gas» 
δρομολογώντας τα επόμενα βήματα του έργου της κατασκευής του FSRU που θα αναπτυχθεί στη θαλάσσια περιοχή του διυλιστηρίου 
της Κορίνθου. Με την πρώτη απόφαση ο Ρυθμιστής  ενέκρινε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την προκήρυξη της τελικής φάσης του 
market test της Motor Oil. Η δεύτερη απόφαση της ΡΑΕ αφορά στην αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας της σχεδιαζόμενης 
υποδομής αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Πιο συγκεκριμένα το FSRU θα έχει τη δυνατότητα 
ανώτατης αποθηκευτικής ικανότητας στα 210.000 κυβικά μέτρα LNG, ενώ στην αρχική άδεια ήταν στα 170.000 κυβικά μέτρα. Επίσης 
με την ίδια απόφαση εγκρίνεται η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης καθώς η «Διώρυγα Gas» περνά υπό τον έλεγχο της θυγατρικής του 
ομίλου «MORE» όπου εκεί ανήκουν και τα έργα ΑΠΕ.  

 

• ΟΤΟΕΛ: Ολοκληρώθηκε η εκτέλεση της συμφωνίας για την εξαγορά του 85,60% (συνολικά του 90% συμπεριλαμβανομένων 
4.4% ιδίων μέτοχων) της πορτογαλικής εταιρείας «HR Aluguer de Automoveis S.A.» (HR), η οποία αποτελεί  το δικαιοδόχο 
της Hertz International στην Πορτογαλία. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας HR Automoveis Πορτογαλίας αφορά στη 
βραχυχρόνια ενοικίαση αυτοκίνητων (RAC) καθώς και τη μεταπώληση τους, με τη χρήση των σημάτων Hertz και Thrifty, με μέγεθος 
στόλου 6.000 αυτοκίνητα. Επιπλέον, η εταιρεία κατέχει το σήμα δικαιόχρησης της Hertz για τις Αζόρες και την Ανγκόλα μέσω 
διακαιοδόχων εισπράττοντας καθαρό έσοδο από δικαιώματα χρήσης (royalties). Η HR Automoveis Πορτογαλίας έχει προσωπικό 270 
άτομα, ενώ ο κύκλος εργασιών για το 2022, εκτιμάται να κυμανθεί μεταξύ 75εκ.-80εκ. ευρώ. Το τίμημα εξαγοράς του 90% ήταν 31.5εκ. 
ευρώ, ενώ υπό προϋποθέσεις κερδοφορίας για τη περίοδο 2022-24 μπορεί να αυξηθεί συνολικά κατά 7.5εκ. ευρώ επιπλέον. Η 
ολοκλήρωση της εξαγοράς καθιστά την HR Automoveis Πορτογαλίας τη μεγαλύτερη θυγατρική της Autohellas στο εξωτερικό. Η 
προσθήκη της διπλασιάζει το κύκλο εργασιών του Ομίλου στο εξωτερικό από ενοικίαση αυτοκινήτων, συγκριτικά με το σύνολο της 
δραστηριότητας σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρου, Σερβία, Μαυροβουνίου και Κροατία, που δραστηριοποιείται ήδη από τα 
προηγούμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι, με δεδομένη την ολοκλήρωση της συναλλαγής την 01.10.2022, συμβολή στα ενοποιημένα 
αποτελέσματα του Ομίλου για το 2022 θα έχει μόνο ο κύκλος εργασιών του τέταρτου τριμήνου της HR Automoveis. 

 

• ΟΤΕ: Είσοδος μέσω της COSMOTE Payments στην τραπεζική αγορά και συγκεκριμένα στις υπηρεσίες πληρωμών μέσω 
κινητού. Το payzy by COSMOTE, παρουσιάστηκε επίσημα εχθές και είναι προϊόν της COSMOTE Payments, θυγατρικής του 
Ομίλου ΟΤΕ, η οποία έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος 
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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


