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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του +0,84% (888,68 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 55 κινήθηκαν ανοδικά, 
47 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 29 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.235,94 μονάδες (+0,85%), με τις 
μετοχές των ΜΠΕΛΑ (+4,41%), ΣΑΡ (+3,23%) και ΑΡΑΙΓ (+3,07%) να καταγράφουν 
την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των Cenergy (-0,92%), 
Ελλάκτωρ (-1,39%) και ΤΕΝΕΡΓ (-1,76%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές και οι Αμερικάνικες αγορές κινήθηκαν ανοδικά. 
 

Οικονομία 
 
 Το Eurogroup ενέκρινε την επιστροφή των 767 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα. 

Πράσινο φως για την επιστροφή των 767 εκατομμυρίων ευρώ από τα κέρδη των 
κεντρικών τραπεζών επί των ελληνικών ομολόγων έδωσε σήμερα το Eurogroup. 
Συγχρόνως εισακούστηκε το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης και δόθηκε η 
εντολή να ξεκινήσει η τεχνική επεξεργασία έτσι ώστε από εδώ και εμπρός τα 
κέρδη αυτά να χρησιμοποιούνται για επενδυτικούς σκοπούς και όχι για την άμεση 
αποπληρωμή του χρέους. 
 

 Στο μικροσκόπιο όλων η σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του 
2ου τριμήνου. Την ανακοίνωση που θα κάνει σήμερα το μεσημέρι η Ελληνική 

Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2ο τρίμηνο 
του τρέχοντος έτους περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον κυβέρνηση, ευρωπαϊκοί 
θεσμοί, οίκοι αξιολόγησης και αναλυτές, ενόψει της επίσημης έναρξης των 
διαβουλεύσεων για την 4η μεταμνημονιακή αξιολόγηση σε λίγες ημέρες και της 
κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2020. Η τελευταία πρόβλεψη της 
προηγούμενης κυβέρνησης τον Απρίλιο στο Πρόγραμμα Σταθερότητας έκανε λόγο 
για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% φέτος, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ και ο 
οίκος Moody’s περιμένουν ανάπτυξη 2,1%, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ 
ανάπτυξη ίδια με πέρυσι (1,9%), ενώ το ΚΕΠΕ είναι ακόμα πιο απαισιόδοξο, 
καθώς εκτιμά ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα περιοριστεί στο 1,8%. 

 

 Αρνητικά επιτόκια και στα 6μηνα έντοκα. Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ 
άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων 
γραμματίων 6μηνης διάρκειας. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο -0,02% από 0% 

στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 
2,11 φορές από 2,88 στην προηγούμενη έκδοση. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο, 
η Ελλάδα κατάφερε για πρώτη φορά να δανειστεί με αρνητικό επιτόκιο, καθώς στη 
δημοπρασία 3μηνων εντόκων της 9ης Οκτωβρίου, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 
-0,02%. Το επιτόκιο υποχώρησε ακόμα περισσότερο σε αρνητικό έδαφος και 
διαμορφώθηκε στο -0,08% στη δημοπρασία της 6ης Νοεμβρίου. Ωστόσο, το 
αρνητικό πρόσημο... άργησε λίγο να έρθει στα εξάμηνα έντοκα, καθώς 
διαψεύσθηκαν τελικά οι εκτιμήσεις πως η Ελλάδα θα δανειζόταν με αρνητικό 
επιτόκιο στη δημοπρασία της 30ής Οκτωβρίου και τελικά το επιτόκιο 
διαμορφώθηκε τότε στο 0%. Εν τω μεταξύ, σήμερα, η απόδοση του 10ετούς 
ελληνικού ομολόγου υποχωρεί στο 1,53%. Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε ο 
ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 
εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο -
0,02%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.320 εκατομμυρίων Ευρώ, 
πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,11 φορές. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Υψηλό ενδιαφέρον για το ομόλογο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Υψηλό ενδιαφέρον από 

σημαντικά ξένα χαρτοφυλάκια φαίνεται πως εκδηλώνεται μέχρι στιγμής για την 
ομολογιακή έκδοση ύψους 600 εκατ. ευρώ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ασφαλείς 
πληροφορίες από το Λονδίνο αναφέρουν πως μέχρι χθες το απόγευμα, δηλαδή 
24 ώρες πριν το κλείσιμο του βιβλίου που προγραμματίζεται για σήμερα νωρίς το 
απόγευμα, το 75% της κάλυψης του ομολόγου προέρχονταν από ξένους και το 
υπόλοιπο 25% των κεφαλαίων ήταν ελληνικής προέλευσης. Ως προς το επιτόκιο 
του ομολόγου, για την ώρα υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες, αφού άλλες 
κάνουν λόγο για κουπόνι που κινείται γύρω στο 5,75%, ενώ χθεσινό δημοσίευμα 
του Bloomberg τοποθετούσε το επιτόκιο στο 6% με 7%. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 888.68 +0.84% +44.9% 
FTSE-Large Cap 2,235.94 +0.85% +39.0% 
FTSE-Mid Cap 1,180.97 -0.04% +21.1% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 59,569 +0.60% +32.7% 
Όγκος (€ εκατ.) 57.17 -24.54% 66.05 

  

FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

ΜΠΕΛΑ 4.41% 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%  
ΣΑΡ 3.23% 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%  
ΑΡΑΙΓ 3.07% 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%  
ΠΕΙΡ 2.60% 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%  

ΦΡΛΚ 2.26% 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%  

TITC -0.22% -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%  
ΕΛΠΕ -0.47% -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%  
Cenergy -0.92% -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%  
Ελλάκτωρ -1.39% -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%  
ΤΕΝΕΡΓ -1.76% -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 -0.40% +0.3 -9 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 2.32% -2.3 -273 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1.54% -2.3 -286 

Spread 10ετούς Ομ. 187 -4.3 -229 

EUR / USD 1.11 0.17% -3.1% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 58.21 3.76% 28.2% 

ΑΕΠ (%) 1.9% Β’ Τριμ.'19 - 

Πληθωρισμός 0.0% Ιούλιος '19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

05/12/2019:  ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ Γ’ τριμήνου  
 

10/12/2019:  MOH-Ημερομ. Αποκοπής προμερίσμ. 
13/12/2019:  ΟΠΑΠ – Έκτακτη Γενική συνέλευση 
17/12/2019:  MOH – Ημερομηνία πληρωμής  .     .    . .  .  
.                    προμερίσματος 
18/12/2019:  ΤΕΝΕΡΓ – Έκτακτη Γεν. Συνέλευση 
20/12/2019:  ΑΡΑΙΓ - Έκτακτη Γεν. Συνέλευση 
23/12/2019:  FTSE/ATHEX Ημερομηνία εφαρμογής        
.                    αλλαγών δείκτη 
23/12/2019:  ΔΕΗ – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
09/01/2020:  ΛΑΜΔΑ – Αποτελέσματα 9μήνου 2019 ..     
.                    και τηλεδιάσκεψη 
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 Motor Oil: Στα 0,315 ανά μετοχή το καθαρό πληρωτέο ποσό του προσωρινού μερίσματος. Από την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 

οι μετοχές της Motor Oil θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019. Υπενθυμίζεται 
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Νοεμβρίου 2019 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού 
μερίσματος ποσού 0,35 ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2019. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου 10% επί των μερισμάτων, συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019 
ανέρχεται σε Ευρώ 0,315 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι 
στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου 2019 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Από την Τρίτη 10 
Δεκεμβρίου 2019 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019. Η 
καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 από την πληρώτρια 
τράπεζα - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 
 

 Σιάμισιης: Απαιτείται ρεαλισμός στους στόχους του νέου ενεργειακού μοντέλου. «Η μετάβαση της διεθνούς και της εγχώριας 

αγοράς στο νέο ενεργειακό μοντέλο προκειμένου να επιτευχθεί ο αναγκαίος παγκόσμιος στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων 
ρύπων, δημιουργεί νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, ωστόσο απαιτείται ρεαλισμός όσον αφορά τους στόχους και τις προσδοκίες και 
επιμονή στη συγκεκριμένη στρατηγική πορεία», επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ανδρέας 
Σιάμισιης, κατά τη χθεσινή του ομιλία στο Συνέδριο “Greek Economic Summit: Turning the Odds”, που διοργάνωσε το Ελληνο-
Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών. Όπως τόνισε ο κ. Σιάμισιης, οι υδρογονάνθρακες 
θα συνεχίσουν να κατέχουν σημαντικό ποσοστό στο ενεργειακό ισοζύγιο των χωρών-μελών της Ε.Ε. και για τα επόμενα 20 με 30 
χρόνια, ενώ στις αερομεταφορές τα προϊόντα πετρελαίου ενδεχομένως να είναι απαραίτητα για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
Πρόσθεσε ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη παραδοχή δεν θα πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην προσπάθεια που καταβάλλουν 
Κυβερνήσεις και Επιχειρήσεις ώστε να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη 
βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Κατά την ομιλία του στην ενότητα “The Energy Sector Going Forward: Challenges 
and Opportunities Ahead”, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ υπογράμμισε ότι οι αλλαγές σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο 
είναι δεδομένες και πρέπει να τις λάβουν υπόψιν όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου για να διασφαλίσουν την παρουσία τους και την 
επόμενη ημέρα. Όπως σημείωσε, «οι συνολικές κατευθύνσεις -θέματα αδειοδοτήσεων, φορολόγησης, κλπ- θα πρέπει να είναι 
κεντρικά διαμορφωμένες από την Πολιτεία, αλλά είναι απαραίτητο και η κάθε εταιρεία χωριστά να πράξει όσα της αναλογούν». Στο 
πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΕΛΠΕ είχε εγκαίρως εντάξει τον Ενεργειακό Μετασχηματισμό στην Στρατηγική του για την επίτευξη Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αξιοποιώντας τον τριπλό ρόλο που έχει: «Ως μεγάλος 
καταναλωτής ενέργειας λόγω της λειτουργίας των διυλιστηρίων μας, επιτυγχάνουμε βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
και αξιοποιούμε εναλλακτικές πηγές καυσίμων, ως παραγωγός τα ΕΛΠΕ παράγουν καύσιμα με τις βέλτιστες προδιαγραφές και 
είμαστε ήδη έτοιμοι να ανταποκριθούμε -από 1ης Ιανουαρίου του 2020- στις ανάγκες της αγοράς για ναυτιλιακά καύσιμα πολύ 
χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νέου κανονισμού ΙΜΟ, ενώ ταυτόχρονα μέσω του 
χαρτοφυλακίου επιταχύνεται η ανάπτυξη σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στην αγορά Φυσικού Αερίου και 
Ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο κ. Σιάμισιης. Αναφερόμενος ειδικότερα στο ζήτημα της ηλεκτροκίνησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι καθοριστικοί παράγοντες για την αγορά υβριδικών ή ηλεκτρικών οχημάτων θα είναι η 
γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας στον συγκεκριμένο κλάδο, αλλά και η παροχή κινήτρων -όπως το μέτρο της απόσυρσης, ή η 
μειωμένη φορολογία- για να διευκολυνθεί η ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων. Και πάλι, όπως δήλωσε, «υπό τις ευνοϊκότερες 
προϋποθέσεις θα απαιτηθούν 10 με 15 χρόνια για να υπάρξει ουσιαστική διαφοροποίηση του στόλου». Απαντώντας σε ερώτημα 
που του ετέθη, ο κ. Σιάμισιης επανέλαβε ότι η αγορά φυσικού αερίου συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του Ομίλου, ενώ 
υπενθύμισε ότι η ΕΛΠΕ συμμετέχει στην ΔΕΠΑ με ποσοστό 35% και το ενδιαφέρον της για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης που θα 
ακολουθηθεί είναι προφανές και δεδομένο. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό αφορά κυρίως στη δραστηριότητα της Εμπορίας, καθώς ο 
κλάδος των Υποδομών φυσικού αερίου δεν ταιριάζει στο σημερινό επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. 
 
 
(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”, “cnn.gr”, “skai.gr”, “news.gr”, “newsit.gr”, “news247.gr”, 
“amna.gr”,“reporter.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.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.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. 
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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


