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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του +3,63% (607,73 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 82 κινήθηκαν ανοδικά, 
31 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 18 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.491,57 μονάδες (+4,35%), με τις 
μετοχές των ΕΤΕ (+11,33%), ΕΛΛ (+10,53%) και ΒΙΟ (+7,78%) να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των TITC (+0,18%), ΟΤΕ (-0,42%) 
και ΣΑΡ (-1,70%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Αμερικάνικες και οι 
Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά. 
 

Οικονομία 
 

 Ανάσα ρευστότητας 15 δισ. ευρώ και "πιστοποίηση" επενδυτικής βαθμίδας 

για τις ελληνικές τράπεζες από την ΕΚΤ. Σε πλήρη θωράκιση των ελληνικών 

τραπεζών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους και αίροντας 
κάθε κίνδυνο να βρεθούν σε έλλειψη ρευστότητας λόγω της κρίσης του κορονοϊού, 
προχώρησε χθες η ΕΚΤ, ανακοινώνοντας πακέτο χαλάρωσης των αποδεκτών για 
παροχή ρευστότητας ενεχύρων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, με τις 
χθεσινές της αποφάσεις, η ΕΚΤ δίνει στις ελληνικές τράπεζες "ανάσα" ρευστότητας 
15 δισ. ευρώ και "αέρα" να χρηματοδοτήσουν με άνεση την ανάκαμψη της 
ελληνικής οικονομίας από την τρέχουσα πανδημική κρίση. Η ανάσα ρευστότητας 
για τις ελληνικές τράπεζες έρχεται καθώς, μετά την χορήγηση του waiver με την 
οποία η ΕΚΤ έκανε αποδεκτά ως ενέχυρα τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, πλέον 
κάνει αποδεκτά και τα ομόλογα των τραπεζών για τη χορήγηση ρευστότητας. 
Καλύπτει, έτσι, ένα μεγάλο ζητούμενο των ελληνικών τραπεζών και πηγαίνει ένα 
βήμα παραπέρα την κατάκτηση του waiver για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, η 
οποία πιστώνεται ως προσωπική επιτυχία του πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη, με παρέμβασή του στην επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Η 
αποδοχή των ελληνικών κρατικών ομολόγων για την παροχή φθηνής 
χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, επί ίσοις όροις με τις άλλες χώρες της ευρωζώνης 
αν και η Ελλάδα δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα, ήταν η πρώτη και τεράστια 
στήριξη προς τις ελληνικές τράπεζες. Για τις τελευταίες, είχε προηγηθεί και η άρση 
του πλαφόν για αγορές κρατικών ομολόγων. Με τις κινήσεις αυτές, οι ελληνικές 
τράπεζες μπορούσαν να απορροφούν από το Ελληνικό Δημόσιο περισσότερους 
κρατικούς τίτλους (με όφελος και για το ίδιο το Δημόσιο) και να τους διαθέτουν 
στην ΕΚΤ ως ενέχυρα για την άντληση φθηνής ρευστότητας. Ωστόσο, η ΕΚΤ δεν 
έκανε αποδεκτά ως ενέχυρα ομόλογα των ίδιων των τραπεζών (τραπεζικά, 
εταιρικά, τιτλοποιημένα δάνεια), τα οποία αυτές χρησιμοποιούσαν ως collaterals 
για τον δανεισμό ρευστότητας από ξένες τράπεζες, με υψηλό επιτόκιο. Καθώς τα 
ομόλογα αυτά δεν ήταν αποδεκτά από την ΕΚΤ, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονταν 
ανά πάσα στιγμή, δεδομένης της πρωτοφανούς κρίσης του κορονοϊού, 
εκτεθειμένες στον κίνδυνο οι ξένες τράπεζες να μην δεχτούν τα ελληνικά τραπεζικά 
ομόλογα ως ενέχυρα. Θα κόβονταν, έτσι, ζωτικές γραμμές χρηματοδότησης από 
τη διατραπεζική αγορά και οι ελληνικές τράπεζες θα κινδύνευαν να ξεμείνουν από 
ρευστότητα. Από τον κίνδυνο αυτό βγάζει τις ελληνικές τράπεζες η χθεσινή 
ουσιαστική "επέκταση του waiver" και στα εταιρικά ομόλογα. 

 

 Μαραθώνια, ολονύχτια, συνεδρίαση του Eurogroup. Παγίωση της διάστασης 

απόψεων μεταξύ των δύο στρατοπέδων καταγράφηκε στο χθεσινό Eurogroup, το 
οποίο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το σχέδιο ήταν η πολυαναμενόμενη 
τηλεδιάσκεψη να οδηγήσει σε συμφωνία επί ενός πολύπλευρου προγράμματος 
στήριξης των οικονομιών της Ευρωζώνης, παρέχοντας ένα δίχτυ ασφαλείας για 
εργαζομένους, επιχειρήσεις αλλά και για τις ίδιες τις χώρες των οποίων τα δημόσια 
οικονομικά θα πιεστούν από την ανάγκη άμβλυνσης των υγειονομικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Αντ’ αυτού, η εξ αποστάσεως 
συνεδρίαση συνεχιζόταν έως αργά χθες τη νύχτα, με τις δύο πλευρές ανίκανες να 
γεφυρώσουν το χάσμα που τις χωρίζει. Το Eurogroup βρίσκεται σε «καλό δρόμο» 
για να καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά το πακέτο μέτρων για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού αλλά «δεν έχει φθάσει 
ακόμη» στην επίτευξή της, γνωστοποίησε ο Λουίς Ρέγκο, ο εκπρόσωπος του 
προέδρου του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών των χωρών μελών της 
ευρωζώνης Μάριο Σεντένο. 

 
 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 607.73 +3.63% -33.7% 
FTSE-Large Cap 1,491.57 +4.35% -35.1% 
FTSE-Mid Cap 813.79 +5.01% -31.9% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 42,689 +3.82% -30.3% 
Όγκος (€ εκατ.) 74.73 +22.07% 81.54 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

National Bank 11.33% 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%  

Ellaktor 10.53% 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 7.78% 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%  
Coca Cola Hellenic 7.55% 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%  
Fourlis Holdings 6.75% 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%  

Hellenic Exchanges 1.74% -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%  
GEKTERNA 0.91% -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 0.18% -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%  
OTE -0.42% -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%  

Sarantis -1.70% -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% +2.3 +6.5 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 1.96% -5.2 -27.5 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1.86% -7.9 +38.7 

Spread 10ετούς Ομ. +218.1 -17.8 +90 

EUR / USD 1.09 0.34% -2.7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 26.60 1.99% -56.4% 

ΑΕΠ (%) 1.0% Δ’ Τριμ.'19 - 

Πληθωρισμός 0.2% Φλεβάρης'19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

08/04/2020:       - 
 

23/04/2020:  ΕΛΣΤΑΤ – 2019 Δημ/κα Στοιχεία 
24/04/2020:  S&P πιστοληπτική Αξιολόγηση 
24/04/2020:  DBRS Πιστοληπτική Αξιολόγηση 
28/04/2020:  ΕΛΧΑ – Ενημέρωση Αναλυτών 
29/04/2020:  ΤΕΝΕΡΓ – Ετήσια Γεν. Συνέλευση 
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 Σταϊκούρας: Σχέδιο εξόδου στις αγορές το επόμενο δίμηνο. Για την πρόθεση εξόδου στις αγορές το επόμενο δίμηνο η οποία 

στηρίζεται και από την απόφαση της EKT για είσοδο της χώρας στο QE έκανε λόγο ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην 
τηλεόραση του Open. Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών, αναφορικά με την Προληπτική 
Πιστοληπτική Γραμμή του ESM και τους όρους που θα διέπουν τα δάνειά του, ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ μιλώντας για το σημερινό 
Eurogroup.  
 

 Έγκριση από την Κομισιόν για 1 δισεκ. ευρώ στις ελληνικές επιχειρήσεις λόγω κορονοϊού. Το ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων 

ύψους 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν. 
Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργκρέτε Βεστάγκερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε ότι «το παρόν ελληνικό 
καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών ύψους 1 δισ. ευρώ θα συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στην ελληνική 
οικονομία». 
 

Επιχειρήσεις 
 

 Lamda Development: Κέρδη 49,9 εκατ. ευρώ το 2019. Στα 49,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν στη χρήση του 2019 τα καθαρά ενοποιημένα 

κέρδη της Lamda Development, έναντι 42,3 εκατ. ευρώ το 2018. Τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development, The Mall Athens, 
Golden Hall και Mediterranean Cosmos, παρουσίασαν για έβδομη συνεχόμενη χρονιά αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας 
(EBITDA) τους. Συγκεκριμένα, το EBITDA του 2019 ανήλθε σε 64,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο 8,6% σε σχέση με το 2018. Tα συνολικά 
ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων και εξόδων έργου Ελληνικού ανήλθαν σε 50,5 εκατ. 
ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7,9%, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφορές από τις αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων στην 
εύλογη αξία τους, το συνολικό EBITDA ανήλθε σε 115,9 εκατ. Ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, "η μέση 
πληρότητα των εμπορικών κέντρων αγγίζει σταθερά το 100%, ενώ συνέχισε να καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον από νέους 
μισθωτές. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων και η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων, παρουσίασαν 
σε σύγκριση με το 2018, αύξηση 2,5% και 0,2% αντίστοιχα. Οι επισκέπτες επιβεβαίωσαν την προτίμηση τους στην υψηλού επιπέδου 
εμπειρία και το μείγμα καταναλωτικών επιλογών και ψυχαγωγίας που προσφέρουν τα εμπορικά κέντρα μας. Από την πλευρά τους, οι 
μισθωτές των καταστημάτων στα εμπορικά κέντρα ωφελούνται από την υψηλή και διαρκώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα, καθώς και 
από τη συνεχή υποστήριξη της Εταιρείας μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης προωθητικών ενεργειών, διαφήμισης και 
επικοινωνίας”. Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου το 2019 κατά 0,2 εκατ. ευρώ. Το συνολικό 
ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων των εμπορικών ακινήτων και εξόδων έργου Ελληνικού ανήλθε σε 50,5 εκατ. ευρώ 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,9%. Τα Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη ανήλθαν σε 49,9 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι 42,3 εκατ. ευρώ το 
2018, σημαντικότατη μεταβολή που οφείλεται κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτιμήσεων των επενδυτικών ακινήτων. Η Καθαρή 
Αξία Ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (Net Asset Value, NAV) ανήλθε σε 1.155 εκατ. ευρώ (6,54 ευρώ ανά μετοχή) στις 
31/12/2019, από 438,9 εκατ. ευρώ την 31/12/2018. Η μετοχή της LAMDA Development, την 06/04/2020 ανήλθε σε 5,86 ευρώ 
παρουσιάζοντας πτώση 28,8% σε σχέση με το κλείσιμο την 31/12/2019. Την ίδια περίοδο, οι δείκτες Large Cap και ο Γενικός δείκτης 
του ΧΑ σημείωσαν πτώση 37,3% και 36% αντίστοιχα. Η πτώση της τιμής της μετοχής ακολούθησε τις επιπτώσεις της πανδημίας της 
νόσου COVID-19 στις χρηματιστηριακές αξίες. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του 
επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Net Loan to Value) ανήλθε στο 37,1%. Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά: "Το 2019 ήταν ένας σημαντικός σταθμός για τη Lamda 
Development, καθώς η ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ., της μεγαλύτερης ΑΜΚ μη τραπεζικού 
ιδρύματος που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία 10 έτη, οδήγησε την κεφαλαιοποίηση και την καθαρή αξία ενεργητικού 
της εταιρείας σε επίπεδα άνω του €1 δισ.. Ταυτόχρονα, η Lamda Development κατέγραψε, για έβδομη συνεχή χρονιά, σημαντική 
αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας της, καθώς και αύξηση της αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων με ανάλογη αύξηση των 
καθαρών κερδών και της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV). Σε ό,τι αφορά στο τρέχον έτος, η πανδημία του COVID-19 έχει 
δημιουργήσει νέες συνθήκες που επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά, την ελληνική οικονομία και αναπόφευκτα τη λειτουργία των 
εμπορικών κέντρων της εταιρείας. Ωστόσο, το 2020 αποτελεί έτος ορόσημο για τη Lamda Development, καθώς αναμένεται η έναρξη 
των εργασιών για την υλοποίηση του εμβληματικού έργου του Ελληνικού. ". 

 
 Motor Oil: Ανακοίνωση. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 27 Μαρτίου 2020, η ΜΟΤΟΡ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό 

ότι η 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με σκοπό τη λήψη απόφασης επί της παροχής 
ειδικής αδείας προκειμένου η θυγατρική της εταιρεία IREON INVESTMENTS LTD να προβεί σε μερική αποεπένδυση από την 
"Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε.", παρήλθε άπρακτη στις 6 Απριλίου 2020. Η χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας για την πραγματοποίηση των συναλλαγών ισχύει για έξι μήνες και η IREON INVESTMENTS δύναται εντός του 
διαστήματος αυτού να προβεί σε πώληση μετοχών της "Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε." συνολικού ποσοστού έως 45%, έναντι 
τιμήματος Ευρώ 18,35 ανά μετοχή. Αγοραστές των μετοχών της "Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε." θα είναι συνδεδεμένα με την 
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ μέρη μεταξύ των οποίων ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης και το Μη εκτελεστικό Μέλος κ. 
Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ. καθόρισε την τιμή πώλησης στο ύψος των Ευρώ 18,35 
ανά μετοχή της "Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε."., έχοντας λάβει υπόψη την έκθεση επί του εύλογου και δίκαιου τιμήματος των 
μετοχών της "Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε." (fairness opinion) με ημερομηνία 18.3.2020, η οποία πραγματοποιήθηκε από την 
ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton. Η τιμή των 18,35 ευρώ ανά μετοχή κρίνεται στην έκθεση ως εύλογη και δίκαιη για την Εταιρεία και 
τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβανομένων των μετόχων της μειοψηφίας της Εταιρείας, ως 
προκύπτουσα και εμπεριεχόμενη στο εύρος των συγκριτικών αξιών πού αναφέρονται στην έκθεση  

 
 

(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”) 
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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


