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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του -0,61% (873,21 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 35 κινήθηκαν 
ανοδικά, 62 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 23 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.195,10 μονάδες (-0,63%), με τις 
μετοχές των TITC (+1,09%), GEKTERNA (+0,73%) και ΕΕΕ (+0,34%) να καταγράφουν 
την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΜΠΕΛΑ (-2,23%), ΣΑΡ (-
2,58%) και Ελλάκτωρ (-4,50%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές 
και οι Αμερικάνικες αγορές κινήθηκαν ανοδικά. 
 

Οικονομία 
 
 Φορολογικό νομοσχέδιο: Λιγότεροι φόροι €1 δισ.. Φοροελαφρύνσεις 1 δισ. 

ευρώ για το 2020 και έξτρα παροχές την τελευταία στιγμή στους οικονομικά 
ασθενέστερους φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή. 
Είναι το πρώτο μετά από μία δεκαετία κρίσης και μνημονίων που προσφέρει μόνο 
ελάφρυνση και δεν φορτώνει βάρη σε κανέναν. Τα οφέλη μοιράζονται σε όλες τις 
κατηγορίες των νοικοκυριών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Και αυτά 
είναι μόνο το πρώτο κύμα των ελαφρύνσεων, καθώς ο πρωθυπουργός έχει 
προαναγγείλει ότι -σταδιακά από το 2020 και έως το τέλος της τετραετίας- θα 
έρθουν νέες μειώσεις, ακόμα και καταργήσεις φόρων. Η επόμενη νέα μείωση θα 
γίνει στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, στον ΕΝΦΙΑ του 2020 και στον φόρο 
εισοδήματος των επιχειρήσεων (κάτω από 24% μειώνεται φέτος), καθώς και στο 
τέλος επιτηδεύματος. 
 

 Ελαφρώς μειωμένες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους 
ιδιώτες. Οριακή μείωση σημείωσαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

κυβέρνησης προς τους ιδιώτες τον Οκτώβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Έφθασαν στο ποσό των 
1,629 δισ. ευρώ έναντι 1,637 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, Σεπτέμβριο. Αυτό 
προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία των μεγεθών της γενικής κυβέρνησης 
που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τα 
ίδια στοιχεία και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων σημείωσαν οριακή μείωση τον 
Οκτώβριο στα 828 εκατ. ευρώ έναντι 874 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. 
 

Επιχειρήσεις 
 

 Ερχονται συγχωνεύσεις στις εταιρείες διαχείρισης NPEs. Σε τροχιά 

συγχωνεύσεων με τις τρεις μεγάλες εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων 
δανείων αναμένεται να μπουν τους επόμενους μήνες οι μικρότερες που έχουν 
αδειοδοτηθεί -21 στο σύνολο- από την Τράπεζα της Ελλάδος μετά και την 
ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων που έχουν δρομολογήσει οι τράπεζες. Η αγορά 
των εταιρειών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει αρχίσει να 
διαμορφώνεται και ήδη υπάρχουν οι τρεις δυνατοί παίχτες, οι οποίοι θα έχουν – 
όταν ολοκληρωθούν τα deals Eurobank αλλά και Alpha Bank - συνολικά υπό 
διαχείριση μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ. Το σκηνικό, 
λοιπόν, έχει στηθεί και περιορίζονται τα περιθώρια ανάπτυξης για τις μικρότερες 
εταιρείες, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών 
έχουν αποκτήσει , σε συντριπτικό βαθμό, στέγη στις εταιρείες που έστησαν από το 
μηδέν οι ίδιες οι ελληνικές τράπεζες. Πρόκειται για την Intrum Hellas, στην οποία 
πέρασαν κατόπιν της σχετικής συμφωνίας με την τράπεζα Πειραιώς, 27 δισ. ευρώ 
μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της τράπεζας, την εταιρεία FPS, η οποία εντός του 
επόμενου διμήνου – μετά την ολοκλήρωση του deal της Eurobank με τον ξένο 
επενδυτή - θα βρεθεί με υπό διαχείριση NPEs ύψους 26-27 δισ. ευρώ και την νέα 
Cepal τα υπό διαχείριση μη εξυπηρετούμενα δάνεια της οποίας θα ανέλθουν - 
όταν ολοκληρωθεί το project Galaxy της Alpha Bank και μεταφερθούν και 
επιπλέον 7 δισ. ευρώ NPEs της τράπεζας – στην περιοχή των 26-27 δισ. ευρώ. Η 
τέταρτη αλλά σε απόσταση σε σύγκριση με τις προηγούμενες εταιρεία μη 
εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών (έχει 
πάρει σχετικό χαρτοφυλάκιο από την ΔΕΗ) είναι ο όμιλος Qualco, ο οποίος 
διαχειρίζεται δάνεια ύψους 10 δισ. ευρώ. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 873.21 -0.61% +42.4% 
FTSE-Large Cap 2,195.10 -0.63% +36.5% 
FTSE-Mid Cap 1,169.41 -0.66% +19.9% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 58,678 -0.55% +30.7% 
Όγκος (€ εκατ.) 50.97 +10.36% 65.90 

  

FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

TITC 1.09% 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%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0.73% 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%  
ΕΕΕ 0.34% 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 0.34% 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%  

ΒΙΟ 0.28% 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%  

OTE -1.41% -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%  
ΕΥΡΩΒ -1.80% -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%  
ΜΠΕΛΑ -2.23% -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%  
ΣΑΡ -2.58% -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%  
Ελλάκτωρr -4.50% -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% -0.2 -9 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 2.31% -1.3 -274 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1.52% -2.3 -288 

Spread 10ετούς Ομ. 181 -1.9 -234 

EUR / USD 1.11 0.05% -3.1% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 59.47 1.78% 31.0% 

ΑΕΠ (%) 1.9% Β’ Τριμ.'19 - 

Πληθωρισμός 0.0% Ιούλιος '19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

09/12/2019:       –  
 

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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 Τηλεπικοινωνίες: Αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική για τα data δεσμεύτηκαν οι εταιρίες στον πρωθυπουργό. 

Τηλεπικοινωνίες: Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους υπεύθυνους των εταιριών κινητής τηλεφωνίας απέφερε καρπούς, 
καθώς οι εκπρόσωποι δεσμεύτηκαν τη μείωση των τιμών στα δεδομένα. Την αλλαγή στις χρεώσεις των data στα κινητά είχε 
προαναγγείλει και ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο newsit.gr. Ο κ. 
Πιερρακάκης, που ήταν παρών στη συνάντηση στο Μαξίμου, είπε πει πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξουν νεότερα από το 
μέτωπο των χρεώσεων στην κινητή τηλεφωνία, σημειώνοντας πως οι εταιρείες ήδη έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να κάνουν πράξη 
αυτό που ζήτησε ο πρωθυπουργός, αλλά και ο ίδιος: τη μείωση της επιβάρυνσης των συνδρομητών ειδικά για τη χρέωση 
δεδομένων. 
 

 Νέα οργανωτική δομή για τον όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια. Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών 

Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε η νέα 
οργανωτική δομή του Ομίλου που θα τεθεί σε ισχύ από την 7η Ιανουαρίου 2020. H νέα δομή λαμβάνει υπόψη τις τάσεις που 
διαφαίνεται να διαμορφώνονται και να καθορίζουν τη στρατηγική άλλων διεθνών Λειτουργών Αγοράς και ανταποκρίνεται στο 
στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για βελτιστοποίηση του κόστους και της λειτουργικότητας, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του σε εμπειρία και γνώση. Υποστηρίζει τη 
στρατηγική που υιοθετεί ο Όμιλος και τη δυναμική που διαμορφώνεται στις νέες συνθήκες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις 
απαιτήσεις ολοκλήρωσης των σημαντικών έργων που βρίσκονται εν εξελίξει. Ειδικότερα διαμορφώνονται οι ακόλουθες τέσσερις 
Επιτελικές Διευθύνσεις που θα στελεχωθούν αντίστοιχα: - Η Επιτελική Διεύθυνση Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών θα επιβλέπει 
τις δραστηριότητες Listing και Τrading/Market Monitoring αναλαμβάνοντας παράλληλα την εποπτεία και τον συντονισμό του 2ου 
στρατηγικού άξονα του Ομίλου που αφορά στην αύξηση δραστηριότητας/εσόδων υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και 
τις οριζόντιες συντονιστικές αρμοδιότητες Market Interface και Operations. Επικεφαλής της Επιτελικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και 
Ανάπτυξης Αγορών αναλαμβάνει ο κ. Μιχάλης Ανδρεάδης, μέχρι πρότινος Διευθύνων Σύμβουλος στην Επενδυτική Τράπεζα της 
Ελλάδος. Η Διεύθυνση υποστηρίζεται από Αναπληρωτή Επιτελικό Διευθυντή Σχέσεων με Εκδότριες, ο οποίος θα εστιάσει στις 
υπηρεσίες προς τις εκδότριες καθώς και στο συντονισμό του σχεδιασμού και υλοποίησης των επικοινωνιακών δράσεων για την 
ανάπτυξη εργασιών στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Τη θέση της Αναπληρώτριας Επιτελικής Διευθύντριας Σχέσεων με 
Εκδότριες θα αναλάβει η κα Γεωργία Μουρλά, η οποία κατείχε τη θέση της Διευθύντριας στη Διεύθυνση Εισηγμένων Τίτλων και 
διαθέτει πολύχρονη εμπειρία από τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα. - Η Επιτελική Διεύθυνση Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών 
και Διεθνών Δραστηριοτήτων θα επιβλέπει τις δραστηριότητες Post-Τrading (Risk Management, Εκκαθάριση, Διακανονισμός & 
Κεντρικό Μητρώο), δηλαδή τις λειτουργίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένες οι θυγατρικές εταιρείες "Εταιρεία Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε." και "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." αντίστοιχα. O Επιτελικός Διευθυντής 
αναλαμβάνει το risk management της Εταιρείας Εκκαθάρισης και επιπλέον, την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στον 3ο 
στρατηγικό άξονα του Ομίλου και αφορούν στην αξιοποίηση υποδομών, ανάπτυξη αγορών και νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
καθώς και τις οριζόντιες συντονιστικές δράσεις του International Business Development και Regulatory & Legal. Επικεφαλής της 
Επιτελικής Διεύθυνσης αναλαμβάνει ο κ. Νικόλαος Πορφύρης, ο οποίος επί σειρά ετών, παράλληλα με την συνεισφορά του στην 
υλοποίηση της στρατηγικής του Χρηματιστηρίου εντός Ελλάδος, προσφέρει εξίσου πολυσήμαντο έργο στην ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέες αγορές εκτός των γεωγραφικών συνόρων της χώρας μας. Η Διεύθυνση υποστηρίζεται από 
Αναπληρωτή Επιτελικό Διευθυντή Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών, ο οποίος αναλαμβάνει τις λειτουργίες της Εκκαθάρισης, 
Διακανονισμού & Κεντρικού Μητρώου και την επίβλεψη του στρατηγικού άξονα του Ομίλου που αφορά στη βελτίωση της 
λειτουργικής αποτελεσματικότητας οριζοντίως. Τη θέση αυτή θα αναλάβει ο κ. Κωνσταντίνος Καρανάσιος, ο οποίος κατείχε τη θέση 
του Διευθυντή Κεντρικού Μητρώου, εκτελών χρέη και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου και Εκκαθάρισης, με πολυετή εμπειρία 
και επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Η Επιτελική Διεύθυνση Τεχνολογίας θα επιβλέπει την Ανάπτυξη Συστημάτων και τη 
Διαχείριση των Κεντρικών Υποδομών εστιάζοντας στην εξασφάλιση της απαραίτητης τεχνικής υποστήριξης των εν εξελίξει έργων 
εγκατάστασης υποδομών του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε νέες αγορές. Παράλληλα, θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση μίας νέας 
γενιάς συστημάτων και υποδομών για τις core υπηρεσίες (Trading, Clearing, Settlement) προκειμένου ο Όμιλος να διατηρήσει το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του. Επικεφαλής της Επιτελικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας αναλαμβάνει o κ. Δημήτριος Καραϊσκάκης, ο 
οποίος διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της Τεχνολογίας, απαραίτητες για τον Όμιλο 
Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής και των στόχων. - Η Επιτελική Διεύθυνση 
Χρηματοοικονομικών θα έχει την ευθύνη για την χρηματοοικονομική διαχείριση, προϋπολογισμό και παρακολούθηση απόδοσης, 
προμήθειες και επενδυτικές σχέσεις (IR), όπως ισχύει σήμερα. Επικεφαλής της Επιτελικής Διεύθυνσης αναλαμβάνει ο κ. Νικόλαος 
Κοσκολέτος μέχρι πρότινος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ανάλυσης της Eurobank Equities, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία 
στο χρηματοοικονομικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο κ. Βασίλειος Γκόβαρης, Επιτελικός Διευθυντής 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα συνεχίσει την πολύτιμη συνεισφορά του στις 
δραστηριότητες του Ομίλου, ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας με την πολύχρονη εμπειρία και τη σφαιρική γνώση και αντίληψη που 
διαθέτει, τον ουσιαστικό ρόλο συντονισμού των αμυντικών λειτουργιών της διοικητικής διάρθρωσης. Με το ρόλο αυτό, αναμένεται ότι 
θα συνδράμει στην ασφαλέστερη και αποδοτικότερη λειτουργία των επιχειρησιακών και υποστηρικτικών δομών του Ομίλου.  
 

 Coca Cola HBC: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ιταλικής Lurisia (Acque Minerali). Πωλητής, όπως είχε ανακοινωθεί στις 18 

Σεπτεμβρίου, είναι το private equity fund IDeA Taste of Italy, το οποίο διαχειρίζονται η DeA Capital Alternative Funds SGR S.r.l., η 
οικογένεια Invernizzi και η Eataly Distribuzione S.r.l. Το συνολικό τίμημα που καταβάλλουν οι Coca-Cola HBC και η The Coca-Cola 
Company, με την επιφύλαξη των συνήθων προσαρμογών, ανέρχεται σε 88 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, ο Piero 
Bagnasco, Διευθύνων Σύμβουλος της Lurisia, και ο Alessandro Invernizzi, θα παραμείνουν στο διοικητικό συμβούλιο της Acque 
Minerali. Αμφότεροι είναι εκπρόσωποι δύο εκ των πωλητών μετόχων. 

 
 

(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. 

Βαγγέλης Καρανίκας +30-210-6879322 vkaranikas@euroxx.gr Γιώργος Πολίτης +30-210 6879 520 gpolites@euroxx.gr Παλαιολόγου 7  

Ανδρέας Σουβλερός, CFA +30-210-6879486 asouvleros@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

Νέστωρ Κάτσιος, CFA +30-210-6879353 nkatsios@euroxx.gr 
   

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


