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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του -2,42% (617,33 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 17 κινήθηκαν ανοδικά, 
76 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 22 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.481,79 μονάδες (-2,49%), με τις 
μετοχές των ΤΕΝΕΡΓ (+2,21%), ΣΑΡ (+1,06%) και TITC (-0,36%) να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΑΡΑΙΓ (-5,56%), ΕΤΕ (-6,17%) 
και ΠΕΙΡ (-7,56%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Αμερικάνικες και οι 
Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά. 
 

Οικονομία 
 
 Χρ. Σταϊκούρας: στα 33,7δις τα ταμειακα αποθεματικά. Ερωτηθείς για τα 

αποθεματικά της κυβέρνησης, είπε ότι "παραλάβαμε 37,5 δισ. και αυτή τη στιγμή 
έχουμε 33,7 παρά τα τεράστια ποσά που διαθέσαμε για την ενίσχυση όσων 
επλήγησαν από τον κορονοϊό". Αυτό σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, οφείλεται στο 
γεγονός ότι δανειστήκαμε από τις αγορές περίπου 8 δισ. με εξαιρετικά ευνοϊκούς 
όρους. 
 

 Κορωνοϊός - Κυβέρνηση: Τα νέα μέτρα - Πού κλείνουν μπαρ-εστιατόρια από 
μεσάνυχτα - Η προγραμματισμένη για το διάστημα 5-13 Σεπτεμβρίου, 85η 
ΔΕΘ, δεν θα πραγματοποιηθεί. Ο Πρωθυπουργός θα παραβρεθεί στη 
Θεσσαλονίκη με την καθιερωμένη ομιλία σε περιορισμένο ακροατήριο. Τα 

νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού ανακοίνωσε η 
αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελεία Πελώνη. Επειτα από 
τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα υπό τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη με συναρμόδιους Υπουργούς, κυβερνητικά στελέχη και τον 
επικεφαλής της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και σε 
συνέχεια εισήγησης της Επιτροπής, η κ. Πελώνη ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, την 
ακύρωση της 85ης ΔΕΘ λόγω της πανδημίας, την απαγόρευση λειτουργίας των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τα μεσάνυχτα σε Μύκονο, 
Σαντορίνη, Πάρο και άλλες περιοχές και αυστηροποίηση των ελέγχων στα χερσαία 
σύνορα. Ειδικότερα, αποφασίστηκαν τα εξής: 1ον: Η προγραμματισμένη για το 
διάστημα 5-13 Σεπτεμβρίου 2020, 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν θα 
πραγματοποιηθεί. Ο Πρωθυπουργός θα παραβρεθεί στη Θεσσαλονίκη με την 
καθιερωμένη ομιλία, που θα εκφωνήσει στις 5 Σεπτεμβρίου, σε περιορισμένο 
ακροατήριο. 2ον: Με βάση την πορεία και την αξιολόγηση των επιδημιολογικών 
δεδομένων αποφασίστηκε ότι από τις 17/8 για την είσοδο στην Ελλάδα καθίσταται 
υποχρεωτική η προσκόμιση αρνητικού τεστ μοριακού ελέγχου για τον κορωνοϊό 
(PCR test), που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν, για όσους ταξιδεύουν με 
πτήσεις από τις εξής χώρες: Σουηδία, Τσεχία, Βέλγιο, Ισπανία και Ολλανδία. 3ον: 
Σε ό,τι αφορά τα χερσαία σύνορα, από τις 17/8 καθίσταται υποχρεωτική η 
προσκόμιση αρνητικού τεστ μοριακού ελέγχου (PCR test) για όλους τους 
εισερχόμενους από τα χερσαία σύνορα. Το τεστ θα πρέπει επίσης να έχει 
διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδο στην Ελλάδα. Η υποχρέωση 
προσκόμισής του συμπεριλαμβάνει επίσης τους Έλληνες πολίτες και τους έχοντες 
άδειες διαμονής. Το τεστ πρέπει να έχει διενεργηθεί στη χώρα προέλευσης και όχι 
στην Ελλάδα. 4ον: Από τις 16/8 μπαίνει πλαφόν στον επιτρεπόμενο αριθμό 
εισερχομένων από το συνοριακό φυλάκιο της Κακαβιάς. Συγκεκριμένα, από τις 
16/8 θα επιτρέπεται η διέλευση 750 ατόμων την ημέρα. 5ον: Αναστέλλεται σε 
ολόκληρη τη χώρα κάθε δημόσια εκδήλωση στην οποία οι συμμετέχοντες είναι 
όρθιοι, περιλαμβανομένων συναυλιών και παραστάσεων. 6ον: Με βάση τα 
στοιχεία και το επιδημιολογικό φορτίο αποφασίστηκε, από τις 11 μέχρι τις 23 
Αυγούστου η απαγόρευση λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7 το πρωί στις εξής περιοχές: - 
Τις Περιφέρειες Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, - Τις Περιφερειακές 
Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας, - Τους Δήμους 
Μυκόνου, Πάρου, Σαντορίνης, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου, 
Κω. Η απαγόρευση δύναται να επεκταθεί σε άλλες περιοχές ή και οριζόντια, 
ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων. 

 
 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 617.33 -2.42% -32.66% 
FTSE-Large Cap 1,481.79 -2.49% -35.52% 
FTSE-Mid Cap 824.77 -3.24% -30.99% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 43,471 -1.99% -28.99% 
Όγκος (€ εκατ.) 41.81 65.17% 68.76 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
Terna Energy 2.21% 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%  

Sarantis 1.06% 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%  
Titan Cement -0.36% 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%  
Lamda Development -0.71% 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%  
Motor Oil -0.79% 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%  

Mytilineos -4.82% -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%  
Cenergy -5.19% -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%  

Aegean Airlines -5.56% -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%  
National Bank -6.17% -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%  
Piraeus Bank -7.56% -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 -0.48% -0.4 -9.5 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 1.38% +2.7 -85.7 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1.05% +3.5 -41.9 

Spread 10ετούς Ομ. +157.7 +5.4 +29 

EUR / USD 1.18 -0.12% 5.0% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 42.14 2.23% -31.0% 

ΑΕΠ (%) -0.9% A’ Τριμ.'20 - 

Πληθωρισμός -1.6% Ιούνιος'20 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

11/08/2020:  ΟΠΑΠ - Πληρωμή Μερίσματος 
 

12/08/2020:  ΕΧΑΕ - Πληρωμή Μερίσματος 
12/08//2020:  MSCI -  Ημέρα ανακ, Ανεθεώρησης  
24/08/2020:  ΑΔΜΗΕ – Αποκοπή Μερίσματος 
27/08/2020:  ΑΛΦΑ – Αποτελέσματα α’ Εξαμήνου’20 
27/08/2020:  ΕΛΠΕ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου’20 
31/.08/2020:  ΑΔΜΗΕ – Πληρωμή μερίσματος 
01/09/2020:   MSCI – Ημέρα Εφαρμογής Αναθεώρ. 
01/09/2020:  ΦΡΛΚ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου’20 
01/09/2020:  ΕΥΡΩΒ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου’20 
01/09/2020:  ΤΕΝΕΡΓ – Έκτακτη Γεν. Συνέλευση 
04/09/2020:  ΕΛΣΤΑΤ -  ΑΕΠ 2

ου
 Τριμήνου (Προβεψ) 

09/09/2020:  ΟΠΑΠ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου’20 
09/09/2020:  ΜΥΤΙΛ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου’20 
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Επιχειρήσεις 
 

 Δραστική μείωση 71,1% στις εκπομπές ρύπων της ΔΕΗ - Ελάφρυνση για την επιχείρηση παρά το "ράλι" στα δικαιώματα 
εκπομπής. Μια από τις χαρακτηριστικότερες αλλαγές που έχουν συντελεστεί το τελευταίο διάστημα στη χονδρεμπορική αγορά του 

ηλεκτρισμού αφορά στη δραματική μείωση της λιγνιτικής παραγωγής, η οποία έχει δώσει τη θέση της στο ισοζύγιο της παραγωγής 
στο φυσικό αέριο, τις ΑΠΕ και τις εισαγωγές ρεύματος. Ο περιορισμός της λιγνιτικής παραγωγής, πέραν της αλλαγής των 
ισορροπιών στο μείγμα της παραγωγής, επηρεάζει άμεσα τη ΔΕΗ η οποία βλέπει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα να 
μειώνονται σημαντικά: σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας, οι εκπομπές CO2 της ΔΕΗ καταγράφουν κατακόρυφη 
πτώση τους τελευταίους μήνες, σε ποσοστό που ξεπερνά το 70%. Συγκεκριμένα οι εκπομπές διοξειδίου της εταιρείας από το 1,971 
εκατ. τόνους που ήταν τον περασμένο Ιανουάριο, υποχώρησαν τον Ιούνιο στις 568,9 χιλιάδες τόνους, υποχωρώντας σε ποσοστό 
κατά 71,1%. 
 

 Motor Oil: Απόκτηση αιολικού πάρκου αδειοδοτημένης δυναμικότητας 40 mw. Την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την 

απόκτηση ενός αιολικού πάρκου συνολικής αδειοδοτημένης δυναμικότητας 40 MW ευρισκόμενου στη Βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα 
ανακοίνωσε η Motor Oil. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της TEFORTO Holdings Limited, 100% θυγατρικής του ομίλου 
Motor Oil, η οποία απέκτησε τις μετοχές της εταιρίας Αιολικό Πάρκο ΚΕΛΛΑΣ A.E. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η 
παραπάνω κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας καθώς, μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος αιολικού πάρκου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του 
Ομίλου στις ΑΠΕ θα ξεπερνάει τα 100 MW. 

 

 Τρ. Πειραιώς: Υπέβαλε αίτηση υπαγωγής της τιτλοποίησης Phoenix στο πρόγραμμα "Ηρακλής". Στην υλοποίηση της 

τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων με την κωδική ονομασία "Phoenix", συνολικής λογιστικής αξίας €1,9δισ., η πλειονότητα 
των οποίων αφορά σε στεγαστικά δάνεια, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση 
βάσει του ν.4649/2019 για την ένταξη της τιτλοποίησης Phoenix στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων "Ηρακλής". Η αίτηση αφορά 
στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας έως €1,0 δισ. 
Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει και αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα "Ηρακλής" της τιτλοποίησης μη 
εξυπηρετούμενων δανείων με κωδική ονομασία "Vega", ύψους έως €5,0δισ. 

 

 ΟΠΑΠ: Στο 43,33% το ποσοστό της Sazka μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επανεπένδυσης. Ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι 

1.455 μέτοχοι ανταποκρίθηκαν θετικά στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend), επιλέγοντας να 
επανεπενδύσουν στην εταιρεία, με αποτέλεσμα η συμμετοχή στο πρόγραμμα να ανέλθει στο 56,02% του συνολικού μετοχικού 
κεφαλαίου εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών. Σημειώνεται ότι το Sazka Group, ο μεγαλύτερος μέτοχος στον ΟΠΑΠ, επίσης επέλεξε 
να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επανεπένδυσης με το σύνολο των μετοχών που ελέγχει. Ως αποτέλεσμα της πλήρους συμμετοχής 
στο πρόγραμμα επανεπένδυσης καθώς και αγοράς μετοχών, το τρέχον ποσοστό συμμετοχής του Sazka Group ανέρχεται σε 
43,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Την Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του μερίσματος και 
ταυτόχρονα 6.718.571 νέες μετοχές θα τεθούν σε διαπραγμάτευση. 

 

 ΟΠΑΠ: Από 11/8 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων μετοχών. Από την 11 Αυγούστου 2020 αρχίζει η 

διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα μιας (6.718.571) νέων 
κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές αυτές θα έχουν καταχωρηθεί στα 
αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των ανωτέρω δικαιούχων, όπως προβλέπει ο νόμος και η τιμή των 
μετοχών της Εταιρείας θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση. 

 

 ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: ΕΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 

της συγκαλεί η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με αντικείμενο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.367.027,10 ευρώ, με 
καταβολή μετρητών, με την έκδοση 4.556.757 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, και με τιμή διάθεσης 
εκάστης κατ ελάχιστον 11 ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων. 
Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε." με την από 10.08.2020 απόφαση του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 
01.09.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό  
1.367.027,10 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση  4.556.757 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας  0,30 ευρώ εκάστης, και 
με τιμή διάθεσης εκάστης κατ ελάχιστον 11 ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των 
παλαιών Μετόχων. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό της τελικής 
τιμής διάθεσης και των λοιπών στοιχείων της αύξησης. - Τροποποίηση του αρ. 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

 
 
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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http://www.kathimerini.gr/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.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 
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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


