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Σχόλιο Αγοράς 
 
 

Με πτώση της τάξης του 0,37% (635,84 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη     
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 37 κινήθηκαν ανοδικά, 
42 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 124 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.663,18 μονάδες (-0,41%), με τις 
μετοχές των ΠΕΙΡ (+2,94%), ΕΧΑΕ (+1,52%) και ΒΙΟ (+0,75%) να καταγράφουν την 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,21%), ΟΠΑΠ (-
2,24%) και ΜΟΗ (-2,66%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές 
αγορές έκλεισαν με θετικά πρόσημα, ενώ οι Αμερικάνικοι δείκτες κινήθηκαν πτωτικά. 

 

Οικονομία 
 
 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία, 

για το μήνα Σεπτέμβριο 2018, της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας. 

Ειδικότερα: Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - 
Δημόσιας), κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με 
βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.197 οικοδομικές άδειες, που 
αντιστοιχούν σε 263,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.113,4 χιλιάδες m3 όγκου, 
παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 6,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 
κατά 23,3% στην επιφάνεια και κατά 25,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2017.Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο 
σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018 ανήλθαν σε 1.186 οικοδομικές 
άδειες, που αντιστοιχούν σε 262,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.104,8 χιλιάδες m3 
όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 
κατά 29,2% στην επιφάνεια και κατά 32,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2017. Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 
το μήνα Σεπτέμβριο 2018, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 11 οικοδομικές 
άδειες, που αντιστοιχούν σε 1,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 8,5 χιλιάδες m3 όγκου. 
Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο 
συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Σεπτέμβριο 2018, είναι 0,8%. Κατά την 
περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο 2017 έως τον 
Σεπτέμβριο 2018, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας 
(Ιδιωτικής- Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο 
σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 14.794 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 
3.243,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.225,9 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2016 - Σεπτεμβρίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση 
κατά 9,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 20,6% στην επιφάνεια και 
κατά 21,3% στον όγκο. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2017 - 
Σεπτεμβρίου 2018, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο 
της Χώρας, αύξηση κατά 8,8% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, 
κατά 18,8% στην επιφάνεια και κατά 18,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2016 - Σεπτεμβρίου 2017. Το ποσοστό 
συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό 
όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,7%. Το εννεάμηνο Ιανουαρίου - 
Σεπτεμβρίου 2018, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο 
της Χώρας, αύξηση κατά 9,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,9% 
στην επιφάνεια και κατά 17,3% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο 
του έτους 2017. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο 
σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 8,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 
κατά 17,6% στην επιφάνεια και κατά 15,7% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017. 
 

 

 Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταξύ της ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ ΑΕ και της FERROVIAL SA για την απόκτηση από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ 
ποσοστού 33,34% στην εταιρεία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και 21,41% στην εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ». Με την ως άνω 

πράξη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ κατέχει πλέον το 100% και στις δύο Εταιρείες 
παραχώρησης καταβάλλοντας συνολικό τίμημα περίπου 145 εκατ. ευρώ το οποίο 
πρόκειται να εξοφληθεί μέχρι το τέλος του 2028. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 635.84 -0.37% -20.8% 
FTSE-Large Cap 1,663.18 -0.41% -20.2% 
FTSE-Mid Cap 1,017.11 +0.66% -15.1% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 46,156 -0.27% -14.6% 
Όγκος (€ εκατ.) 45.08 +84.15% 55.74 

  

 
ΠΕΙΡ 2.94% 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%  
ΕΧΑΕ 1.52% 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%  

ΒΙΟ 0.75% 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%  
ΕΤΕ 0.54% 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%  
ΓΡΙΒ 0.47% 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%  

ΜΥΤΙΛ -1.02% -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%  
ΑΛΦΑ -1.60% -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%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2.21% -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%  
ΟΠΑΠ -2.24% -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%  
ΜΟΗ -2.66% -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 -0.31% +0.1 +2 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 5.11% -2.8 +51 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.27% +1.0 +15 

Spread 10ετούς Ομ. 403 +1.7 +34 

USD / Euro 1.13 -0.51% -5.4% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 52.21 2.37% -13.6% 

ΑΕΠ (%) 2.2% Γ Τριμ.'18 - 

Πληθωρισμός 1.8% Οκτ. '18 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

12/12/2018:                           –                                   
 

13/12/2018:  Jumbo – Ημ. Αποκ. Μερ. €0.2172  
17/12/2018:  Grivalia Properties – Εκτ. Γεν. Συνέλευση 
19/12/2018:  OTE - Εκτ. Γεν. Συνέλευση 
21/12/2018:  Folli Follie Group - Εκτ. Γεν. Συνέλευση 
27/12/2018:  FTSE ATHEX Αναθεώρηση Δείκτη  
27/12/2018: FTSE ATHEX Ημέρα Εφαρμογής 
Αναθεώρησης  Δεικτών 
07/01/2019:  Terna Energy – Ημ.Αποκ. Επιστρ. Κεφ. 
€0.30 
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Επιχειρήσεις 
 

 Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε ότι την 11η Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με παρόντες 
μετόχους που εκπροσωπούσαν το 52,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και εγκρίθηκαν κατά 
πλειοψηφία τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Εταιρεία  γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων και 

τις αποφάσεις που ελήφθησαν επ’αυτών κατά την εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Δεκεμβρίου 2018, που 
έχουν ως εξής: Παροχή ειδικής άδειας-έγκρισης από τη γενική συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α §§ 
2-3 του κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης και παροχής στεγαστικών υπηρεσιών σε σχέση με γραφεία ιδιοκτησίας 
συνδεδεμένου μέρους κατά τους ορισμούς της § 5 του ίδιου άρθρου σύμφωνα με το αναρτηθέν σχέδιο αποφάσεων. Τροποποίηση 
του άρθρου 3 με τίτλο «Έδρα» του καταστατικού για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από την οδό Πατρόκλου 5 -7 
στην οδό Αρτέμιδος 8, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. 

 

 Κατά έναν επιπλέον χρόνο, μέχρι δηλαδή τις 31 Δεκεμβρίου 2019, αναμένεται να παραταθεί η ισχύς του εξωδικαστικού 
μηχανισμού για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων. Η παράταση πρόκειται να δοθεί με τροπολογία η οποία θα κατατεθεί στη 

Βουλή την επόμενη εβδομάδα, μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2019. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η εν 
λόγω τροπολογία για την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού δεν πρόκειται να περιλαμβάνει διάταξη με βάση την 
οποία θα δίνεται η δυνατότητα διευθέτησης των οφειλών που έχουν γεννηθεί εντός του 2018. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με τις 
τελευταίες αλλαγές που θεσπίστηκαν το καλοκαίρι, παρέχεται πλέον η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση και οφειλών που είχαν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, ενώ αρχικά ο νόμος με τον οποίο θεσπίστηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ο 
νόμος 4469/2017, αφορούσε μόνο οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Σύμφωνα με πρόσφατα 
στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, τον Αύγουστο 
του 2017, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία προετοιμασίας της αίτησης 59.077 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, έχουν 
υποβληθεί 5.565 αιτήσεις, ενώ έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους 1.104 επιχειρήσεις και 
ελεύθεροι επαγγελματίες. Η επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων επετεύχθη το τελευταίο διάστημα ύστερα από τις 
διορθωτικές παρεμβάσεις που έγιναν το καλοκαίρι σε θεσμικό και τεχνολογικό επίπεδο. Η εκσυγχρονισμένη πλατφόρμα που υπό τη 
νέα της μορφή ξεκίνησε να λειτουργεί περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης 11 δικαιολογητικών 
που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο οφειλέτη (π.χ. δήλωση εισοδήματος, έντυπο Ε3, συγκεντρωτικές 
καταστάσεις πελατών προμηθευτών, έντυπο Ε9 για την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, 
δήλωση ΦΠΑ, κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και προς ασφαλιστικά ταμεία). Επίσης, η πλατφόρμα 
παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των χρεών του οφειλέτη προς τις τράπεζες και το Δημόσιο. Μέσω της ρύθμισης 
των οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το 
Δημόσιο σε έως και 120 δόσεις και με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων έως και 95%. 

 

 Ανεβάζουν ταχύτητα οι τράπεζες στο θέμα των στρατηγικών κακοπληρωτών, δρομολογώντας τον πλειστηριασμό όλων 
των ακινήτων οι κάτοχοι των οποίων δεν συνεργάζονται με την τράπεζα για τη ρύθμιση της οφειλής τους. Σε μια 

προσπάθεια να αξιοποιήσουν το θετικό κλίμα και τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά ακινήτων, προχωρούν επίσης στη διασύνδεση 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «eauction» με δικές τους πλατφόρμες, μέσω των οποίων παρέχουν στους υποψήφιους αγοραστές 
πρόσθετες πληροφορίες και φωτογραφίες του ακινήτου, έτσι ώστε να αναζωπυρώσουν και το ενδιαφέρον των υποψήφιων 
αγοραστών. Αναβαθμίζοντας την πληροφόρηση που παρέχεται για τα ακίνητα που θα βγουν στον πλειστηριασμό το προσεχές 
διάστημα, επιδιώκεται το σύστημα των πλειστηριασμών να λειτουργήσει αποτελεσματικά και τα ακίνητα να μην καταλήγουν στις ίδιες 
τις τράπεζες, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στη δημιουργία της πλατφόρμας 
«realestateonline», στην οποία περιλαμβάνονται τα ακίνητα που η ίδια η τράπεζα θα βγάλει σε πλειστηριασμό μέσω της πλατφόρμας 
των συμβολαιογράφων «eauction». Ο χρήστης του «realestateonline» μπορεί να δει φωτογραφία τόσο του εσωτερικού όσο και του 
εξωτερικού του ακινήτου και επίσης να ενημερωθεί για μια σειρά χαρακτηριστικών του, όπως το έτος κατασκευής του, πόσα δωμάτια 
έχει, εάν έχει κεντρική θέρμανση κ.ά. έτσι ώστε να αξιολογήσει εάν τον ενδιαφέρει και να συμμετάσχει στον πλειστηριασμό, 
καταθέτοντας προσφορά με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, δηλαδή το «eauction». 

 
(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.   

 

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  

Γιάννης Σινάπης +30-210-6879353 sinapis@euroxx.gr Ηλίας Δημητρός +30-210 6879 485 dimitros@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

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

 

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


