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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του -0,61% (632,97 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 26 κινήθηκαν 
ανοδικά, 67 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 15 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.528,83 μονάδες (-0,73%), με τις 
μετοχές των TITC (+2,65%), ΟΛΠ (+1,53%) και ΟΤΕ (+1,27%) να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΛΑΜΔΑ (-2,62%), ΕΛΠΕ (-
2,74%) και ΜΟΗ (-3,52%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Αμερικάνικες και 
οι Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά. 
 

Οικονομία 
 

 Οι 15 μεταρρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Με πρώτο 

οδικό χάρτη ένα πολυσέλιδο «τεχνοκρατικό» πόρισμα, το οποίο θέτει το πλαίσιο 
για στροφή της χώρας σε τροχιά μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης, με 15 κεντρικούς 
πυλώνες και επτά βασικές προτεραιότητες, το Μαξίμου αρχίζει επισήμως να 
χαράσσει τη στρατηγική του για την αποκαλούμενη στο πρωθυπουργικό 
περιβάλλον «μεταμόρφωση» της οικονομίας, μέσα από τα κονδύλια του Ταμείου 
Ανάκαμψης. Το ψαλίδι σε φορολογικά βάρη, η διευκόλυνση επενδύσεων, ο 
εκσυγχρονισμός του Ασφαλιστικού, η πολυεπίπεδη στήριξη της απασχόλησης και 
οι ψηφιακές πολιτικές βρίσκονται ψηλά στις εισηγήσεις της ομάδας υπό τον 
νομπελίστα Χριστόφορο Πισσαρίδη. 
 

 Ραντεβού κυβέρνησης – θεσμών για πτωχευτικό κώδικα και κρατικά φέσια. 

Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, το πρόγραμμα «γέφυρα» της επιδότησης των 
δόσεων κόκκινων και πράσινων δανείων πρώτης κατοικίας δανειοληπτών που 
πλήττονται από την κρίση του κοροναϊού αλλά και το νέο χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων καθώς και η ομαλοποίηση της αποπληρωμής 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς ιδιώτες θα βρεθούν στο επίκεντρο 
του εξ αποστάσεως ραντεβού που θα έχουν σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη το 
οικονομικό επιτελείο με τους επικεφαλής των θεσμών στο πλαίσιο της 7ης 
μεταμνημονιακής αξιολόγησης. Το νέο πτωχευτικό πλαίσιο θα κλειδώσει σε 
πολιτικό επίπεδο στις 48ωρες επαφές με στόχο να ψηφισθεί μέσα στο καλοκαίρι 
και να τεθεί σε ισχύ από το 2021. Δεδομένου ότι στο τέλος του μήνα λήγει το 
υπάρχον καθεστώς  προστασίας της α΄ κατοικίας, η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει να 
θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα «γέφυρα» για την επιδότηση δόσης δανείων 
με υποθήκη την α΄ κατοικία για δανειολήπτες που πλήττονται από τον κοροναϊό.Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του μηνός, 
προκειμένου να ενεργοποιηθεί η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή 
των αιτήσεων. Στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης είναι η πλατφόρμα να 
παραμείνει ανοιχτή για ένα μήνα ενώ η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος 
θα είναι εννέα μήνες δηλαδή θα ολοκληρωθεί εντός του 2021. Το νέο πτωχευτικό 
πλαίσιο θα αντικαταστήσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που 
υπάρχουν σήμερα. Θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ρύθμισης και 
αναδιάρθρωσης των χρεών με τη τήρηση της οποίας ο δανειολήπτης θα μπορεί να 
διασώζει την περιουσία του και δίνεται η δυνατότητα παροχής δεύτερης ευκαιρίας 
για φυσικά και νομικά πρόσωπα που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές 
τους.  
 

 Μείωση 7,5% στην ελληνική βιομηχανική παραγωγή τον Μάιο. Ο Γενικός 

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2020, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2019, παρουσίασε μείωση 7,5% έναντι πτώσης 0,4% 
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018. 
Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής 
Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2020, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2019, παρουσίασε μείωση 
4,2%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του 
μηνός Μαΐου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, 
παρουσίασε αύξηση 0,9%. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η βιομηχανία 
δέρματος και δερμάτινων ειδών σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ 
η κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση 
κατά τον Μάιο 2020 σε σχέση με τον Απρίλιο 2020. Κατά τη σύγκριση του Μαΐου 
2020 με τον Μάιο 2019, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην εξόρυξη 
άνθρακα και λιγνίτη, άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και 
υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση στην εξόρυξη 
μεταλλούχων μεταλλευμάτων 

 
 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 632.97 -0.61% -30.94% 
FTSE-Large Cap 1,528.83 -0.73% -33.47% 
FTSE-Mid Cap 833.55 -0.86% -30.26% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 43,822 -0.49% -28.4% 
Όγκος (€ εκατ.) 43.07 -20.97% 72.47 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

TITC 2.65% 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%  

Piaraeus Port Authority 1.53% 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%  
OTE 1.27% 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%  
OPAP 0.86% 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%  
Ipto Holding 0.58% 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%  

Fourlis Holding -2.44% -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%  
Viohalco -2.55% -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%  
Lamda Development -2.62% -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%  
Hellenic Petroleum -2.74% -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%  

Motor Oil Hellas -3.52% -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 -0.43% +0.3 -5.0 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 1.28% -1.1 -95.9 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1.10% -0.6 -36.9 

Spread 10ετούς Ομ. +156.1 +1.6 +28 

EUR / USD 1.13 -0.10% 0.8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 40.19 -1.74% -34.2% 

ΑΕΠ (%) -0.9% A’ Τριμ.'20 - 

Πληθωρισμός -1.6% Απρίλιος'20 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

13/07/2020:          - 

15/07/2020:  ΟΤΕ – Πληρωμή μερίσματος 
15/07/2020:  ΟΤΟΕΛ – Ετήσια Γεν. Συνέλευση 
16/07/2020:  ΑΔΜΗΕ – Ετήσια Γεν. Συνέλευση 
17/07/2020:  ΟΛΠ – Ετήσια Γεν. Συνέλευση 
17/07/2020:  Ειδική Διάσκεψη Ευρωκοινοβουλίου 
21/07/2020:  ΟΠΑΠ – Αποκοπή Μερίσματος 
21/07/2020:  ΑΡΑΙΓ – Ετήσια Γεν. Συνέλευση 
22/07/2020:  ΟΤΟΕΛ – Αποκοπή Μερίσματος 
23/07/2020:  Έναρξη περιόδου αποδοχής                                       
.                    επανεπένδυσης μερίσματος 
24/07/2020:  Fitch – Αξιολόγηση Ελληνικού Χρέους 
27/07/2020:  ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Β΄Τριμήνου’20 
28/07/2020:  ΕΥΡΩΒ – Ετήσια Γεν. Συνέλευση 
28/07/2020:  ΟΤΟΕΛ – Πληρωμή Μερίσματος 
28/07/2020:  ΕΕΕ – Πληρωμή Μερίσματος 
30/07/2020:  TITC – Αποτελέσματ Εξαμήνου’20 
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 Δείκτης τιμών καταναλωτή - Ιούνιος 2020, ετήσιος πληθωρισμός -1,6%. Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του 

μηνός Ιουνίου 2020 (έτος αναφοράς 2009=100,0) έχει ως εξής: Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Ιουνίου 2020 με τον 
αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2019 προέκυψε μείωση 1,6% έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του  
έτους 2019 με το 2018. Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούνιο 2020, σε σύγκριση με τον Μάιο 2020, δεν παρουσίασε μεταβολή έναντι 
αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Ιουλίου 
2019 – Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2018 - Ιουνίου 2019, παρουσίασε μείωση 0,3% 
έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2018 - Ιουνίου 2019 με το 
δωδεκάμηνο Ιουλίου 2017 - Ιουνίου 2018. 
 

Επιχειρήσεις 
 

 Κλείνει ακόμα μια εκκρεμότητα για το Ελληνικό με την κατάθεση τροπολογίας από τον Χρ. Σταϊκούρα στη 
Βουλή. Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή υπό τον τίτλο «Σύμβαση διανομής και σύστασης δικαιωμάτων επιφάνειας μεταξύ 

του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) και πρόβλεψη πράξης 
κανονισμού επί των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά», φέρνει πιο κοντά την υπογραφή της σύμβασης 
μεταβίβασης του ακινήτου στο Ελληνικό στη Lamda Development, ώστε να ξεκινήσει η μεγάλη ανάπτυξη. Η τροπολογία κατατέθηκε 
χθες από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα στο νομοσχέδιο «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη 
αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις». Πρόκειται για τη διαδικασία διανομής των 
ακινήτων μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
πώληση της Ελληνικό ΑΕ στον επενδυτή. Βάσει της αρχικής συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ δημοσίου και της Lamda 
Development  το 30% της έκτασης των 6.200 στρεμμάτων θα μεταβιβαστεί ως πλήρη κυριότητα και το υπόλοιπο 70% ως δικαίωμα 
επιφανείας για 99 χρόνια. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το Ελληνικό το Δημόσιο έχει μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ κατά πλήρη 
κυριότητα το 30% τα έκτασης, τώρα θα μεταβιβάσει και το δικαίωμα επιφανείας στο 70% της έκτασης και στη συνέχεια το ΤΑΙΠΕΔ θα 
τα μεταβιβάσει με τον ίδιο τρόπο (δηλαδή το δικαίωμα επιφανείας και την πλήρη κυριότητα) στην Ελληνικό ΑΕ. Όλη αυτή η 
διαδικασία αποκαλείται «ιδιοκτησιακή ωρίμανση του ακινήτου» και αποτελεί αναβλητική αίρεση για να υπογραφεί η σύμβαση της 
αγοραπωλησίας. 

 

 Πέντε οι μνηστήρες για το μεγάλο φωτοβολταϊκό της ΔΕΗ στην Κοζάνη, εντός Ιουλίου ο διαγωνισμός για το πάρκο στη 
Μεγαλόπολη. Πέντε είναι τελικά οι μνηστήρες που θα διεκδικήσουν την κατασκευή του mega-φωτοβολταικού της ΔΕΗ Ανανεώσιμες 

στην Κοζάνη και ενός από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, ισχύος 200 μεγαβάτ. Σε ένα διαγωνισμό, προϋπολογισμού 110 εκατ ευρώ, 
ο οποίος ναι μεν έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο η ανακήρυξη του αναδόχου θα πάρει ακόμη καιρό, οι ενδιαφερόμενοι που εξέφρασαν 
τελικά ενδιαφέρον και κατέθεσαν προσφορές ήταν σύμφωνα με τις πληροφορίες του "Energypress", πέντε, ανάμεσα στους οποίους 
και μικτά σχήματα ελληνικών και ξένων εταιρειών. Το πάρκο αποτελεί ένα από τα τρία συνολικά τμήματα του mega project των 230 
μεγαβάτ που έχει δρομολογήσει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην Κοζάνη. Την Τρίτη η ΔΕΗΑΝ υπογράφει την σύμβαση με την ΜΕΤΚΑ, 
δηλαδή τον ανάδοχο για την κατασκευή του πρώτου από τα τρία τμήματα, αυτού για τα 15 MW, ενώ το ίδιο πρόκειται να κάνει έως το 
τέλος του μήνα με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ανάδοχο για το δεύτερο τμήμα, ισχύος επίσης 15 MW. Το πρώτο από αυτά τα έργα, 
εκείνο που κατακυρώθηκε στην ΜΕΤΚΑ συμπεριλαμβάνει δικό του υποσταθμό, ενώ έχει σταθερές βάσεις στήριξης. Όσο για το 
δεύτερο, αυτό που κατακυρώθηκε στην ΤΕΝΕΡΓ, συνοδεύεται από ηλιακούς ιχνηλάτες (tracker) και φυσικά δικό του υποσταθμό. Η 
ΔΕΗ Ανανεώσιμες εκτιμά ότι η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών θα γίνει εντός του καλοκαιριού. Αθροιστικά ο 
προϋπολογισμός και των τριών τμημάτων του project είναι 130 εκατ. ευρώ (110 εκατ. αυτό των 200 MW και από 10 εκατ. και 11,5 
εκατ. τα δύο μικρά). Στην περίπτωση του μεγάλου project, αυτού των 200 μεγαβάτ, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη μελέτη, τα έργα 
πολιτικού μηχανικού, την προμήθεια, τη μεταφορά, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του στη θέση Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής 
Μακεδονίας, των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Επίσης, θα πραγματοποιήσει τη σύνδεση της 
μονάδας σε 2 υποσταθμούς 150kV υπαίθριου τύπου. Εντός Ιουλίου η προκήρυξη για το πάρκο της Μεγαλόπολης. Σε ένα άλλο 
μέτωπο, αυτό για το επίσης μεγάλο φωτοβολταϊκό της Μεγαλόπολης, ισχύος 50 MW, η προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση 
κατασκευής του αναμένεται μέχρι τις 28 Ιουλίου. Το έργο αυτό δεν θα διεκδικήσει σταθερές ταρίφες συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς 
της ΡΑΕ, αλλά θα λειτουργήσει με τους κανόνες του target model, δηλαδή μέσω διμερών συμβολαίων προμήθειας ρεύματος (PPAs). 
Το τελευταίο διάστημα μελετώνται οι παράμετροι ενός τέτοιου συμβολαίου με τη μητρική ΔΕΗ, η οποία είναι και ο μεγαλύτερος 
προμηθευτής ρεύματος, ενώ γίνονται και συζητήσεις με τράπεζες για τη χρηματοδότηση του έργου, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο γίνεται 
για πρώτη φορά στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το ενδιαφέρον των τραπεζών είναι μεγάλο.  
 

 
(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


