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Σχόλιο Αγοράς 
 
 

Με άνοδο της τάξης του 1.39% (644,00 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη    
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 59 κινήθηκαν ανοδικά, 
24 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 123 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.698,31 μονάδες (+1,40%), με τις 
μετοχές των ΕΥΡΩΒ (+8,93%), ΕΤΕ (+5,45%) και ΣΑΡ (+4,73%) να καταγράφουν την 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα η μετοχή του ΤΙΤΚ (-1,32%) κατέγραψε τις 
μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές κινήθηκαν ανοδικά ενώ οι Αμερικάνικες αγορές 
έκλεισαν αρνητικά. 
 

Οικονομία / Πολιτική 
 

 Η Γερμανία ανοίγει την πόρτα στην Ελλάδα για την αναβολή των 
προγραμματισμένων περικοπών των συντάξεων, δίνοντας στον Έλληνα 
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα μια πιθανή στήριξη πριν από τις γενικές 
εκλογές το 2019, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg. Με την Ελλάδα να 

προσδοκά ότι θα επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους ακόμη και χωρίς τις 
περικοπές των συντάξεων στις αρχές του επόμενου έτους, η κυβέρνηση της 
Aγκέλα Μέρκελ είναι πρόθυμη να στηρίξει τα σχέδια του κ. Τσίπρα για 
καθυστέρηση του μέτρου, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη θέση της 
Γερμανίας και ζήτησαν να μην κατονομασθούν, καθώς οι συνομιλίες είναι σε 
εξέλιξη, σημειώνει το Bloomberg. Η παραχώρηση ευελιξίας προς την Ελλάδα δεν 
είναι δημοφιλής μεταξύ ορισμένων βουλευτών της κυβέρνησης της Μέρκελ στο 
γερμανικό κοινοβούλιο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. «Η γερμανική κυβέρνηση είναι 
διατεθειμένη να υποστηρίξει τον κ. Τσίπρα, εφόσον τα στοιχεία ευσταθούν μετά 
τον έλεγχο του σχεδίου από την Επιτροπή», ανέφεραν στο Bloomberg πηγές που 
γνωρίζουν τη θέση του Βερολίνου. Το πρακτορείο αναφέρει πάντως ότι ο κ. 
Τσίπρας έχει ακόμη εμπόδια να ξεπεράσει: η ευρωζώνη και το ΔΝΤ έχουν 
προειδοποιήσει τη χώρα να μην υπαναχωρήσει από το πρόγραμμα διάσωσης, το 
οποίο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο, καθώς θα στείλει εσφαλμένο μήνυμα στις 
αγορές και θα αυξήσει το κόστος δανεισμού. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Tις εξαμηνιαίες αλλαγές στους ομώνυμους δείκτες ανακοίνωσε η MSCI. Από 
τον MSCI Standard Greece αφαιρούνται οι μετοχές των Εθνικής, Τράπεζας 
Πειραιώς και Eurobank οι οποίες προστίθενται στον MSCI Small Cap. 
Eπίσης από τον Small Cap διαγράφεται η μετοχή της Ελλάκτωρ. Ολες οι αλλαγές 
στους δείκτες θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 30ης 
Νοεμβρίου. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την Societe Generale η οποία είχε 
προβλέψει την έξοδο της Eurobank, της Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας από 
τον δείκτη MSCI αναδυόμενων αγορών. Η γαλλική τράπεζα προέβλεπε ότι η 
εξέλιξη αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα ρευστοποιήσεις στις τρεις μετοχές. Για τη 
Eurobank εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 52,73 εκατ. δολάρια (79 εκατομμύρια 
μετοχές), για την Πειραιώς τα 17,6 εκατ. δολάρια (12 εκατ. μετοχές) και την Εθνική 
Τράπεζα τα 39,87 εκατ. δολάρια (23,3 εκατ. μετοχές). Οι εννέα μετοχές που 
συμμετείχαν στον δείκτη MSCI Greece Standard πριν τις αλλαγές: ΟΤΕ με 
συμμετοχή 20,27%, ΟΠΑΠ με 15,79%, Alpha Bank με 13,47%, Jumbo με 10,90%, 
Motor Oil με 10,73%, Eurobank με 9,43%, Τιτάν με 7,72%, Εθνική Τράπεζα με 
7,51% και Τράπεζα Πειραιώς με 4,17%. 

 

 Σχέδιο για την μείωση των κόκκινων δανείων κατά 40 δισ. ευρώ 
επεξεργάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Συγκεκριμένα, το εν λόγω σχέδιο, θα περιλαμβάνεται στην έκθεση 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία θα δημοσιοποιηθεί, κατά 
πληροφορίες, στο τέλος της εβδομάδας. Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την 
εκχώρηση από τις τράπεζες του μισού κεφαλαίου τους, το οποίο έχει προέλθει 
από τον αναβαλλόμενο φόρο σε μια εταιρία ειδικού σκοπού (SPV). Στη συνέχεια η 
εταιρία αυτή, θα εκδώσει ομόλογα με τα οποία θα αγοράσει από τις 4 συστημικές 
τράπεζες μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ονομαστικής αξίας περίπου 40 δισ. ευρώ, 
μειώνοντας έτσι, περίπου, στο μισό το συνολικό αποθεμα των κόκκινων δανείων. 
Το σχέδιο αυτό, έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στον 
Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό SSM, στη Δ/νση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής καθώς και στο υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται, ότι εκτός από την 
έγκριση όλων των παραπάνω φορέων, η υλοποιήση του σχεδίου απαιτεί 
νομοθετική ρύθμιση από την Κυβέρνηση.  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 644.00 +1.39% -19.7% 

FTSE-Large Cap 1,698.31 +1.40% -18.5% 
FTSE-Mid Cap 1,026.90 +0.05% -14.3% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 46,899 +1.39% -13.2% 
Όγκος (€ εκατ.) 42.85 -22.50% 55.78 

  

 
ΕΥΡΩΒ 8.93% 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%  
ΕΤΕ 5.45% 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%  
ΣΑΡ 4.73% 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%  
ΑΛΦΑ 3.89% 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%  
ΑΡΑΙΓ 3.60% 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%  

ΤΕΡΝΑ 0.00% -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%  
ΜΠΕΛΑ 0.00% -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%  

ΕΕΕ 0.00% -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%  
ΦΡΛΚ 0.00% -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%  
ΤΙΤΚ -1.32% -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% +0.0 +1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 5.24% +1.1 +64 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.46% +4.4 +34 

Spread 10ετούς Ομ. 405 +3.3 +36 

USD / Euro 1.13 0.49% -5.7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 55.22 -0.84% -8.6% 

ΑΕΠ (%) 1.8% B Τριμ.'18 - 

Πληθωρισμός 0.97% Ιούλιος '18 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

14/11/2018:                          -                                    

19/11/2018:  Eurogroup –Βρυξέλες 
20/11/2018:  ΦΡΛΚ -  Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2018 
22/11/2018:  ΕΥΡΩΒ - Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2018 
23/11/2018:  ΓΡΙΒ- Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2018 
26/11/2018:  ΕΧΑΕ - Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2018 
27/11/2018:  ΕΧΑΕ - Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2018 
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Το πλεονέκτημα, σύμφωνα με στελέχη της ΤτΕ του σχεδίου αυτού, έγκειται στο ότι ο αναβαλλόμενος φόρος, επειδή ήδη έχει εγγραφεί ως 
υποχρέωση του δημοσίου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κρατική ενίσχυση προς τις τράπεζες. Υπενθυμίζεται, ότι εναλλακτικό σχέδιο για τη 
μείωση των κόκκινων δανείων κατά 15έως 20 δισ. ευρώ, έχει υποβάλει και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο 
στηρίζεται στο λεγόμενο "ιταλικό μοντέλο" και λειτουργεί με εγγυήσεις που θα παράσχει το ελληνικό δημόσιο αξιοποιώντας μέρος των 
αδιάθετων κεφαλαίων του τρίτου προγράμματος. Οι διοικήσεις των τραπεζών από την πλευρά τους, έχουν δεσμευθεί στον SSM να 
μειώσουν τα κόκκινα δάνεια τους κατα 60% μέχρι το τέλος του 2021. 

 
 Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Autohellas για το πρώτο εννεάμηνο του 2018 έφτασε τα €361 εκ., έναντι €256 εκ. το 2017, 

καταγράφοντας αύξηση 41%, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIΤ) έφτασαν 
τα €59,6 εκ. από €47,9 εκ. το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 24%. Όπως σημειώνει στην σχετική της ανακοίνωση η εταιρεία, οι 

πωλήσεις από την εισαγωγή και διανομή των HYUNDAI και KIA, που αποκτήθηκαν την 31/12/2017 ενοποιούνται για πρώτη φορά 
στον κύκλο εργασιών του Ομίλου. Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε κέρδη €50,1 εκ. έναντι κερδών €39,9 εκ., 
σημειώνοντας αύξηση 26%, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε κέρδη €37,6 εκ., σε σχέση με κέρδη €31,0 εκ. το 
2017. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30/09/2018 έφτασαν τα €246 εκ. έναντι €226 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ 
μέσα στο έτος έχει πραγματοποιηθεί καθαρή επένδυση σε αγορές νέων αυτοκινήτων ύψους €98εκ., με τον στόλο να έχει αυξηθεί 
κατά 4.500 αυτοκίνητα σε σχέση με την 30/09/2017 φτάνοντας τα 45.000 αυτοκίνητα, όπου 33.000 κυκλοφορούν στην Ελλάδα και 
12.000 στις 7 χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος στο εξωτερικό. Η κύρια δραστηριότητα των μισθώσεων παρουσίασε αύξηση 
11,4%, με τον ρυθμό ανάπτυξης να είναι θετικός τόσο στις χώρες του εξωτερικού, όσο και στην Ελλάδα, όπου η ταυτόχρονη αύξηση 
των τουριστικών βραχυχρόνιων, αλλά και των εταιρικών μακροχρόνιων μισθώσεων στηρίζουν την απόδοση της Εταιρείας. 
Παράλληλα η δραστηριότητα της πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ήταν ενισχυμένη κατά 20,2% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Ουσιαστική βελτίωση σημειώθηκε και στη συνεισφορά της εμπορίας αυτοκινήτων με διεύρυνση των πωλήσεων και 
των μεριδίων αγοράς των μαρκών που δραστηριοποιούνται τόσο στη Χονδρική όσο και στη Λιανική. 

 
 
(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


