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Σχόλιο Αγοράς 
Με άνοδο της τάξης του 0,22% (776,09 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη  
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 52 κινήθηκαν 
ανοδικά, 58 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 62 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.848,22 μονάδες (+0,14%), με τις 
μετοχές των ΠΕΙΡ (+4,28%),ΑΛΦΑ (+2,60%) και ΣΑΡ (+2,15%) να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΟΠΑΠ (-1,30%), ΒΙΟ (-1,31%) 
και ΑΡΑΙΓ (-3,99%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση. Οι Αμερικάνικες αγορες και οι 
Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά. 
 

Οικονομία 
 

• Ξεκινά στο σημερινό Eurogroup η συζήτηση για τους δημοσιονομικούς 
στόχους. Η συζήτηση για τους δημοσιονομικούς στόχους, δηλαδή τον τρόπο με 
τον οποίο θα παρακολουθούνται ελλείμματα και χρέος για την Ελλάδα και τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη μετά τον κορονοϊό εποχή, αναμένεται να ανοίξει για πρώτη 
φορά στην σημερινή συνεδρίαση Eurogroup. Μαζί με την συζήτηση για τις 
πρόσφατες χειμερινές εκτιμήσεις της ΕΕ, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνη 
θα ξεκινήσουν και την συζήτηση και για την αναθεώρηση του Προγράμματος 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) την οποία προωθούν και οι θεσμοί. Τούτο με 
δεδομένο ότι είναι κοινός τόπος για υπουργούς και θεσμούς, ότι με την σημερινή 
του μορφή το ΠΣΑ θωρείται παρωχημένο. Αν και δεν αναμένεται να υπάρξουν 
αποφάσεις, είναι προφανές ότι η συζήτηση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την 
Ελλάδα, καθώς θα καθορίσει και τους δημοσιονομικούς στόχους τους οποίους θα 
πρέπει να ακολουθήσει μετά το τέλος της κρίσης του κορονοϊού.Η συζήτηση όπως 
θα ανοίξει από τους θεσμούς  θα έχει ως στόχο να αναθεωρήσει τις μέχρι τώρα 
σταθερές του Προγράμματος.Πρώτη από όλες την συνθήκη για το χρέος. 
Σύμφωνα με αυτή, κάθε κράτος-μέλος με χρέος πάνω από 60% του ΑΕΠ, θα 
πρέπει να μειώνει σε ετήσια βάση το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 1/20, μέχρι 
να προσεγγίσει ένα χρέος στο 60% του ΑΕΠ ή χαμηλότερο. Για να καταλάβει 
κανείς πόσο δύσκολο είναι αυτό, μπορούμε να πάρουμε ως παράδειγμα την 
Ελλάδα. Με χρέος σήμερα 208% του ΑΕΠ, μόλις επανέλθουν οι δημοσιονομικοί 
περιορισμοί, η χώρα μας θα πρέπει να βρει έναν τρόπο και να μειώσει το χρέος 
της κατά 10% του ΑΕΠ σε ένα χρόνο. Στην αναθεώρηση του η πρόταση που 
υπάρχει σήμερα είναι, η ετήσια μείωση του χρέους να εξαρτάται από τον ρυθμό 
ανάπτυξης.Ένας δεύτερος όρος που δείχνει επίσης εκτός εποχής, είναι αυτός που 
αφορά στο έλλειμμα. Αν ένα κράτος-μέλος καταγράψει έλλειμμα πάνω από 3% του 
ΑΕΠ, θα πρέπει να δηλώσει -διαφορετικά θα πρέπει να του επιβληθούν- μέτρα 
δημοσιονομικής προσαρμογής ώστε το έλλειμμα να μειωθεί στο επίπεδο του 3% 
του ΑΕΠ ή χαμηλότερα, σε συγκεκριμένο χρόνο. Σε αυτό το θέμα, η πρόταση που 
γίνεται, είναι να υπάρχει ένα προληπτικός κανόνας που θα θέλει την ετήσια 
αύξηση των δαπανών σε κάθε κράτος μέλος, να μην ξεπερνά την αύξηση του ΑΕΠ 
της. Η συζήτηση θα πρέπει να καταλήξει πριν επανέλθουν όλοι στην επιβολή 
δημοσιονομικών κανόνων κατά πάσα πιθανότητα το 2022. Τούτο διότι η πανδημία 
του κορονοϊο, δεν επιδείνωσε μόνο τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας, αλλά και 
πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αν διατηρούνταν σε ισχύ το ΠΣΑ θα σήμαινε 
αιματηρές θυσίες για πολλές χώρες τις Ευρώπης ώστε να επανέλθουν σε 
δημοσιονομική ισορροπία μετά την κρίση του κορονοϊού. Κάτι τέτοιο θα ακύρωνε 
στην ουσία την αναπτυξιακή ώθηση που αναμένεται να δώσει το Ταμείου 
ανάκαμψης. 

 
 

• Επενδύσεις που αντιστοιχούν στο 3,3% (περίπου 5,5 δισ. ευρώ) του ΑΕΠ θα 
χρηματοδοτηθούν φέτος από τις προκαταβολές του Ταμείου Ανάκαμψης, 
προέβλεψε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Ο 
ίδιος κάλεσε τις τράπεζες να πάρουν πρόσθετες προβλέψεις προκειμένου να 
καλυφθούν από το νέο κύμα αύξησης των κόκκινων δανείων. Τέλος, υπογράμμισε 
ότι είναι αναγκαίο τα έκτακτα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα που 
εφαρμόζονται σήμερα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της 

πανδημίας, να αποσυρθούν σταδιακά όταν εξομαλυνθεί υγειονομικά η κατάσταση. 

 
 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 776.09 0.22% -4.07% 
FTSE-Large Cap 1,848.22 0.14% -4.47% 
FTSE-Mid Cap 1,104.11 0.16% -0.30% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 52,422 +0.10% -1.9% 
Όγκος (€ εκατ.) 38.23 -48.62% 59.92 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
ΠΕΙΡ 4.28% 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%  
ΑΛΦΑ 2.60% 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 2.15% 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 1.48% 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%  
ΜΥΤΙΛ 1.31% 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%  

ΔΕΗ -1.06% -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 -1.12% -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%  
ΟΠΑΠ -1.30% -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%  
ΒΙΟ -1.31% -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%  
ΑΡΑΙΓ -3.99% -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 -0.54% +0.0 +0.4 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 1.10% -0.3 +9.7 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 0.75% -0.6 +12.4 

Spread 10ετούς Ομ. +118.2 -3.4 +74 

EUR / USD 1.21 -0.12% -1.4% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 58.54 0.52% 20.7% 

ΑΕΠ (%) -11.7% Γ’Τριμ.'20 - 

Πληθωρισμός -2.3% Δεκέμβριος'20 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

15/02/2021:  Eurogroup 
 
24/02/2021:  ΣΑΡ – ‘Εκτακτη Γεν. Συνέλευση 
25/02/2020: ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα 2020 και         .             
.                   Τηλεδιάσκεψη 
26/02/2020: ΟΤΕ – Αποτελέσματα 2020 και         .             
.                   Τηλεδιάσκεψη 
01/03/2021:  MSCI – Τριμηνιαία αναθεώρηση δείκτη 
03/03/2021:  ΟΤΟΕΛ – Αποτελέσματα 2020 
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• Στελέχη του οίκου αξιολόγησης Fitch Αλεξ Μουσκατέλι, επικεφαλής αναλυτής για την Ελλάδα, Πάου Λάμπρο, επικεφαλής 
για τις ελληνικές τράπεζες, και Αλεξ Γκρίφιθς, επικεφαλής εταιρικών αξιολογήσεων επισημαίνουν σε συνέντευξή τους 
στην «Κ» ότι Μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους «συμμάχους» της 
Ελλάδας σε αυτήν την κρίση, ωστόσο το τέλος του προγράμματος PEPP δεν αναμένεται να θέσει κινδύνους για τη χώρα 
και τα ελληνικά ομόλογα, καθώς έως τότε θα έχει βελτιωθεί περαιτέρω η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. 
Παράλληλα, αν και η πανδημία «φουσκώνει» τον λογαριασμό των NPEs των ελληνικών τραπεζών, ο σχετικός δείκτης αναμένεται 
να μειωθεί και φέτος χάρη στις τιτλοποιήσεις, με τις προκλήσεις πάντως για τον κλάδο να παραμένουν σημαντικές. Αναμένεται, 
επίσης, νέα έξοδος στις αγορές από τις τράπεζες το 2021, με τίτλους Tier 2, αλλά και αύξηση της εκδοτικής δραστηριότητας και 
των ελληνικών επιχειρήσεων.  

 

• Μείωση 15,3% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον περασμένο Νοέμβριο, όταν, 
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, εκδόθηκαν 1.573 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 349,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 
1.439,0 χιλιάδες m3 όγκου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί μείωση 12,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 15,6% 
στην επιφάνεια και 15,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.Το 11μηνο πέρυσι, η ιδιωτική οικοδομική 
δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση 9,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 8,1% στην επιφάνεια και 
4,9% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2019. 

 

Επιχειρήσεις  

 

• Η κοινοπραξία Mohegan Gaming & Entertainment με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε και επίσημα οριστικός ανάδοχος για την 
κατασκευή, αξιοποίηση και λειτουργία του καζίνο στο Ελληνικό από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η 
οικονομική προσφορά της κοινοπραξίας που αποσφραγίστηκε στις 7/10 ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια και είναι πενταπλάσια του 
ελάχιστου προβλεπόμενου τιμήματος (30 εκατ. ευρώ). Ομως αυτό δεν σημαίνει πως έχουν οριστικοποιηθεί και οι όροι των 
συμβάσεων που πρέπει να υπογράψει η κοινοπραξία, αφενός με το ελληνικό Δημόσιο και αφετέρου με τη Lamda Development για 
τις μεταξύ τους υποχρεώσεις και δικαιώματα (μισθώματα, τέλη, εγγυήσεις κ.λπ.). Το αρχικό προσχέδιο της σύμβασης με τη Lamda 
Development ήταν διαθέσιμο κατά τη διαδικασία που προηγήθηκε των οικονομικών προσφορών για την άδεια, αλλά υπάρχουν 
ακόμα αρκετές λεπτομέρειες που προφανώς δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Χωρίς αυτή τη σύμβαση, ωστόσο, δεν μπορεί να 
γίνει ούτε το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής για την παραχώρηση του Ελληνικού στη Lamda. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, 
πως η κοινοπραξία Mohegan-ΓΕΚ Τέρνα έχει δεσμευθεί στον διαγωνισμό για το καζίνο για την υλοποίηση επένδυσης καθαρής 
αξίας 1,1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος (με καζίνο). 

 

• Η Εθνική Τράπεζα (‘’ΕΤΕ’’), σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 5ης Ιουvίου 2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για 
την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων με εμπράγματες και 
λοιπές εξασφαλίσεις, ύψους 1,6 δισ. ευρώ σε όρους ανεξόφλητου κεφαλαίου προς την Επενδυτική Εταιρεία Bain Capital 
Credit (“Bain Capital”). 

 

• Συνολικά κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ περίπου θα επιχειρήσουν να αντλήσουν οι τράπεζες από τις αγορές εντός του 
2021 με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και τη θωράκιση της ρευστότητας για τη στήριξη της 
οικονομίας. Εκτός από την ΑΜΚ με την έκδοση μετοχών από την Τράπεζα Πειραιώς, ύψους 1,1 δισ. ευρώ, που αποσκοπεί στην 
κεφαλαιακή θωράκιση της τράπεζας ενόψει δραστικών κινήσεων για την εξυγίανση του ισολογισμού της, η έξοδος στις αγορές από 
τις υπόλοιπες τράπεζες θα είναι με εκδόσεις τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) και senior ομολόγων, μέσω των οποίων 
εκτιμάται ότι θα αντληθούν συνολικά περί τα 2 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω ομολόγων Tier II θα ενισχύσουν 
τους κεφαλαιακούς δείκτες των τραπεζών, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω των preferred senior notes θα αξιοποιηθούν 
για την ενίσχυση της ρευστότητας. Ετσι, προσφυγή στις αγορές θα πραγματοποιήσει η Alpha Bank, η διοίκηση της οποίας 
δρομολογεί την έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500-600 εκατ. ευρώ καθώς και την έκδοση σε επόμενη φάση senior preferred 
ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ περίπου. Ανάλογες κινήσεις έκδοσης Tier II και preferred senior notes προεξοφλούνται από τις 
αγορές και για την Εθνική Τράπεζα, ενώ στην περίπτωση της Eurobank η έκδοση ομολόγου αποσκοπεί κυρίως στη διεύρυνση της 
ρευστότητας 

 
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/


 
 
Φεβρουάριος 15, 2021  
      

 
 
       

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. 
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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


