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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του +2,17% (889,84 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη  
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 85 κινήθηκαν ανοδικά, 
23 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 25 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.242,99 μονάδες (+2,93%), με τις 
μετοχές των ΕΤΕ (+6,66%), ΑΛΦΑ (+6,65%) και ΕΥΡΩΒ (+5,99%) να καταγράφουν 
την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΟΤΕ (+0,07%), TITC (-
0,22%) και ΟΛΠ (-1,07%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Αμερικάνικες 
αγορές κινήθηκαν ανοδικά ενώ οι Ευρωπαϊκές κατέγραψαν απώλειες. 
 

Οικονομία 
 

 Σταϊκούρας: Μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου η πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ. 

Στην πρόωρη αποπληρωμή 2,7 δισ. ευρώ προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
θα προχωρήσει η Ελλάδα μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε 
σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, από συνέδριο στη 
Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, μετά από επίσημο αίτημα του υπουργείου 
Οικονομικών, στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
συμφώνησαν να άρουν την υποχρέωση αποπληρωμής τους, εγκρίνοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την πρόωρη αποπληρωμή τμήματος των δανείων της Ελλάδας 
προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. «Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί 
τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες. Η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη 
χώρα και την ελληνική οικονομία», είπε ο υπουργός Οικονομικών, προσθέτοντας 
πως ενισχύεται η αξιοπιστία της χώρας, διασφαλίζονται άμεσα κέρδη για το 
Ελληνικό Δημόσιο, βελτιώνονται οι δείκτες βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους και 
αναμένονται έμμεσες θετικές επιδράσεις ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των 
αγορών. 
 

 Βρούτσης: Δεν υπάρχει σχεδιασμός για πώληση 12 δισ. ευρώ 
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών σε funds. «Δεν υπάρχει κανένας 

σχεδιασμός για την πώληση 12 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών 
σε funds, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα»: με αυτή τη λακωνική δήλωση 
σχολίασε το ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης. Το Reuters μετέδωσε σήμερα η 
ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει ώθηση στις επενδύσεις και να επιλύσει 
ακανθώδη προβλήματα που επηρεάζουν τις προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης, 
συμπεριλαμβανομένων και των προβληματικών δανείων που κατακλύζουν τον 
τραπεζικό τομέα. «Υπάρχει η στρατηγική για την πώληση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών που το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει 
τα προηγούμενα χρόνια» σημείωσε κυβερνητικός αξιωματούχος στο πρακτορείο. 
Το σχέδιο, έμπνευσης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νότη 
Μηταράκη, έχει στόχο την πώληση ενός πρώτου πακέτου 12 δισ. ευρώ από 
συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 35 δισ. ευρώ που έχουν εγγραφεί στα βιβλία 
των ασφαλιστικών ταμείων. 
 

Επιχειρήσεις 
 

 Αυξάνεται έως και 12 δισ. ευρώ το όριο των κρατικών εγγυήσεων που θα 
δοθούν μέσω Ηρακλή. Στην αύξηση του ορίου των κρατικών εγγυήσεων που θα 

δοθούν μέσω του Ηρακλή κατέληξαν χθες οι επικεφαλής των τραπεζών στη 
συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον 
υφυπουργό Γιώργο Ζαββό. Σύμφωνα με πληροφορίες το ύψος των κρατικών 
εγγυήσεων θα μπορεί να φτάσει έως και τα 12 δις ευρώ, από τα 9 δις ευρώ που 
προβλέπονταν μέχρι σήμερα, αυξάνοντας το ύψος των κόκκινων δανείων, που 
μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό έως και τα 36 δις ευρώ. Η εξέλιξη αυτή θα 
επιτρέψει την αποτελεσματικότερη χρήση του εργαλείου των τιτλοποιήσεων, 
επιταχύνοντας την εξυγίανση των τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
που φθάνουν σήμερα τα 75 δις ευρώ. Εκτός από τη Eurobank που έχει 
δρομολογήσει την ένταξη του χαρτοφυλακίου Cairo ύψους 7,5 δις ευρώ στο 
σύστημα των κρατικών εγγυήσεων, αυξημένες τιτλοποιήσεις άνω των 10 δις ευρώ 
προγραμματίζει η και η Alpha Bank. Από την πλευρά της τράπεζας Πειραιώς οι 
προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις ανέρχονται στα 6 δις ευρώ, ενώ 
εμπροσθοβαρείς πρωτοβουλίες τιτλοποιήσεων έχει ανακοινώσει και η διοίκηση 
της Εθνικής τράπεζας. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 889.84 +2.17% +45.1% 
FTSE-Large Cap 2,242.99 +2.93% +39.5% 
FTSE-Mid Cap 1,215.65 +1.94% +24.7% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 59,097 +2.34% +31.7% 
Όγκος (€ εκατ.) 90.00 +56.41% 65.48 

  

FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

ΕΤΕ 6.66% 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 6.65% 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%  
ΕΥΡΩΒ 5.99% 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%  
Ελλάκτωρ 4.77% 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%  

ΕΕΕ 4.67% 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%  

ΜΠΕΛΑ 0.11% -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%  
ΜΟΗ 0.09% -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%  
OTE 0.07% -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%  
TITC -0.22% -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%  
ΟΛΠ -1.07% -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 -0.40% -0.4 -9 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 2.28% +7.5 -277 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1.46% +5.0 -294 

Spread 10ετούς Ομ. 180 +8.7 -236 

EUR / USD 1.10 -0.01% -3.9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 57.69 1.00% 27.0% 

ΑΕΠ (%) 1.9% Β’ Τριμ.'19 - 

Πληθωρισμός 0.0% Ιούλιος '19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

18/11/2019:  ΜΠΕΛΑ – Ημερομ. Πληρωμής Μερισμ. 
 

19/11/2019:  ΦΡΛΚ –Αποτελέσματα 9μήνου 
19/11/2019:  ΑΛΦΑ – Αποτελέσματα 9μήνου 
20/11/2019:  ΦΡΛΚ –Τηλεδιάσκεψη Αποτελεσμάτων 
21/11/2019:  ΕΤΕ –Αποτελέσματα 9μήνου 
21/11/2019:  ΕΥΡΩΒ –Αποτελέσματα 9μήνου 
21/11/2019:  ΑΡΑΙΓ –Αποτελέσματα 9μήνου 
22/11/2019:  ΛΑΜΔΑ – Έκτακτη Γεν. Συνέλευση 
22/11/2019:  ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα 9μήνου 
25/11/2019:  ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα 9μήνου 
26/11/2019:  ΜΟΗ – Αποτελέσματα 9μήνου 
27/11/2019:  ΟΠΑΠ - Αποτελέσματα 9μήνου 
27/11/2019:  ΜΟΗ – Τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων 
28/11/2019:  ΟΠΑΠ - Τηλεδιάσκεψη Αποτελεσμάτων 
28/11/2019:  ΛΑΜΔΑ – Αποτελέσματα 9μήνου 2019 ..     
.                    και τηλεδιάσκεψη  
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 Eurobank: Στη Brook Lane τα χαρτοφυλάκια ακινήτων Opus και Resi. Σε συμφωνία με την Brook Lane για την πώληση των δύο 

χαρτοφυλακίων ακινήτων project Opus και Resi προχώρησε η Eurobank, στο πλαίσιο αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων που 
βρίσκονται υπό την κυριότητά της. "Ήδη, η Eurobank και εταιρεία του ομίλου της Brook Lane υπέγραψαν αρχικές συμφωνίες και οι 
συναλλαγές αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2020. Η συγκεκριμένη συμφωνία αφορά χαρτοφυλάκια που θα 
περιλαμβάνουν περίπου 370 ακίνητα συνολικής αξίας €84 εκατ. Παράλληλα, η Τράπεζα έχει δρομολογήσει τη διαδικασία πώλησης 
σε ενδιαφερόμενο επενδυτή, ενός ακόμα χαρτοφυλακίου (project Star) της Eurobank που περιλαμβάνει περίπου 640 ακίνητα μικρής 
αξίας και αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα. Οι συμφωνίες αυτές οι οποίες επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον των επενδυτών για την 
αναπτυσσόμενη ελληνική αγορά ακινήτων, εντάσσονται στη στρατηγική της Τράπεζας για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων 
που βρίσκονται στην κυριότητά της, στοχεύοντας στη μείωση του αριθμού των ακινήτων και την αποτελεσματική αξιοποίηση 
επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρονται στην αγορά”. 
 

 Eurobank: Στο 31,71% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax: Στο 31,71% διαμορφώθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων 

ψήφου της Fairfax στην Eurobank στις 7 Νοεμβρίου, που αντιστοιχεί σε 1.159.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της 
Eurobank. Συγκεκριμένα, κατήλθε του ορίου του 1/3 επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, 
εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ. 

 

 Με κουπόνι 0,625% το 10ετές ομόλογο της Coca Cola HBC. Η Coca Cola ΗΒC ανακοίνωσε ότι προχωρά στην έκδοση 10ετούς 

ομολόγου με κουπόνι  0,625% προκειμένου να αντλήσει 500 εκατ. Οπως αναφέρει η εταιρία, η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
του προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme) ύψους €5 δισ. Εγγυητής θα είναι η 
Coca ColaΕΕΕ +4,67% HBC. Η εταιρία αναφέρει ότι θα κατατεθεί αίτηση για διαπραγμάτευση των τίτλων στην οργανωμένη αγορά 
του LSE. 

 

 ΤΙΤΑΝ: Υποβάθμιση σε «ΒΒ» από «ΒΒ+» από την S&P. Η S&P υποβάθμισε την Πέμπτη το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Titan 

Cement και των ομολόγων της στο «ΒΒ» από «ΒΒ+». ενώ έθεσε σταθερό outlook. H υποβάθμιση αντανακλά το γεγονός ότι η 
εξυγίανση της Titan έχει επιβραδυνθεί το 2019, καθώς η επίδοση την περασμένη χρονιά ήταν πιο αδύναμη από τις προβλέψεις. Η 
S&P προβλέπει ότι τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) ως προς το χρέος θα κινούνται γύρω στο 25% το 2019 (από 
23,8% το 2017) και θα αυξηθούν στο 26 με 29% το 2020. Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει ότι το επίπεδο αυτό είναι αρκετά 
χαμηλότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη για 31% με 34% το 2019. To σταθερό outlook αντανακλά την προσδοκία της S&P για 
σταδιακή βελτίωση των EBITDA και των ελεύθερων ταμειακών ροών τους επόμενους 12 μήνες. 

 

 Σαράντης: Αύξηση EBΙTDA και πωλήσεων στο εννεάμμηνο 2019. Αύξηση 17% στα EBITDA αλλά και στις πωλήσεις, 

ανακοίνωσε ο Όμιλος Σαράντη για το εννεάμηνο του 2019. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, σημειώθηκε αύξηση 17% στα 
Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), με το ποσό να διαμορφώνεται στα 35,41 εκατ. ευρώ από €30,32 εκ. και το 
περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 13,27% το εννεάμηνο του 2019, από 12,39% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Παράλληλα 
παρατηρήθηκε επιτάχυνση στις πωλήσεις του Ομίλου που ανήλθαν σε €266,82 εκ. από € 244,77 εκ. το εννεάμηνο του 2018, 
αυξημένες κατά 9,01%. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην βελτίωση των πωλήσεων στην Ελλάδα, η οποία ήταν σύμφωνη με τις 
προσδοκίες της διοίκησης, σε συνδυασμό με την θετική επίδοση των Ξένων Χωρών του Ομίλου. Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων 
(ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 27,18 εκ. από € 25,64 εκ. που ήταν στο εννεάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 6,00% και το περιθώριο ΕΒΙΤ 
διαμορφώθηκε σε 10,19% από 10,47% το περυσινό εννεάμηνο. Η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για το υπόλοιπο του έτους, 
προσδοκώντας ότι οι εκτιμήσεις της για το 2019 θα επιτευχθούν. Οι θετικές επιδόσεις του Ομίλου ενισχύουν την εμπιστοσύνη της 
διοίκησης στο δυναμικό μέλλον του Ομίλου. Έμφαση δίνεται στη διατήρηση μιας δυναμικής ανάπτυξης, με γνώμονα την συνεχή 
προϊοντική ανάπτυξη και καινοτομία στις στρατηγικές κατηγορίες, την είσοδο σε γειτονικές προϊοντικές υποκατηγορίες, την επέκταση 
σε νέες αγορές και τις εξαγορές. Το επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου εξυπηρετεί την μακροπρόθεσμη στρατηγική του, που αφορά στην 
περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του στην περιοχή δραστηριοποίησής του και στις νέες αγορές που διείσδυσε πρόσφατα, 
γεγονός που με την σειρά του θα οδηγήσει σε επιτάχυνση των πωλήσεών του, περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους μετόχους. 

 
 

(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. 
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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


