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Σχόλιο Αγοράς 
Με άνοδο της τάξης του 2,61% (796,38 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 93 κινήθηκαν ανοδικά, 
26 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 53 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.897,37 μονάδες (+2,66%), με τις 
μετοχές των ΠΕΙΡ (+9,25%),ΒΙΟ (+5,44%) και ΑΛΦΑ (+5,06%) να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές του ΣΑΡ (-0,78%) κατέγραψαν τη 
μεγαλύτερη πτώση. Οι Αμερικάνικες αγορες και οι Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν 
ανοδικά. 
 

Οικονομία 
 

• Το νέο πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής που θα ισχύσει το 2022 θα 
αποφασιστεί το καλοκαίρι σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο πρόεδρος του 
Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου μετά το πέρας της συνεδρίασης. «Θέλουμε 
μια κοινή προσέγγιση για τη δημοσιονομική πολιτική μέχρι το καλοκαίρι», ανέφερε. 
Επίσης ο κ. Ντόνιαχιου ανέφερε πως η πορεία της πανδημίας δεν επιτρέπει σε 
καμία περίπτωση της άρση των μέτρων δημοσιονομικής στήριξης, επισημαίνοντας 
τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκληθεί από μια πρόωρη απόσυρση. 
Υπάρχει ένα εγγενές ρίσκο στην πρόωρη διακοπή της στήριξης σε σύγκριση με 
μια καθυστερημένη διακοπή» υπογράμμισε.Από την άλλη ο Ευρωπαίος 
Επίτροπος Οικονομικών, Πάολο Τζεντιλόνι, ανέφερε πως η Κομισιόν θα 
αποφασίσει μετά την άνοιξη το τι θα γίνει με τη ρήτρα διαφυγής, ενώ επισήμανε 
πως είναι ιδιαίτερα νωρίς για την λήψη ενός πιστοποιητικού εμβολιασμού, καθώς 
δεν μπορούν να γίνουν διακρίσεις. O επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, 
τόνισε από την πλευρά του ότι οι επενδυτές ανησυχούν για την ταχύτητα 
εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η καθυστέρηση μπορεί να πλήξει 
αρνητικά τον ρυθμό ανάπτυξης. Οι επενδυτές αναμένουν επίσης την απόφαση της 
Κομισιόν για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2022.Σχετικα με  
πρόωρη αποπληρωμή χρέους προς το ΔΝΤ ειπε «Επιβεβαιώνω ότι όντως λάβαμε 
αυτή την επιστολή της ελληνικής κυβέρνησης. Η επεξεργασία της επιστολής είναι 
σε εξέλιξη. Υπήρξε μία προκαταρκτική συζήτηση με τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του 
Euro Working Group πριν από δύο εβδομάδες. Από πλευράς μας, το βλέπουμε 
θετικά, επειδή με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα θα μπορέσει να αποφύγει κάποιες 
πληρωμές εξυπηρέτησης χρέους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό». 

 

• Την πεποίθησή του ότι με τείχος εμβολιασμού, το οποίο χτίζεται και την 
αλλαγή των δεδομένων της εποχής η κατάσταση στη χώρα μας θα είναι 
καλύτερη στο μέτωπο της πανδημίας από τον Απρίλιο και μετά εξέφρασε ο 
πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. 
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να 
αποπληρώσει πρόωρα τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ του δανείου από το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο. "Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτό που λέμε για τις 
αγορές. Μας δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης, κάνουμε μεταρρυθμίσεις εν μέσω της 
πανδημίας. Πολλοί επενδυτές μάς βλέπουν και θέλουμε να είμαστε συνεπείς", 
τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο της κυβέρνησής του 
την επιστροφή στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό. Ταυτόχρονα, ανέφερε 
πως το κλείσιμο της οικονομίας έχει βαρύ τίμημα, προσθέτοντας ότι ο μήνας που 
διανύουμε θα είναι δύσκολος, αλλά ο Μάρτιος και οι επόμενοι μήνες θα είναι 
καλύτεροι."Πιστεύω ότι τον Απρίλιο η κατάσταση θα βελτιωθεί σε ό,τι αφορά στη 
μεταδοτικότητα του ιού. Δρομολογούμε ήδη ένα πρόγραμμα εμβολιασμού που 
επικεντρώνεται στους ηλικιωμένους άνω των 60 και σε όλους όσοι 
ταλαιπωρούνται από υψηλού κινδύνου υποκείμενα νοσήματα, εκείνες τις ομάδες, 
δηλαδή, που προσθέτουν πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τον Απρίλιο, 
εξάλλου, οι καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα θα έχουν βελτιωθεί".Ο 
πρωθυπουργός σημείωσε μάλιστα, πως οι έκτακτες συνθήκες της πανδημίας 
αποτέλεσαν ευκαιρία, ώστε να επισπευσθούν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, όπως η 
ψηφιοποίηση του κράτους και της οικονομίας. "Πρώτη φορά υπάρχει η αίσθηση 
στη χώρα μας ότι το κράτος στηρίζει τον πολίτη και δη τον πλέον αδύναμο" 
σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. 

 
 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 796.38 2.61% -1.56% 
FTSE-Large Cap 1,897.37 2.66% -1.93% 
FTSE-Mid Cap 1,124.92 1.88% 1.58% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 53,521 +2.10% +0.2% 
Όγκος (€ εκατ.) 51.67 35.14% 59.64 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
ΠΕΙΡ 9.25% 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%  
ΒΙΟ 5.44% 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%  
ΑΛΦΑ 5.06% 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%  
ΛΑΜΔΑ 5.04% 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%  
ΔΕΗ 4.83% 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%  

ΤΙΤΚ 1.12% -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%  

ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0.98% -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 0.94% -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%  
ΤΕΝΕΡΓ 0.83% -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%  
ΣΑΡ -0.78% -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 -0.55% -0.6 -0.2 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 1.13% +3.0 +12.7 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 0.77% +2.0 +14.4 

Spread 10ετούς Ομ. +115.7 -2.3 +71 

EUR / USD 1.21 0.03% -0.8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 60.27 1.35% 24.2% 

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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• Το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να καταγράψει υποχώρηση 12,9% το τέταρτο τρίμηνο, τη μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών της 
Ε.Ε. Η μέση πτώση του ΑΕΠ στην Ευρώπη εκτιμάται στο 7%. Τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης αναμένεται να εμφανίσει το τέταρτο τρίμηνο του 2020 το ελληνικό ΑΕΠ, σύμφωνα με το Bloomberg. Οπως εκτιμά 
το πρακτορείο, το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να καταγράψει υποχώρηση 12,9% το Q4. Η μέση πτώση του ΑΕΠ για την Ευρωπαϊκή 
Ενωση το τέταρτο τρίμηνο εκτιμάται στο 7%. Τα επίσημα στοιχεία για το ελληνικό ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να 
δημοσιευτούν στις 8 Μαρτίου. 

 

• Με αρνητικό πρόσημο άρχισε και το τρέχον έτος ο πληθωρισμός, καθώς μειώθηκε 2% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2020, 
από μείωση 2,3% τον περασμένο Δεκέμβριο και έναντι αύξησης 0,9% τον Ιανουάριο πέρυσι.Ωστόσο, παρά τη μείωση κατά 
3,1% και σε μηνιαία βάση (Ιανουάριος 2021 προς Δεκέμβριο 2020), καταγράφονται ανατιμήσεις σε όλα σχεδόν τα είδη διατροφής 
σε σχέση με τον Δεκέμβριο, καθώς και σε είδη που συνθέτουν το λεγόμενο «καλάθι της νοικοκυράς» και σε πλειάδα υπηρεσιών. 

 

• Mειωμένα κατά 7,4% ήταν τα φορολογικά έσοδα τον Ιανουάριο σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό 
του 2021. Η μείωση των φορολογικών εσόδων κατά 295 εκατ. ευρώ οφείλεται σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό 
Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη «στις επιπτώσεις του lock down, που κράτησε περισσότερο από ότι είχε υπολογιστεί όταν 
καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός, αντανακλά εντούτοις την διατήρηση μιας ικανοποιητικής κουλτούρας πληρωμών από την πλευρά 
των φορολογουμένων, που αποτελεί θετική παρακαταθήκη για τα δημόσια οικονομικά όταν στην επόμενη μέρα της πανδημίας 
ξεκινήσει η ανάκαμψη της οικονομίας».Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, σε τροποποιημένη 
ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 
1.561 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1.091 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην 
εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και ελλείμματος 768 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές 
αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 1.473 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1.031 εκατ. ευρώ και 
πρωτογενούς πλεονάσματος 495 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020. 

 

Επιχειρήσεις  

 

• Τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC 
Capital Partners έχει ζητήσει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Το ταμείο καλείται να αποφανθεί για τη διαδικασία και την 
προσφορά που έχει υποβάλει το CVC, λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση της Εθνικής Ασφαλιστικής που θα γίνει από 
εξωτερικό σύμβουλο, τον οποίο θα προσλάβει το ΤΧΣ. Σύμφωνα με πηγές από την Εθνική Τράπεζα, η προσφυγή στο ΤΧΣ 
αποτελεί συνήθη διαδικασία στον βαθμό που το ταμείο αποτελεί βασικό μέτοχο της ΕΤΕ με ποσοστό 40,4%. Από την πλευρά της 
τράπεζας αφήνεται να εννοηθεί ότι οι τελικές αποφάσεις δεν θα ληφθούν νωρίτερα από τα τέλη του μήνα και, σύμφωνα με τις ίδιες 
πληροφορίες, ο στόχος της ολοκλήρωσης της διαδικασίας και της πώλησης του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC 
παραμένει. Η σύμφωνη γνώμη του ΤΧΣ, αν και αποτελεί συνήθη διαδικασία που ακολουθείται για κάθε παρόμοια συναλλαγή, έχει 
ζητηθεί και υπό το βάρος των διαφορετικών απόψεων που έχουν υπάρξει στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕ σε ό,τι αφορά 
επιμέρους στοιχεία της συμφωνίας που αφορούν το τίμημα που προσφέρει το CVC. Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της ΕΤΕ έχει 
θέσει ως κόκκινη γραμμή την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στην τιμή με βάση την οποία την έχει αποτιμήσει στα βιβλία της, 
δηλαδή τα 440 εκατ. ευρώ για το 80% (το 100% έχει αποτιμηθεί στα 550 εκατ. ευρώ). 

 

• Παραιτήθηκε ο Μ. Τζούρντα, CEO του ΤΧΣ Η αντικατάσταση του κου Τζούρντα αναμένεται να γίνει τις προσεχείς 
εβδομάδες, με επικρατέστερους υποψήφιους για τη θέση τον Ιορδάνη Αϊβάζη και τον αναπληρωτή CEO του Ταμείου Ηλία 
Ξυρουχάκη. Την παραίτησή του υπέβαλε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ Μάρτιν Τζούρντα.Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η αποχώρησή του από την ηγεσία του Ταμείου δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία καθώς είναι δρομολογημένη εδώ και 
καιρό και μάλιστα τον περασμένο Μάιο η θητεία του ανανεώθηκε για μόλις ένα χρόνο, καθώς τότε δεν μπορούσαν να υπάρξουν 
αλλαγές λόγω της πανδημίας αλλά και καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί το σχέδιο αλλαγής της λειτουργίας του Ταμείου.Η 
αντικατάσταση του κου Τζούρντα αναμένεται να γίνει τις προσεχείς εβδομάδες, με επικρατέστερους υποψήφιους για τη θέση τον 
Ιορδάνη Αϊβάζη και τον αναπληρωτή CEO του Ταμείου Ηλία Ξυρουχάκη. 

 
 

• Eνδιαφέρον τόσο από υφιστάμενους παίκτες όσο και από νεοεισερχόμενους από το εξωτερικό που θέλουν τώρα να 
ενεργοποιηθούν στο εγχώριο real estate εκδηλώνεται για τους δύο Πύργους, κατοικιών και γραφείων, που θα 
κατασκευαστούν εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Όπως προβλέπεται, με βάση τον μέχρι σήμερα 
σχεδιασμό, θα συσταθούν δύο εταιρείες ειδικού σκοπού (SPV) για τη σύσταση των joint ventures με τους ενδιαφερομένους. Στην 
πρώτη περίπτωση, της κοινοπραξίας για τον Πύργο Κατοικιών, στόχος, κατά τις πληροφορίες, είναι η Lamda να διατηρήσει την 
πλειοψηφία, πιθανότατα ποσοστό 75% και στη δεύτερη περίπτωση για τον Πύργο Γραφείων, η Lamda θα είναι μέτοχος μειοψηφίας 
διατηρώντας αυτή ένα ποσοστό στα πέριξ του 25%. Πάντως, εν μέσω της γενικότερης ανησυχίας για τον οικονομικό αντίκτυπο της 
πανδημίας, το επενδυτικό κοινό φαίνεται ότι δίνει ψήφο εμπιστοσύνης για τα πρώτα έργα στο Ελληνικό και δή τους δύο Πύργους- 
κατοικίες και γραφεία, για τους οποίους ο σχεδιασμός αναφέρει ότι, ιδανικά, η Lamda Development θα ήθελε να ξεκινήσει την 
κατασκευή εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους. Στα ονόματα που έχουν ακουστεί –σε επίπεδο πάντα πρώτων 
συζητήσεων -περιλαμβάνονται, όπως είναι εύλογο, οι μεγάλοι εγχώριοι παίκτες από τον κλάδο των Επενδυτικών Ακινήτων και όχι 
μόνο (Prodea Ιnvestments, Grivalia κ.α.), αλλά και διαχειριστές funds κι επενδυτικοί όμιλοι που έχουν ήδη παρουσία κι έχουν 
‘’χτίσει’’ σταδιακά χαρτοφυλάκιο στο εγχώριο real estate τα τελευταία χρόνια όπως (π.χ. Hines). 

 
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/
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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. 
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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


