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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του +0.76% (856.99 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη    
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 61 κινήθηκαν 
ανοδικά, 43 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 21 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2,117.11 μονάδες (+0.25%), με τις 
μετοχές των ΤΕΝΕΡΓ (+3.63%), ΑΡΑΙΓ (+3.38%) και Cenergy (+2,62%) να 
καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΒΙΟ (-0,38%), 
ΣΑΡ (-1,81%) και ΕΕΕ (-2,16%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές και οι Αμερικανικές αγορές κινήθηκαν ανοδικά. 
 

Οικονομία 
 
 Το Δεκέμβριο η συζήτηση για την Ελλάδα στο Eurogroup. Στο Eurogroup του 

Δεκεμβρίου θα εξετασθεί η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας στη βάση της 
τέταρτης μεταμνημοναικής αξιολόγησης σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα από το 
Ελσίνκι ο επικεφαλής της Ευρωομάδας Μάριο Σεντένο. «Καλωσορίσαμε τον 
Χρήστο Σταϊκούρα και τον νέο Ιταλό υπουργό Οικονομικών και ακούσαμε τις 
προτεραιότητες πολιτικής τους και τη δέσμευση σε πολιτικές που προσφέρουν 
σταθερότητα στην οικονομία», δήλωσε ο επικεφαλής του Eurogroup μετά την 
ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Να σημειωθεί πως η αξιολόγηση της ελληνικής 
οικονομίας από τους θεσμούς στο πλαίσιο της τέταρτης μεταμνημονιακής 
αξιολόγησης θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ τεχνικά τα κλιμάκια των 
θεσμών θα εκκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα τις επαφές τους στα 
υπουργεία. 
 

 Eurogroup: «Παράθυρο» Ρέγκλινγκ για μείωση πρωτογενών 
πλεονασμάτων. «Παράθυρο» να εξεταστεί μέσα στο 2020 η μείωση των στόχων 

για τα πρωτογενή πλεονάσματα άνοιξε για πρώτη φορά ο επικεφαλής του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ στη συνέντευξη 
Τύπου του Eurogroup, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Όπως δήλωσε ο κ. 
Ρέγκλινγκ, εάν ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας μας είναι υψηλότερος σε σχέση με 
τις προβλέψεις της τελευταίας ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους και το επιτόκιο 
δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τότε θα 
μπορούσε να ανοίξει η σχετική συζήτηση την προσεχή χρονιά. Ο επικεφαλής του 
ESM υπογράμμισε, πάντως, ότι για φέτος και για το 2020 η ελληνική κυβέρνηση 
έχει δεσμευτεί ότι θα τηρήσει τους στόχους για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 
3,5% του ΑΕΠ. Επιπλέον, άφησε μια έμμεση αιχμή κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 
επισημαίνοντας: «Χαιρετίζω τις φιλικές προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις που 
βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της νέας κυβέρνησης... Η ανάπτυξη του 1ου 
εξαμήνου της φετινής χρονιάς ήταν χαμηλότερη απ’ ό,τι είχαμε προβλέψει όταν η 
χώρα βγήκε από το Πρόγραμμα». Ο κ. Ρέγκλινγκ επικρότησε την πρόθεση της 
χώρας μας να αποπληρώσει πρόωρα το ακριβότερο τμήμα των δανειακών 
υποχρεώσεών της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). «Ο Έλληνας 
υπουργός Οικονομικών ανέπτυξε τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης. Η 
πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ είναι μία εξ αυτών. Ασφαλώς από την πλευρά μου 
υπάρχει στήριξη σε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί βοηθά τη βιωσιμότητα της 
Ελλάδας», τόνισε. Όπως σημείωσε, το ΔΝΤ δεν έχει αντίρρηση στην εξέλιξη αυτή 
και οι εσωτερικές διαδικασίες στον ESM και στον EFSF εκτιμάται ότι θα 
διαρκέσουν περίπου δύο μήνες. 
 

 Οι θεσμοί στην Αθήνα. Η άφιξη των κλιμακίων των Θεσμών ξεκινά σήμερα, ενώ 

η έλευση κορυφώνεται την άλλη εβδομάδα σε επίπεδο επικεφαλής. Το πρώτο 
"μέλημα" είναι το κλείσιμο του Προϋπολογισμού του 2019 στο οποίο, σύμφωνα με 
πληροφορίες, πλέον θεωρείται ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό και ότι είναι 
εφικτός ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ. Αυτό που 
πρέπει να συμφωνηθεί είναι ότι τα μέτρα 1,2 δισ. ευρώ του 2020 διατηρούν τον εν 
λόγω στόχο και για τον επόμενο χρόνο. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει 
βρει δημοσιονομικό χώρο περίπου μισό δισ ευρώ για φέτος, ενώ και ο κεντρικός 
τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας έκανε σαφές τις προηγούμενες μέρες ότι η πολύ 
καλή πορεία των εσόδων το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι πλέον ο στόχος για το 
πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί να επιτευχθεί..  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 856.99 +0.76% +39.7% 
FTSE-Large Cap 2,117.11 +0.25% +31.6% 
FTSE-Mid Cap 1,342.58 +0.65% +37.7% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 56,717 +0.26% +26.4% 
Όγκος (€ εκατ.) 57.76 +15.20% 66.01 

  

FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

ΤΕΝΕΡΓ 3.63% 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%  
ΑΡΑΙΓ 3.38% 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%  
Cenergy 2.62% 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%  
ΠΕΙΡ 2.52% 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%  

ΜΠΕΛΑ 1.69% 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%  

ΟΛΠ -0.22% -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%  
ΔΕΗ -0.36% -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%  
ΒΙΟ -0.38% -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%  
ΣΑΡ -1.81% -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%  
ΕΕΕ -2.16% -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 -12 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 2.25% +3.5 -280 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1.58% +2.6 -282 

Spread 10ετούς Ομ. 204 -2.9 -212 

EUR / USD 1.11 0.62% -3.1% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 54.96 -0.24% 21.0% 

ΑΕΠ (%) 1.9% Β’ Τριμ.'19 - 

Πληθωρισμός 0.0% Ιούλιος '19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

16/09/2019:  ΑΡΑΙΓ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 
 

17/09/2019:  Ελλάκτωρ – Τηλεδιάσκεψη Αποτελέσμ. 
                     Α’ Εξαμήνου 
18/09/2019:  ΕΧΑΕ – “London Roadshow” μέρα Α’ 
19/09/2019:  ΕΧΑΕ – “London Roadshow” μέρα B’ 
30/09/2019:  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Έκτακτη Γ.Σ. 
07/10/2019:  Προθεσμία υποβολής προσχεδίου .    . . . . . 
. .                  προϋπολογισμού 2020 
09/10/2019:  Eurogroup 
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 Τοποθετούνται σταδιακά οι «παίκτες» για το 30% του «Ελ. Βενιζέλος». Μεγάλο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον έχει ανακινήσει η 

επίσπευση του διαγωνισμού για την πώληση του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Ελ. Βενιζέλος). Οι ενδιαφερόμενοι 
τοποθετούνται πια στη σκακιέρα ενόψει και της εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος στις 29 Οκτωβρίου 2019. Η γαλλική Vinci, που 
συμμετέχει ήδη σε μεγάλες παραχωρήσεις στη χώρας μας, αναμένεται να καταθέσει προσφορά. Ακόμη, μεταξύ των μνηστήρων 
αναμένονται οι καναδοί μέτοχοι του «Ελευθέριος Βενιζέλος», το συνταξιοδοτικό fund PSP, ο Όμιλος Κοπελούζου (κατέχει 5% του 
ΔΑΑ) αλλά και η ινδική GMR, που συμμετέχει στην κοινοπραξία για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. 
 

Επιχειρήσεις 
 

 Επιταχύνεται η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ μέσω Χρηματιστηρίου. Την επιλογή της μετοχοποίησης, δηλαδή της διάθεσης 

ποσοστού που κατέχει το Δημόσιο στα ΕΛΠΕ σε επενδυτές μέσω του Χρηματιστηρίου, «φωτογραφίζει» το ΤΑΙΠΕΔ σε απάντηση 
ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ της «Κ». Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΕΛΠΕ, το 
ΤΑΙΠΕΔ «έχει αξιολογήσει, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο χρηματιστηριακής διάθεσης της συμμετοχής του στην Ελληνικά Πετρέλαια 
Α.Ε. Ανάλογα με τις τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν από το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου, τα επιμέρους χαρακτηριστικά μιας 
τυχόν τέτοιας διάθεσης θα εξειδικευθούν εν ευθέτω χρόνω. Επισημαίνεται ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση που να προσδιορίζει το 
ακριβές ποσοστό συμμετοχής προς διάθεση, την τιμή διάθεσης ή ενδεχόμενη έκπτωση (discount). Εφόσον προκύψει σχετική 
υποχρέωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού». Σύμφωνα με αρμόδιες για την 
αποκρατικοποίηση πηγές, η διαδικασία είναι πολύ πιο προχωρημένη απ’ όσο αφήνει να εννοηθεί το ΤΑΙΠΕΔ στην επίσημη 
ανακοίνωσή του. 
 

 Business plan χωρίς λιγνίτη καταρτίζει τώρα η ΔΕΗ. Σχέδιο ολικής απολιγνιτοποίησης περιλαμβάνει το νέο business plan που 

καταρτίζει η διοίκηση της ΔΕΗ, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και να προσμετρηθεί στις διαρθρωτικές 
αλλαγές της αγοράς ηλεκτρισμού και στη μεταμνημονιακή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τους θεσμούς. Τo επιτελείο της 
ΔΕΗ, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που έχει δώσει ο υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, αφενός για την εξυγίανση της ΔΕΗ 
και αφετέρου για την πλήρη υιοθέτηση της ευρωπαϊκής πολιτικής μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, έχει ξεκινήσει μια πλήρη 
ανάλυση των κοστολογικών στοιχείων των λιγνιτικών μονάδων της Επιχείρησης για να αποφασίσει με μοναδικό κριτήριο τη 
βιωσιμότητα ποιες θα συνεχίσουν να λειτουργούν και ποιες θα κλείσουν. Ενα ακόμα από τα θέματα που άπτονται της ταχείας 
απόσυρσης του λιγνίτη από την ηλεκτροπαραγωγή είναι η διασφάλιση της επάρκειας του συστήματος μέχρι να κατασκευασθούν οι 
νέες μονάδες φυσικού αερίου που έχουν σχεδιάσει ενεργειακοί όμιλοι της χώρας, αλλά και σε περιόδους κρίσης, που διαταράσσεται 
η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς με φυσικό αέριο. Μια πρόταση που συζητείται είναι το μοντέλο που εφάρμοσε η Γερμανία στην 
απόσυρση ανθρακικών μονάδων. Τις μονάδες που θα κλείσει η ΔΕΗ θα μπορεί να τις κρατήσει σε ψυχρή εφεδρεία ο ΑΔΜΗΕ και να 
υποβάλει αίτημα στην Ε.Ε. για τη λειτουργία τους σε περιόδους εκτάκτων αναγκών.  
 

 Alpha Bank: Ξεπέρασε τις προσδοκίες η εθελουσία έξοδος-Διπλάσιος ο αριθμός των εργαζομένων που δήλωσαν 
συμμετοχή. Ο αριθμός των υπαλλήλων που δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ήδη διπλάσιος σε σχέση με τις προσδοκίες 

της διοίκησης της Alpha Bank, που ανέμενε την αποχώρηση 300 περίπου υπαλλήλων. Κίνητρο για την επιτυχία του προγράμματος 
είναι εκτός από την υψηλή εφάπαξ αποζημίωση που δίδεται και το bonus του 5% που λαμβάνουν όσοι δηλώσουν συμμετοχή την 
πρώτη εβδομάδα που «τρέχει» το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Το bonus δίδεται σε εκείνους που επιλέγουν την αποχώρησή τους 
από την Alpha Bank λαμβάνοντας την εφάπαξ παροχή με άμεση αποχώρηση, για τους οποίους η αποζημίωση φθάνει τις 150.000 
ευρώ. 
 

 

(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


