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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του 0,65% (1.031,91 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 59 κινήθηκαν ανοδικά, 
49 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 57 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.505,87 μονάδες (+0,63%), με τις 
μετοχές των ΠΕΙΡ (+3,20%), TITC (+2,82%), και ΟΛΠ (+2,57%) να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΟΠΑΠ (-1,55%), ΑΡΑΙΓ (-1,65%), 
και ΦΡΛΚ (-3,22%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση.    
 

Οικονομία  
 

• Η Moody's έχει προγραμματίσει να εκδώσει σήμερα την αξιολόγηση της για 
την Ελληνική οικονομία. Ο οίκος αξιολογεί την Ελλάδα 3 βαθμίδες 
χαμηλότερα από την επενδυτική, στην κατηγορία «Ba3». 

 

• ΕΚΤ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια 
της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης. Κατά συνέπεια, το επιτόκιο των πράξεων 
κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής 
χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν 
σε 3,50%, 3,75% και 3,00% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 22 Μαρτίου 2023 

 

• ΕΚΤ: Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ θεωρούν ότι ο πληθωρισμός θα 
διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 5,3% το 2023 (προηγούμενη πρόβλεψη 6,3%), 
2,9% το 2024 (3,4% προηγουμένως) και 2,1% το 2025 (2,3% προηγουμένως). 
Οι προβολές του βασικού σεναρίου για την ανάπτυξη το 2023 έχουν 
αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά μέσο όρο σε 1,0%. Οι νέες μακροοικονομικές 
προβλέψεις ολοκληρώθηκαν στις αρχές Μαρτίου πριν από την πρόσφατη εμφάνιση 
εντάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Πριν από αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, 
η πορεία του βασικού σεναρίου για τον γενικό πληθωρισμό είχε ήδη αναθεωρηθεί 
προς τα κάτω, καθώς η συμβολή των τιμών της ενέργειας ήταν μικρότερη από ό,τι 
αναμενόταν. Η ΕΚΤ θεωρεί τώρα ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο 
όρο σε 5,3% το 2023, 2,9% το 2024 και 2,1% το 2025. Ταυτόχρονα, οι υποκείμενες 
πιέσεις στις τιμές παραμένουν ισχυρές. Ο πληθωρισμός χωρίς τις τιμές της 
ενέργειας και των ειδών διατροφής εξακολούθησε να αυξάνεται τον Φεβρουάριο και 
αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 4,6% το 2023, σε υψηλότερο επίπεδο 
από ό,τι προβλεπόταν. Στη συνέχεια θα υποχωρήσει σε 2,5% το 2024 και 2,2% το 
2025. Οι προβολές του βασικού σεναρίου για την ανάπτυξη το 2023 έχουν 
αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά μέσο όρο σε 1,0% ως αποτέλεσμα τόσο της 
υποχώρησης των τιμών της ενέργειας όσο και της μεγαλύτερης ανθεκτικότητας της 
οικονομίας στο δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Η ΕΚΤ αναμένει ότι η ανάπτυξη θα 
ανακάμψει περαιτέρω, σε 1,6%, τόσο το 2024 όσο και το 2025. Η ανάκαμψη της 
ανάπτυξης το 2024 και το 2025 θα είναι ασθενέστερη σε σχέση με τις προβολές του 
Δεκεμβρίου, λόγω της άσκησης περιοριστικής νομισματικής πολιτικής. 

 

• Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4.201 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για 
πρωτογενές πλεόνασμα 1.816 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 
840 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022 καταγράφουν τα στοιχεία για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023. 
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12.950 
εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.946 εκατ. ευρώ ή 17,7% έναντι της 
εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα 
αυξημένα φορολογικά έσοδα, καθώς και στα αυξημένα έσοδα του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων. Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 
10.656 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 311 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου (10.967 εκατ. ευρώ), ενώ παρουσιάζονται αυξημένες, σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 893 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων 
μεταβιβάσεων του τακτικού προϋπολογισμού κατά 687 εκατ. ευρώ. Τον 
Φεβρουάριο 2023 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού 
ανήλθε στα 5.784 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1.372 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 814 εκατ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 544 εκατ. ευρώ από τον στόχο (270 εκατ. ευρώ). 

  
 
 
 
 
 

 

  
  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 1,031.91 +0.65% +11.0% 

FTSE-Large Cap 2,505.87 +0.63% +11.3% 

FTSE-Mid Cap 1,489.66 -0.44% +5.5% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 71,058.01 +0.49% +8.5% 
Όγκος (€ εκατ.) 130.50 -0.26 115.63 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
Piraeus Bank 3.20% 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%  

Titan Cement 2.82% 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%  

Piraeus Port Authority 2.57% 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%  

Coca Cola Hellenic 2.36% 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%  
Mytilineos 1.36% 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%  

Lamda Development -1.30% -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%  

Ellaktor -1.35% -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%  

OPAP -1.55% -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%  

Aegean Airlines -1.65% -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%  

Fourlis Holdings -3.22% -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 2.82% +6.2 +336 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 4.38% -4.9 +338 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.24% +0.9 +361 

Spread 10ετούς Ομ. 201 -8.8 +157 

EUR / USD 1.06 -0.11% -0.9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 67.81 0.30% -15.5% 

ΑΕΠ (%) +5,2% Δ’ Τριμ.’22  

Πληθωρισμός +6,1%        Φεβ’23 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

17/03/2023: Moody's Greek Sovereign rating review 
17/03/2023: Piraeus Port Authority FY'22 Results 
 
21/03/2023: Piraeus Port Authority FY'22 Results CC 
21/03/2023: Fourlis Group FY'22 Results 
21/03/2023: Jumbo Extraordinary cash distribution ex-
date 
22/03/2023: Fourlis Group FY'22 Results CC 
22/03/2023: Motor Oil EGM 
22/03/2023: Titan Cement FY’22 Results & CC 
23/03/2023: Autohellas  FY'22 Results CC 
23/03/2023: PPC FY'22 results & CC 
27/03/2023: Jumbo Extraordinary cash distribution 
payment date 
27/03/2023: Hellenic Exchanges FY'22 Results  
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• Στο 11,9% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας το δ' τρίμηνο του 2022 στην Ελλάδα καταγράφοντας μικρή αύξηση από το 
προηγούμενο τρίμηνο που είχε διαμορφωθεί στο 11,6%. Ωστόσο είναι κατά 1,3% μειωμένο συγκριτικά με το ποσοστό 
ανεργίας πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο που είχε διαμορφωθεί στο 13,2%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των 
απασχολουμένων παρουσίασε μείωση κατά 1,9%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 2,0%, σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των ανέργων παρουσίασε αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο και μείωση κατά 9,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 

 

• Μετά από τη σημερινή πρωινή συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Εργασίας, 
Κωστή Χατζηδάκη, ο κ. Χατζηδάκης θα ανακοινώσει, σε ειδική συνέντευξη Τύπου, την αύξηση του κατώτατου μισθού, η 
οποία θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2023 

 

Επιχειρήσεις 
 

• Δείκτες FTSE: Οι μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο των αγορών σήμερα. Η μετοχή της Titan θα μπει στον δείκτη 
FTSE Global Mid Cap (Emerging Europe) όπως και στον δείκτη FTSE All World  
 

• Ελληνικός Τραπεζικός Τομέας: Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, με αφορμή τις αναταραχές που βιώνει το 
παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα τόνισε πως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σε καλή θέση ώστε να 
απορροφήσει τυχόν κλυδωνισμούς από τις διεθνείς αγορές  

 

• ΔΕΗ: Ανακοίνωσε πως για τις Ομολογίες με ρήτρα αειφορίας (Sustainability-Linked Senior Notes) με λήξη το 2026, που έχει 
εκδώσει ο Όμιλος,  η μείωση των εκπομπών ρύπων της ΔΕΗ το 2022, έναντι αυτών του 2019 έφτασε το 36%, αντί στόχου 
για 40%. Το αποτέλεσμα είναι να αυξηθεί κατά 50 μονάδες βάσης το κουπόνι στη δόση πληρωμής του Οκτωβρίου 2023. Η 
Fitch σημείωσε πως η επίπτωση στη ΔΕΗ από την επίδοση που σημείωσε θα είναι μικρή. Πιο συγκεκριμένα η Fitch εξηγεί ότι 
τα παραπάνω δεν θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές στη βάση των ομολογιούχων και στην τιμολόγησή του στη δευτερογενή 
αγορά, παρότι στους τίτλους το ποσοστό των funds που επενδύουν με κριτήρια ESG είναι περίπου 60%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι ο οίκος αναμένει ότι τα funds θα συνυπολογίσουν στη λήψη της απόφασής τους το ότι η αποτυχία επίτευξης του στόχου δεν 
σχετίζεται με τη λειτουργική απόδοση της ΔΕΗ, με αλλαγή στρατηγικής ή αποδυνάμωση της εστίασης στη βιωσιμότητα. Υπενθυμίζεται 
ότι η ΔEΗ έχει εκδώσει δύο τέτοιες ομολογίες, 650 και 125 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο του 2021 (λήξης 2026) καθώς και μία τον Ιούλιο της 
ίδιας χρονιάς, ύψους 500 εκατ. ευρώ (λήξης 2028). 
 

• ΔΕΗ: Ανακοίνωσε πως η συνολική συμμετοχή της Goldman Sachs Group Inc. στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ 
διαμορφώθηκε στο 5,34% 
 

• ΟΠΑΠ: Σε μονοπάτι σταθερής ανάπτυξης έχουν κινηθεί οι επιδόσεις του ΟΠΑΠ κατά τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος 
έτους, παίρνοντας σκυτάλη από τα εξαιρετικά μεγέθη που κατέγραψε ο Όμιλος το τελευταίο τρίμηνο του 2022. "Είμαστε 
συγκρατημένα αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά την οικονομική χρήση του 2023", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ομίλου στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του 2022. Η διοίκηση του ΟΠΑΠ ανέφερε πως το guidance 
για το EBITDA του 2023 εκτιμάται στα 740 με 760 εκατ. ευρώ, αυξημένο δηλαδή μέχρι και 3% περίπου σε σχέση με το EBITDA 
του 2022, το οποίο έκλεισε στα 736 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της διοίκησης. Ο κ. Κάρας σημείωσε πως στο 
θετικό πρόσημο της τρέχουσας χρήσης αναμένεται να συμβάλλει τόσο το online κομμάτι όσο και το δίκτυο των πρακτορείων. 
Η ανάπτυξη για τα πρακτορεία αναμένεται να κινηθεί σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό. Από την άλλη, στο online κομμάτι, 
που αποτελεί και τον βασικό μοχλό για την ανάπτυξή, αναμένεται σημαντική ώθηση τόσο από το αθλητικό στοίχημα και τα 
παιχνίδια καζίνο 

 

• ΑΡΑΙΓ: Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του 2022 η διοίκηση επισήμανε ότι τα πρώτα σημάδια για το 
2023 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, χάρη στην αυξημένη ζήτηση που καταγράφεται σε σχέση τόσο με το 2022 όσο και με το 
2019. Η διοίκηση σημείωσε πως στόχος της εταιρείας είναι να αγοράσει τα warrants που κατέχει το ελληνικό Δημόσιο αν 
τελικά η κυβέρνηση επιλέξει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, και εκτίμησε το κόστος αυτό στα 42 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση 
επεσήμανε πως εάν το 2023 εξελιχθεί σε «δυνατή» χρονιά για την εταιρεία, θα προταθεί διανομή μερίσματος το 2024. Σχετικά 
με την επένδυση για τα νέα Airbus neo, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN τόνισε ότι το 2022 η εταιρεία παρέλαβε 9 
αεροσκάφη και το 2023 αναμένεται να παραλάβει ακόμη 9 νέα Airbus A320/321neo συνεχίζοντας το επενδυτικό πλάνο για 
46 Airbus neo αεροσκάφη έως το 2026. Το 2023 η AEGEAN αναμένεται να επιχειρήσει με 76 αεροπλάνα, προσφέροντας 
συνολικά 18 εκατ. θέσεις 

 

• ΠΕΙΡ: Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε πως κατέχει πλέον 551.408.488 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 
περίπου 58,7% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Marfin Investment Group A.E Συμμετοχών 

 
 
 
(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”, “newit.gr”, “news47.gr”, “amna.gr”,“reporter.gr”, 
“mononews.gr”, “www.ot.gr”, “energypress.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.sigmalive.com/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.gr/
http://www.protothema.gr/
http://www.ot.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


