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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του +0,50% (726,51 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη   
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 53 κινήθηκαν ανοδικά, 
37 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 27 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.885,22 μονάδες (+0,45%), με τις 
μετοχές των ΕΤΕ (+3,48%), ΑΔΜΗΕ (+3,46%) και ΟΛΠ (+1,90%) να καταγράφουν την 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,25%), ΑΡΑΙΓ (-
1,38%) και ΕΧΑΕ (-1,69%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές και 
οι Αμερικάνικες αγορές κινήθηκαν ανοδικά. 

 

Οικονομία 
 
 Κίτρινη "κάρτα" από Eurogroup – Μετά τις Ευρωεκλογές ο τελικός 

"λογαριασμός". Ισχυρή προειδοποίηση δέχθηκε χθες η κυβέρνηση από το 

Eurogroup για την "παροχολογία" που οδηγεί- με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία 
της Κομισιόν - σε μεγάλο δημοσιονομικό κενό και σε πιθανά νέα μέτρα "λιτότητας" 
το 2020. Ο λόγος για μέτρα τα οποία - αν επιβεβαιωθούν - μοιραία θα κληθεί να 
λάβει η τότε κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές. Τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν χθες στη σύνοδο επιβεβαιώνουν και τις ανησυχίες που 
εκφράστηκαν εκ νέου από τον Κεντρικό Τραπεζίτη (με δηλώσεις του στους FT για 
ανυπαρξία δημοσιονομικού χώρου φέτος). Επιβεβαιώνουν και πληροφορίες για 
μία πρώτη καταμέτρηση  των "παροχών" την οποία είχαν κάνει τα κλιμάκια των 
θεσμών κατά την παραμονή τους στην Αθήνα και δείχνει δημοσιονομικό κενό 
εκατοντάδων εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο τελικός δημοσιονομικός "λογαριασμός" δεν 
έχει γίνει. Θα ολοκληρωθεί και θα αποκαλυφθεί μετά τις Ευρωεκλογές: στην 
επόμενη σύνοδο του Euroroup στις 13 Ιουνίου, με ενδιάμεσους "σταθμούς" το 
EWG της 3ης Ιουνίου και τις επίσημες ανακοινώσεις της έκθεσης της Επιτροπής 
για την Ελλάδα στις 5 Ιουνίου. 
 

 Ρέγκλινγκ: Πιθανή σημαντική απόκλιση από τον δημοσιονομικό στόχο του 
2019 λόγω των παροχών. Σε αιχμηρές τοποθετήσεις για τις παροχές που 

εξήγγειλε η κυβέρνηση προέβη ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ, σε 
δηλώσεις του μετά το Eurogroup. Εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανή 
σημαντική απόκλιση από τον δημοσιονομικό στόχο του 2019 λόγω των παροχών 
και για ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων με τον προϋπολογισμό του 2020. 
"Είχαμε μία σύντομη συζήτηση για την Ελλάδα σχετικά με την ανακοίνωση των 
μέτρων. Κάποια από αυτά έχουν ήδη εφαρμοστεί και ανησυχούμε. Δεν έχουμε 
πλήρη αποτίμηση αλλά η προκαταρκτική μας αξιολόγηση δείχνει ότι με αυτά τα 
μέτρα μπορεί να υπάρξει σημαντική απόκλιση από τον φετινό στόχο για 
πρωτογενές πλεόνασμα 3.5%". Όπως είπε υπάρχει ανησυχία και για τη σύνθεση 
αυτών των μέτρων "τα οποία δεν είναι φιλικά ως προς την ανάπτυξη". Ωστόσο, ο 
επικεφαλής του ESM, σε δεύτερη τοποθέτησή του "λείανε" τις δηλώσεις του, 
λέγοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη αποτίμηση ότι χάνεται φέτος ο 
δημοσιονομικός στόχος. Πάντως δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν 
αντιρρήσεις από ευρωπαϊκά κράτη αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή του 
ΔΝΤ, ενώ προέβη επίσης σε προειδοποίηση για την αντίδραση της αγοράς 
ομολόγων. 
 

Επιχειρήσεις 
 

 Σε φάση προκήρυξης έργο 700 εκατ. για οπτικές ίνες. Σε διαδικασία 

προκήρυξης έχει τεθεί το έργο συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ (870 
εκατ. με ΦΠΑ) για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών που θα αφορά 812.155 
τηλεφωνικές συνδέσεις (18% περίπου των συνολικών) και δυνητικά 2,5 εκατ. 
πολίτες, το οποίο έχει σχεδιάσει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Το έργο υπό την 
ονομασία ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Ultra-Fast 
Broadband, UFBB) αφορά την ανάπτυξη σύγχρονων ευρυζωνικών υποδομών σε 
όλη τη χώρα, ικανών να προσφέρουν σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες της 
τάξης του 1Gbps. Στοχεύει στην κάλυψη περιοχών της χώρας οι οποίες δεν 
καλύπτονται από τα επενδυτικά σχέδια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και 
σχεδιάζεται συμπληρωματικά στις αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν 
ιδιώτες πάροχοι. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 726,51 +0,50% +18,5% 
FTSE-Large Cap 1.885,22 +0,45% +17,2% 
FTSE-Mid Cap 1.083,19 -0,00% +11,1% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 50.891,87 +0,43% +13,4% 
Όγκος (€ εκατ.) 65,67 +7,51% 49,38 

  

FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
ΕΤΕ 3,48% 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%  
ΑΔΜΗΕ 3,46% 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%  
ΟΛΠ 1,90% 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%  

TΤΙΤΚ 1,42% 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%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,20% 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%  

ΕΥΡΩΒ -0,42% -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%  
ΣΑΡ -0,55% -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%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,25% -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%  
ΑΡΑΙΓ -1,38% -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%  
ΕΧΑΕ -1,69% -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 -0,31% +0,0 -0 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 4,23% -8,8 -83 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 3,47% -9,0 -93 

Spread 10ετούς Ομ. 356 -9,2 -59 

USD / Euro 1,12 -0,21% -2,3% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 63,07 1,69% 38,9% 

ΑΕΠ (%) 1.6% Δ’ Τριμ.'18 - 

Πληθωρισμός  1.1% Απρ. '19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

17/05/2019:                 - 
 

20/05/2019:  ΟΤΟΕΛ-Ημερομηνία αποκοπής   .        .                                             
.                     Μερίσματος 
21/05/2019:  ΕΛΛΑΚΤΩΡ-Έκτακτη γενική συνέλευση 
21/05/2019:  ΑΝΕΜΟΣ-Ετήσια γενική συνέλευση 
21/05/2019:  ΦΡΛΚ-Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου  
22/05/2019:   ΦΡΛΚ – Αποτελέσματα Α’ τριμήνου.-. .       
…..                τηλεδιάσκεψη 
22/05/2019:  ΟΠΑΠ – Ετήσια Γενική συνέλευση  
23/05/2019:  ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ τριμήνου 
24/05/2019:  ΟΤΟΕΛ – Ημερομηνία πληρωμής.               
…                  μερίσματος 
29/05/2019:  ΑΡΑΙΓ – Ετήσια Γενική συνέλευση 
29/05/2019:  MSCI -. Ημερομηνία εφαρμογής                      
.                    εξαμηνιαίων αναπροσαρμογών δείκτη 
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 Τον πλήρη μετασχηματισμό της ανακοινώνει η ΕΤΕ στους επενδυτές στο Λονδίνο. Μία νέα, πλήρως εξυγιασμένη Τράπεζα 

σκοπεύει να είναι το 2022 η Εθνική, όπως θα ανακοινώσει σήμερα στους επενδυτές στο Λονδίνο. Το πλάνο μετασχηματισμού που 
θα υλοποιήσει μία νέα δυναμική ομάδα στο μάνατζμεντ της Τράπεζας, προβλέπει μεγάλη στροφή στην ψηφιοποίηση των 
συναλλαγών, επενδύσεις στην τεχνολογία, εργαλεία σχεδιασμού νέων προϊόντων και επιβράβευση των εργαζομένων αναλόγως με 
την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. ύμφωνα με διαρροές από αναλυτές, η ΕΤΕ θέτει έξι προτεραιότητες για την περίοδο 2019 – 
2022, με κεντρική την εμπροσθοβαρή μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με στόχο δείκτη NPE περίπου 5% το 2022. 
Ειδικότερα, τα NPEs αναμένεται να μειωθούν κατά 4,4, δισ. ευρώ το 2019, κατά 2,3 δισ. το 2020, κατά 4,7 δισ. ευρώ το 2021 και 2,9 
δισ. το 2022, καταλήγοντας σε 1,7 δισ. ευρώ από 16 δισ. ευρώ σήμερα. Το πλάνο μείωσης των NPEs θα επιτευχθεί κατά το ήμισυ 
από πωλήσεις (μέχρι το 2020 θα πωληθούν χαρτοφυλάκια λιανικής, πολύ μικρών επιχειρήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων), 
τιτλοποιήσεις (το 2020 – 2021) και ρευστοποιήσεις. Στο πλάνο γίνεται λόγος για συναινετικές ρυθμίσεις σε χαρτοφυλάκια 
στεγαστικής πίστης, για μεγάλες τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων το 2020 – 2021 όταν θα έχουν βελτιωθεί περαιτέρω οι συνθήκες 
στις αγορές, καθώς και για δημιουργία εσωτερικής πλατφόρμας ακινήτων με στόχο την αξιοποίηση των ανακτηθέντων 
ακινήτων.Βασική προτεραιότητα του πλάνου μετασχηματισμού της ΕΤΕ είναι η μείωση του κόστους, με στόχο δείκτη στο 45%. Η 
μείωση του κόστους την ερχόμενη τριετία εκτιμάται σε 125 εκατ. ευρώ και προβλέπει μείωση του δικτύου καταστημάτων στην 
Ελλάδα στα 390 από 460 καταστήματα στα τέλη του 2018. Ο στόχος για τη μείωση του προσωπικού είναι να μειωθεί κατά 20% μέχρι 
το 2022, περίπου στους 7.150 υπαλλήλους από περίπου 8.850 στο τέλος του 2018. 
 

 Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων - Χρηματιστήριο Αθηνών. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της χθεσινής συνεδρίασης της 

Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.523.163.087 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών 
της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (ISIN:GRS323003012), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού 
της κεφαλαίου, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εισηγμένης εταιρίας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» 
(ISIN:GRS491003000). Η σχέση ανταλλαγής είναι η εξής: α) κάθε μέτοχος της απορροφώμενης εταιρίας «GRIVALIA PROPERTIES 
Α.Ε.Ε.Α.Π.» ανταλλάσει κάθε 1 μετοχή που κατέχει, ονομαστικής αξίας €1,71, με 15,80000000414930 νέες κοινές ονομαστικές 
μετοχές της τράπεζας, νέας ονομαστικής αξίας €0,23, β) οι μέτοχοι της απορροφώσας  διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν 
με νέα ονομαστική αξία €0,23. Η ανωτέρω έγκριση τελεί υπό την αίρεση: α) έκδοσης της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης  για τη συγχώνευση και της σχετικής καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και β) γνωστοποίησης του εγγράφου 4 
του Ν.3401/2005 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης του νέων μετοχών της τράπεζας θα 
προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωσή της. 
 

 Reds: Στο Smart Park τα πρώτα καταστήματα "Asley Homestore" και "Toys Center". Μισθωμένη είναι πλέον κατά το 70% η 

συνολική υπό κατασκευή επιφάνεια της Β' Φάσης Ανάπτυξης του Εμπορικού Πάρκου Smart Park μετά την υπογραφή δεσμευτικών 
προσυμφώνων εμπορικής μίσθωσης ακινήτων με τις εταιρείες "Διάφανο Οικιακός Εξοπλισμός Ανώνυμη Εταιρεία" και "Πρέναταλ 
Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία", όπως ανακοίνωσε η Reds Α.Ε. 

 

 ΕΛΠΕ: Ισχυρές αντοχές έναντι των άλλων διυλιστηρίων της Μεσογείου. Με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το Α’ τρίμηνο 

2019 να διαμορφώνονται στα €123 εκατ. και τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη στα €37 εκατ., ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
κατέγραψε άλλο ένα τρίμηνο με θετικές επιδόσεις. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, η κερδοφορία επηρεάστηκε 
αρνητικά, αφ’ ενός μεν από τη σημαντική μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, που ήταν απόρροια τόσο των ιδιαίτερα 
χαμηλών διεθνών περιθωρίων βενζίνης και νάφθας, όσο και της μειωμένης προσφοράς αργού στην περιοχή, αφ’ ετέρου δε από τη 
μείωση της παραγωγής σε 3,6 εκατ. τόνους (-9%), λόγω επισκευών και πραγματοποίησης μέρους του προγράμματος τακτικής 
συντήρησης 2019 των διυλιστηρίων. Αντίθετα, η ευελιξία των διυλιστηρίων του Ομίλου στην κατεργασία πολλών τύπων αργού, 
επέτρεψε τη διατήρηση σημαντικής υπερ-απόδοσης σε σχέση με τα διεθνή περιθώρια και σε συνδυασμό με το ισχυρότερο δολάριο 
αντιστάθμισαν εν μέρει την υποχώρηση των περιθωρίων και της παραγωγής. Θετική επίσης ήταν η επίπτωση στα αποτελέσματα , 
από τη συνεχιζόμενη και περαιτέρω μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 16% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο το 2018,καθώς 
επίσης και των δραστηριοτήτων Εμπορίας και Πετροχημικών, που σημείωσαν επιδόσεις αντίστοιχες του 2018, αυξάνοντας τη 
συμμετοχή τους στη συνολική λειτουργική κερδοφορία σε 37%. Στο πλαίσιο αυτό, τα δημοσιευμένα καθαρά αποτελέσματα, σύμφωνα 
με τα ΔΠΧA, ανήλθαν σε €47 εκατ., παρά την αυξημένη συνεισφορά κατά 30% των μη πλήρως ενοποιούμενων δραστηριοτήτων της 
ΔΕΠΑ και της ELPEDISON, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα ενσωματώνουν για πρώτη φορά τις επιπτώσεις του 
νέου προτύπου ΔΠΧA 16 που αφορά τις μισθώσεις κυρίως πρατηρίων αλλά και λοιπού εξοπλισμού. 

 
 (Πηγή ειδήσεων: “ ”, “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”) 
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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. 

 

Τμήμα Ανάλυσης     Τμήμα Πωλήσεων     Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 

Βαγγέλης Καρανίκας +30-210-6879322 vkaranikas@euroxx.gr Γιώργος Πολίτης +30-210 6879 520 gpolites@euroxx.gr Παλαιολόγου 7  

Ανδρέας Σουβλερός, CFA +30-210-6879486 asouvleros@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

Νέστωρ Κάτσιος +30-210-6879353 nkatsios@euroxx.gr 
   

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


