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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του 0,16% (654,03 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη  
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 56 κινήθηκαν 
ανοδικά, 42 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 98 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.721,65 μονάδες (+0,28%), με τις 
μετοχές των ΕΤΕ (+3,24%), ΠΕΙΡ (+3,16%) και ΑΛΦΑ (+1,96%) να καταγράφουν την 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΦΡΛΚ (-1,16%), ΜΠΕΛΑ (-
1,47%) και ΠΕΙΡ (-2,25%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές και 
οι Αμερικάνικες αγορές έκλεισαν με θετικά πρόσημα  
 

Οικονομία 
 
 Με σημαντικά υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα έναντι του στόχου 

ξεκίνησε η χρονιά, ωστόσο το καμπανάκι έρχεται από τα έσοδα, τα οποία 
εμφανίζουν ελαφριά απόκλιση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου 

Οικονομικών, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 
603 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 103 εκατ. ευρώ και 
πρωτογενούς πλεονάσματος 1.797 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2018. Το 
ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 3.981 εκατ. 
ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 152 εκατ. ευρώ ή 3,7% έναντι του στόχου 
που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 
2019.  Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.224 εκατ. 
ευρώ, μειωμένα κατά 187 εκατ. ευρώ ή 4,2% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές 
εσόδων ανήλθαν σε 244 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 35 εκατ. ευρώ από τον στόχο 
(278 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
ανήλθαν σε 82 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 34 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι 
δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2019 
ανήλθαν στα 4.548 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 767 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου (5.315 εκατ. ευρώ). Οπως διευκρινίζει το υπουργείο, στις 
πιστώσεις υπό κατανομή περιλαμβάνεται πρόβλεψη για πληρωμές εφάπαξ 
χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018 (σ.σ. κοινωνικό μέρισμα) που δεν 
ολοκληρώθηκαν εντός του 2018 και οι οποίες στη στήλη της πραγματοποίησης 
εμφανίζονται στη γραμμή «Παροχές σε εργαζόμενους» (ύψους 321 εκατ. ευρώ). 
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 112 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 
έναντι του στόχου κατά 58 εκατ. ευρώ. 

 

 Συνάντηση με τους διευθύνοντες συμβούλους των τεσσάρων συστημικών 
τραπεζών και τη γενική γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), 
είχε στο υπουργείο Οικονομικών ο υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη και σε 
αυτή τέθηκαν τα θέματα που απασχολούν τις τράπεζες, όπως η αντιμετώπιση των 
«κόκκινων» δανείων και ο οδικός χάρτης για τα capital controls. Παρόντες στη 
συνάντηση ήταν οι Φωκίων Καραβίας (Eurobank), Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς), 
Παύλος Μυλωνάς (Εθνική), Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) και Χαρίκλεια 
Απαλαγάκη (ΕΕΤ). 

 
Επιχειρήσεις 
 
 Η Εθνική Τράπεζα κατόρθωσε να απαλλάξει τον ισολογισμό της από τον 

περίφημο Titlos, ένα swap (συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων) που είχε 
αποκτήσει το 2008. Πρόκειται για ένα swap που είχε κάνει το ελληνικό Δημόσιο 

με την Goldman Sachs πριν από την ένταξη στην ΟΝΕ προκειμένου να 
αντισταθμίσει τον κίνδυνο από δάνεια σε γιεν που είχαν συναφθεί παλαιότερα και 
επιβάρυναν το χρέος. Αυτό το swap θεωρήθηκε σύμβολο της παραποίησης των 
δημοσιονομικών στοιχείων, ώστε να ενταχθεί η Ελλάδα στο ευρώ, αν και τέτοια 
παράγωγα προϊόντα είχαν χρησιμοποιήσει και άλλα κράτη-μέλη, όπως το Βέλγιο 
και η Ιταλία. Το 2008 η Goldman Sachs ήθελε να απαλλάξει το χαρτοφυλάκιό της 
από τέτοια παράγωγα και το αγόρασε η Εθνική.Με τη χθεσινή συμφωνία, ο 
Οργανισμός Δημοσίου Χρέους ακύρωσε το swap, αναπόσβεστης αξίας 4,03 δισ. 
ευρώ και σε αντάλλαγμα έδωσε στην Εθνική τρία ομόλογα ονομαστικής αξίας 3,31 
δισ. ευρώ. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 655.10 +0.16% +6.8% 
FTSE-Large Cap 1,721.65 +0.28% +7.0% 
FTSE-Mid Cap 1,083.82 -0.08% +11.2% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 47,973 +0.23% +6.9% 
Όγκος (€ εκατ.) 26.65 -39.88% 35.98 

  

 
ETE 3.24% 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%  
ΠΕΙΡ 3.16% 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 1.96% 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%  

ΑΡΑΙΓ 1.27% 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%  
ΟΤΕ 0.96% 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%  

ΣΑΡ -0.57% -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%  
ΕΥΡΩΒ -1.01% -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%  
ΦΡΛΚ -1.16% -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%  
ΜΠΕΛΑ -1.47% -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%  
ΠΕΙΡ -2.25% -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 Close Daily YTD  

Απ. 20ετούς Ομ/γου -0.31% +0.0 +0 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.71% -0.2 -34 

Spread 10ετούς Ομ. 3.82% -4.3 -58 

USD / Euro 372 -4.3 -44 

Αργό Πετρέλαιο ($) 1.13 -0.32% -1.8% 

ΑΕΠ (%) 2.2% Γ Τριμ.'18 - 

Πληθωρισμός 1.8% Οκτ. '18 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

18/02/2019:                     -                                      

21/02/2019:  ΟΤΕ- Αποτελέσματα ‘Ετους 
28/02/2019¨ ΕΛΠΕ- Αποτελέσματα ‘Ετους 
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Με την ακύρωση, το ελληνικό Δημόσιο επιτυγχάνει τη μείωση του χρέους κατά 724 εκατ. ευρώ, όση δηλαδή η διαφορά μεταξύ της 
αναπόσβεστης αξίας του Titlos και της ονομαστικής αξίας των τριών ομολόγων που έδωσε ως αντάλλαγμα στην τράπεζα. Αλλά και η 
Εθνική έχει όφελος, καθώς από τα ομόλογα που λήγουν το 2023, το 2025 και το 2026 θα έχει ετήσια έσοδα από τόκους 110 εκατ. ευρώ. 
Επιπλέον, γλιτώνει το κόστος των πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου, στις οποίες ήταν υποχρεωμένη να κάνει όσο είχε στο χαρτοφυλάκιό 
της ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν όπως ο Titlos. Τέλος, τα νέα ομόλογα που πήρε μπορούν να δοθούν ως εγγύηση για την 
άντληση ρευστότητας από τη διατραπεζική αγορά, βελτιώνοντας τον δείκτη ρευστότητας της τράπεζας. «Η εν λόγω συναλλαγή 
εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της τράπεζας με στόχο την άμεση και αποτελεσματική εκμετάλλευση της υψηλής 
ρευστότητάς της, τη σημαντική ενίσχυση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου», 
τονίζει στην ανακοίνωσή της η Εθνική. 
 

 Σε συνέχεια της αίτησης και της πρόκρισής του ως Διεθνή Λειτουργού χρηματιστηριακών αγορών όσον αφορά τη 
διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ, που διοργάνωσε η Αρχή Κεφαλαιαγοράς (CMA) του Κουβέιτ, 
το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε να συμμετάσχει ως πάροχος τεχνικών, επιχειρησιακών και επιχειρηματικών 
υπηρεσιών προς το Χρηματιστήριο του Κουβέιτ μέσω της δημιουργίας μιας κοινοπραξίας με τη μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή προκριθέντων Τοπικών Εταιρειών, για να προχωρήσει στην τελική διαδικασία υποβολής προσφορών. Όπως 

αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνικά Χρηματιστήρια, στις 14 Φεβρουαρίου 2019, η Κοινοπραξία που αποτελείται 
από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) ως διεθνής λειτουργός χρηματιστηριακών αγορών, και ένα ευρύ αριθμό από κορυφαίους, 
εισηγμένους ομίλους στο Κουβέιτ, και συγκεκριμένα τις Arzan Financial Group (ARZAN), First Investment Company (FIC) και 
National Investments Company (NIC), κέρδισαν τον διαγωνισμό, μέσω της διαδικασίας κλειστών προσφορών που διοργάνωσε η 
CMA, για την απόκτηση του 44% του μετοχικού κεφαλαίου του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ, του μοναδικού λειτουργού αγοράς, και 
ένα από τα κορυφαία χρηματιστήρια στην περιοχή του Κόλπου. Η Κοινοπραξία προσέφερε 0,237 δηνάρια Κουβέιτ (EUR0,69) ανά 
μετοχή για την απόκτηση του ανωτέρω ποσοστού. Ένα μερίδιο 6% ανήκει στο Public Institution For Social Security (PIFSS), ενώ το 
υπόλοιπο 50% θα διατεθεί στο κοινό μέσω εισαγωγής στο χρηματιστήριο (IPO). Η προκύπτουσα συμμετοχή του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών στο Χρηματιστήριο του Κουβέιτ είναι περίπου 0,8% που αντιστοιχεί σε επένδυση ύψους EUR 1 εκατ. περίπου. Η ενεργή 
συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Χρηματιστήριο του Κουβέιτ είναι μέρος της στρατηγικής του Ομίλου να αξιοποιήσει την 
τεχνογνωσία του σε συστήματα και υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και μετα-συναλλακτικής δραστηριότητας που χρησιμοποιούνται με 
επιτυχία στη λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας, με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) από το 2008, στην παροχή συστημάτων 
και υπηρεσιών προς τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), στον σχεδιασμό και στην υποστήριξη λύσεων 
προς τρίτους στο χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και στην εγκατάσταση και παροχή συστημάτων και υπηρεσιών προς το 
Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ). H AXIA Ventures Group Limited ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών στο πλαίσιο της συναλλαγής, ενώ η Al Tamimi & Company ενήργησε ως νομικός σύμβουλος. Ως επόμενο 
βήμα, το Χρηματιστήριο Αθηνών μαζί με τους εταίρους της Κοινοπραξίας θα συνεργαστεί στενά με την CMA και το Χρηματιστήριο 
του Κουβέιτ για την υλοποίηση των κοινών στρατηγικών στόχων. Η Κοινοπραξία σκοπεύει να υποστηρίξει την επέκταση και 
ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ μέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων, υπηρεσιών και συστημάτων που θα υποστηρίξουν 
τη ροή κεφαλαίων από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές σε εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ. 

 

 Έτοιμη να αποσταλεί στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο αναγκαίο τυπικό βήμα, πριν τη 
δημοσιοποίησή της, είναι η προκήρυξη του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την άδεια του καζίνο στο Ελληνικό. 

Εκτός απρόοπτου, μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας ο διαγωνισμός θα είναι στον αέρα και θα ξεκινήσει να «τρέχει» η 
προθεσμία των 60 ημερών προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους. Το κείμενο της διακήρυξης έλαβε 
χθες την τελική του μορφή, έπειτα από συνεδρίαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Ο διαγωνισμός θα 
αφορά το ποσό που θα εισπράξει το δημόσιο για την άδεια (εφάπαξ και τμηματικές δόσεις - καθορίζεται το κατώτερο που μπορεί να 
προσφερθεί) και θα γίνει με ένα στάδιο, απευθείας δεσμευτικές προσφορές. Ωστόσο, για την επιλογή του προτιμητέου επενδυτή θα 
μετρήσουν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πρότασης, δηλαδή το μέγεθος της επένδυσης. Το Integrated Resort Casino – IRC 
όπως προσδιορίζεται η πρώτη επένδυση εντός του Ελληνικού θα περιλαμβάνει εκτός από το καζίνο, ξενοδοχείο συνεδριακό κέντρο, 
χώρο για μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λ.π. Σε αυτό θα διατεθούν 200 στρέμματα από τα 6.200 συνολικά και η αξία της 
επένδυσης μπορεί να ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι εκτός από τους όρους για τη άδεια του καζίνο θα λάβουν 
γνώση μέσα από ένα VirtualDataRoom(VDR) ενός προσχεδίου μισθωτικής σύμβασης που θα υπογράψουν με τον κύριο επενδυτή 
στο Ελληνικό τη Lamda Development, το οποίο θα έχουν δικαίωμα να σχολιάσουν, ώστε έως το τέλος της διαδικασίας να 
διαμορφωθεί το τελικό. Στο προσχέδιο μίσθωσης της έκτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η 
υποχρέωση του επενδυτή να καταβάλλει στη Lamda το 5% επί των ακαθάριστων εσόδων του με ελάχιστο ποσό ετησίως τα 15 εκατ. 
ευρώ (το ελάχιστο ποσό καταβάλλεται και κατά την περίοδο της κατασκευής). Αρχικό ενδιαφέρον για το IRC έχουν εκδηλώσει οι 
αμερικάνικες Ceasars Entertainment, Mohegan Gaming & Entertainment, Hard Rock International ο Μαλαισιανός όμιλος Genting, η 
γαλλική Groupe Barrière και ένας μικρός αριθμός επενδυτικών κεφαλαίων που δύναται να συνεργαστούν με τους 
προαναφερόμενους εξειδικευμένους φορείς λειτουργίας καζίνο. 

 
 
 (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. 

 

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  

Γιάννης Σινάπης +30-210-6879353 sinapis@euroxx.gr Ηλίας Δημητρός +30-210 6879 485 dimitros@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

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

 

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


