
                

 
 
 
 

      Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

 
 

                                              Φεβρουάριος 18, 2020 

 
                Ενημερωτικό Δελτίο   
      

 

Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του -0.27% (919,77 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 44 κινήθηκαν ανοδικά, 
64 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 79 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.313,70 μονάδες (-0,31%), με τις 
μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,67%), ΤΕΝΕΡΓ (+0,92%) και ΒΙΟ (+0,54%) να καταγράφουν 
την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΕΤΕ (-1,51%), ΑΛΦΑ(-
1,54%) και ΦΡΛΚ (-2,22%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Αμερικάνικες και 
οι Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν μικτές τάσεις. 
 

Οικονομία 
 

 Απόφαση η οποία απαλλάσσει την Ελλάδα από πρόστιμο που ξεπερνούσε 
τα 300 εκατ. ευρώ, που είχε επιβάλει η Κομισιόν, έλαβε το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο.Το εν λόγω πρόστιμο, το συνολικό ύψος του οποίου ανερχόταν σε 

302.577.561 ευρώ, αφορούσε τις στρεμματικές ενισχύσεις για τους βοσκοτόπους 
τα έτη 2009 έως 2011, ύψους 15.383.972,53 ευρώ. Όπως αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, «ακυρώνει την 
εκτελεστική απόφαση 2015/1119 της Επιτροπής μόνο ως προς τις δαπάνες για 
την κατ' αποκοπήν διόρθωση ύψους 25%, για τα έτη υποβολής αιτήσεων 2009 
έως 2011». 

 

 Το Eurogroup αποφάσισε χθές τον διορισμό του Tuomas Saarenheimo στη 
θέση του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας της Ευρωομάδας (EWG), που 
είναι επιφορτισμένη με την προετοιμασία των συνεδριάσεων των 
Υπουργών Οικονομικών της ζώνης του ευρώ. Όπως ανακοινώθηκε ο T. 

Saarenheimo θα αναλάβει καθήκοντα από την 1η Απριλίου 2020 και θα έχει 
θητεία δύο ετών, ενώ θα διαδεχθεί τον Hans Vijlbrief που κατείχε τη θέση του από 
το Φεβρουάριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2020. Ως την 1η Απριλίου η Odile 
Renaud-Basso θα παραμείνει στην προεδρία του οργάνου. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Στις 23 Μαρτίου στο Λονδίνο, η διοίκηση της ΔΕΗ θα παρουσιάσει στους 
επενδυτές το business plan. Τέλη Μαρτίου μεταβιβάζει σε funds τα δύο 
πακέτα ληξιπρόθεσμων οφειλών, ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Προσδοκίες για 
έσοδα 300-500 εκατ. ευρώ. Τους ξένους επενδυτές επιδιώκει να προσεγγίσει και 

να δελεάσει για την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους στη ΔΕΗ η διοίκηση της 
επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα και όπως αναφέρουν πληροφορίες, 
προγραμματίζεται για τις 23 Μαρτίου η επενδυτική ημερίδα Investors Day στο 
Λονδίνο, όπου θα παρουσιαστεί αναλυτικά το ολοκληρωμένο business plan της 
McKinsey για τον όμιλο της ΔΕH, καθώς και εκείνα του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕH 
Ανανεώσιμες. Πέραν αυτού, προς το τέλος του Μαρτίου, σύμφωνα με τις ίδιες 
πηγές, η εταιρεία θα προχωρήσει στην τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
ύψους 1,5 δισ. Ευρώ αποσκοπώντας στην άντληση εσόδων της τάξης των 300 με 
500 εκατ. ευρώ που θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών.. 
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης αναμένεται να δώσει 
έμφαση τόσο στην απόφαση της επιχείρησης για το κλείσιμο των λιγνιτικών 
μονάδων έως το 2023, πλην της Πτολεμαϊδας V, που θα κρατήσει έως το 2028, 
αλλά και στη διείσδυση στις ΑΠΕ στοχεύοντας στην αύξηση του μεριδίου της. Η 
διοίκηση επίσης θα προσπαθήσει να προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για 
τον ΔΕΔΔΗΕ με την απόφαση για την ιδιωτικοποίηση του 49% προς τον 
Σεπτέμβριο. Για το σκοπό αυτό η διοίκηση του Διαχειριστή θα έχει παραλάβει 
μέχρι τα μέσα Μαρτίου και το business plan που εκπονεί η McKinsey & Company. 
Εξάλλου, η δημόσια εταιρεία αναμένεται προς το τέλος του Μαρτίου να έχει 
αποφασίσει και ανάμεσα σε δύο προσφορές που φέρεται να έχει λάβει για την 
τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η 
εταιρεία είναι έτοιμη να προχωρήσει στη μεταβίβαση των δύο πακέτων 
απλήρωτων λογαριασμών συνολικού ύψους 1,5 δισ. Ευρώ σε funds. Πρόκειται για 
δύο πακέτα. Το ένα είναι με ληξιπρόθεσμες οφειλές 60 ημερών και το άλλο άνω 
των 90 ημερών. Η συναλλαγή θα γίνει μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού και η ΔΕΗ 
προσδοκά να αντλήσει έσοδα της τάξης των 300 με 500 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια 
των χρηματοδοτήσεων θα είναι 36 μήνες και προφανώς, όπως αναφέρουν 
πληροφορίες, η εταιρεία βρίσκεται στην τελική ευθεία για να συμφωνήσει το ύψος 
του κουπονιού και άλλων όρων της συναλλαγής. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 919.77 -0.27% +0.3% 
FTSE-Large Cap 2,313.70 -0.31% +0.7% 
FTSE-Mid Cap 1,268.85 -0.73% +6.2% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 62,510 -1.77% +2.1% 
Όγκος (€ εκατ.) 30.40 -72.54% 71.68 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

ΕΛΠΕ 1.67% 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%  
ΤΕΝΕΡΓ 0.92% 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%  
ΒΙΟ 0.54% 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%  
Cenergy 0.43% 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%  
ΑΔΜΗΕ 0.37% 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 -0.91% -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 -1.11% -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%  
ΕΤΕ -1.51% -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%  
ΑΛΦΑ -1.54% -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%  
ΦΡΛΚ -2.22% -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 -0.41% -0.2 -3 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 1.60% +0.8 -64 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 0.95% +0.7 -52 

Spread 10ετούς Ομ. 135 +0.8 +7 

EUR / USD 1.08 -0.11% -3.4% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 52.10 0.10% -14.7% 

ΑΕΠ (%) 2.3% Γ’ Τριμ.'19 - 

Πληθωρισμός 0.9% Ιανουάριος'19 - 

Πηγή: Bloomberg 

 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

18/02/2020:                           -                                     
 

19/02/2020:  ΟΤΕ – Αποτελέσματα Δ’ τριμήνου 
20/02/2020:  ΟΤΕ – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
20/02/2020:  ΕΛΠΕ – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
27/02/2020:  ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου 
27/02/2020:  ΣΑΡ – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
02/03/2020:  MSCI – Ημερομηνία εφαρμογής              .                 
.                    τριμηνιαίας αναθεώρησης δείκτη 
05/03/2020:  ΤΕΝΕΡΓ – Αποκοπή επιστροφής          .       
.                    κεφαλαίου  
06/03/2020:  ΕΛΣΤΑΤ - Ανακοίνωση ΑΕΠ Δ’ τριμ’19 
11/03/2020:  ΤΕΝΕΡΓ – Πληρωμή επιστροφής                                     
.                     κεφαλαίου 
16/03/2020:  Eurogroup 
17/03/2020:  ΑΡΑΙΓ – Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου’19 
30/03/2020:  EXAE – Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου’19 
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 Στην Αθήνα για συναντήσεις με τους CEO των ελληνικών τραπεζών και με τον διοικητή της ΤτΕ, Γ. Στουρνάρα, θα βρεθεί ο 
επικεφαλής του SSM, Αντρέα Ένρια. Τα κρίσιμα θέματα της ατζέντας, ο αέρας των τραπεζιτών και το αγκάθι. Η πορεία των 

προς τιτλοποίηση πακέτων μη εξυπηρετούμενων δανείων, η εφαρμογή του σχεδίου κρατικών εγγυήσεων -γνωστό ως σχέδιο 
Ηρακλής-, τα stress tests αλλά και κρίσιμα θέματα όπως οι πλειστηριασμοί και το νέο πτωχευτικό πλαίσιο των ιδιωτών, θα βρεθούν 
στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχουν, την Τετάρτη 4 Μαρτίου στην Αθήνα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ελληνικών 
τραπεζών με τον επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) Αντρέα Ένρια. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο επόπτης της ΕΚΤ 
θα συναντηθεί και με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Στο πρόγραμμα του κ. Ένρια εντάσσεται και η 
συμμετοχή του, το διήμερο 5-6 Μαρτίου, στο ετήσιο φόρουμ που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στους Δελφούς. 
 

 Τη συμφωνία ανάμεσα στα Ελληνικά Πετρέλαια και τη γερμανική εταιρεία έργων ΑΠΕ Juwi για την κατασκευή του τέταρτου 
μεγαλύτερου στην Ευρώπη φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 204 MW στην Κοζάνη, ανακοίνωσαν στη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου οι εκπρόσωποι των δύο επιχειρήσεων. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 130 εκατ. ευρώ και πρόκειται επίσης για το 

μεγαλύτερο έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα ως σήμερα. Στην ίδια εκδήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος των 
ΕΛ.ΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης ανακοίνωσε επίσης τη στροφή του ομίλου στον χώρο των ΑΠΕ, θέτοντας ως στόχο τα 600 ΜW μέχρι το 
2025 και τα 300 MW μέχρι το 2021. Η ΕΛ.ΠΕ, όπως αποσαφήνισαν ο κ. Σιάμισιης και ο γενικός διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης της εταιρείας Γιώργος Αλεξόπουλος, επί της ουσίας εξαγόρασε «πακέτο» την εταιρεία ειδικού σκοπού της Juwi 
Hellas, που περιλαμβάνει τις άδειες του φωτοβολταϊκού πάρκου και την κατασκευή. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει να 
κατασκευάζεται στο τρίτο τρίμηνο του έτους και θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει στο τέλος του 2021. Στη φάση της κατασκευής, θα 
δημιουργήσει 350 θέσεις εργασίας και το πάρκο εκτείνεται σε έκταση 4.500 στρεμμάτων και αποτελείται από 18 υποέργα με 500.000 
συνολικά πάνελ διπλής όψεως. Η παραγωγή του, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ανέρχεται σε 300 Γιγαβατώρες 
ετησίως και καλύπτει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης 75.000 νοικοκυριών. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Juwi Hellas 
Τάκη Σαρρή, οι διαδικασίες αδειοδότησης του φωτοβολταϊκού ξεκίνησαν το 2012 και πριν από λίγους μήνες ολοκληρώθηκαν οι 
περιβαλλοντικές άδειες, δηλαδή σχεδόν οκτώ χρόνια μετά! Απομένει η έκδοση των αδειών εγκατάστασης. Ο κ. Σιάμισιης, 
περιγράφοντας τη στροφή των ΕΛ.ΠΕ στις ΑΠΕ, είπε ότι η σημερινή συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα ετήσια 
EBITDA των 600 με 800 εκατ. ευρώ είναι μόλις 2 εκατ. ευρώ, ενώ με το πάρκο της Κοζάνης θα εκτοξευτεί στα 20 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος 
έθεσε ως στόχο τον διπλασιασμό της συνεισφοράς των ΑΠΕ στα EBITDA και σίγουρα να κινείται άνω των 50 εκατ. ευρώ. Από την 
πλευρά του, ο κ. Αλεξόπουλος υπογράμμισε ότι η ΕΛ.ΠΕ Ανανεώσιμες έχει ένα χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη ισχύος 1.000 ΜW 
και εξ αυτών κάποια θα προχωρήσουν. Ο ίδιος όμως τόνισε πως έπονται κι άλλες εξαγορές πάρκων, είτε ώριμων είτε εν λειτουργία, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και το εκτελεστικό μέλος της διοικητικής επιτροπής της 
μητρικής Juwi AG, Στέφαν Χάνσεν, ο οποίος τόνισε ότι στην Ευρώπη οι χώρες στις οποίες δίνει έμφαση για ανάπτυξη είναι η Ελλάδα 
και η Ιταλία. Η γερμανική εταιρεία έχει 17 γραφεία στο εξωτερικό και έχει σε εξέλιξη την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στις ΗΠΑ, τη Ν. Αφρική 
και την Αυστραλία μεταξύ άλλων. Το χαρτοφυλάκιό της ανέρχεται σε 5.000 MW και τα έσοδά της το 2018 ήταν στα 3,9 δισ. ευρώ. 
 

 Η έκδοση του Tier II από την Πειραιώς είναι μέρος του σχεδίου για σημαντική μείωση των προβληματικών δανείων, 
σημειώνει η Moody’s σε έκθεσή της. Είναι πιστωτικά θετική εξέλιξη, καθώς στηρίζει την κεφαλαιακή επάρκεια, προσθέτοντας 

περίπου 110 μονάδες βάσης στον αντίστοιχο δείκτη (CAR) και ανοίγει τον δρόμο να εκπληρωθεί το στρατηγικό πλάνο για σημαντική 
μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) το 2020 μέσω τιτλοποιήσεων, οι οποίες θα έχουν αρνητική επίδραση στα 
κεφάλαια. Παράλληλα, όπως σημειώνει ο οίκος, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης. Στην ανάλυση σημειώνεται ότι η Πειραιώς 
παρουσίασε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2019 pro forma CAR 16%, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενη πώληση NPEs και τη συμφωνία με 
την Intrum Hellas. Η Moody’s τώρα υπολογίζει ότι ο νέος δείκτης pro forma CAR έχει αυξηθεί στο 17,1%, έναντι απαίτησης για το 
2020, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης των ρυθμιστικών αρχών (SREP) για 14,25%. Η έκδοση του ομολόγου ακολουθεί την 
ανακοίνωση της νέας στρατηγικής της τράπεζας για να μειώσει τα προβληματικά δάνεια. Το Tier II θα μετριάσει τις συνέπειες στην 
κεφαλαιακή θέση, με βάση το αναθεωρημένο σχέδιο, το οποίο θα περικόψει τον δείκτη CAR κατά περίπου 180 μονάδες βάσης. 
Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική της Πειραιώς, θα περιορίσει τα NPEs μέσω δύο μεγάλων τιτλοποιήσεων το 2020, που συνολικά 
φτάνουν τα 7 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το προηγούμενο πλάνο, η μείωση των NPEs επιταχύνεται με στόχο να είναι κάτω από 8 δισ. 
ευρώ στα τέλη του 2022. Η Moody’s περιγράφει το σχέδιο των δύο τιτλοποιήσεων και την πρόθεση της τράπεζας να αξιοποιήσει το 
σχέδιο Ηρακλής. Η κυβέρνηση θα εγγυηθεί τα senior ομόλογα που θα εκδοθούν, τα οποία θα διακρατήσει η Πειραιώς. Η τελευταία 
σκοπεύει να κάνει αίτηση για κρατικές εγγυήσεις στα senior ομόλογα, τα οποία θα αναγνωριστούν ως εξυπηρετούμενα δάνεια και 
πιθανότατα, εκτιμά η Moody’s, θα θεωρηθούν «μηδενικού ρίσκου». Η έκδοση του Tier II διαφοροποιεί επίσης τις πηγές 
χρηματοδότησης της Πειραιώς από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων χωρίς εξασφάλιση, πέρα από τις καταθέσεις, τη χρηματοδότηση 
της ΕΚΤ και τις συναλλαγές στη διατραπεζική. Επιπλέον, μειώνει την εξάρτηση από τον δανεισμό με εξασφαλίσεις, ο οποίος απαιτεί 
δέσμευση ενεργητικού, βελτιώνοντας το συνολικό προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας. Οι καταθέσεις της Πειραιώς ήταν 5,2% 
υψηλότερες τον Σεπτέμβριο του 2019 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, χάρη στη συνολική βελτίωση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών τα τελευταία χρόνια. Τέλος, η Moody’s επισημαίνει ότι η Πειραιώς ήταν η πρώτη που εξέδωσε ομόλογο Tier II, καθώς και 
το ότι η τελευταία έκδοση φέρει κουπόνι 5,5% έναντι 9,75% της πρώτης. 
 
(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”) 
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http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.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. 

 

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


