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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του 0,31% (722,12 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη  
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 46 κινήθηκαν 
ανοδικά, 48 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 100 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης 
υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.879,11 μονάδες (+0,28%), 
με τις μετοχές των ΣΑΡ (+2,25%), ΒΙΟ (+1,94%) και ΕΤΕ (+1,67%) να καταγράφουν 
την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΠΕΙΡ (-1,48%), ΔΕΗ (-
2,02%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-2,35%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι 
Ευρωπαϊκές και οι Αμερικάνικες αγορές κινήθηκαν ανοδικά. 
 

Οικονομία 
 

 Από την εξέταση των άλλων στοιχείων του φακέλου, όπως η τεχνική 
προσφορά ή το στρατηγικό σχέδιο, θα εξαρτηθεί η συμμετοχή των 
υποψήφιων επενδυτών στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή την 
ηλεκτρονική δημοπρασία. Σήμερα άνοιξαν οι οικονομικές προσφορές και 

σύμφωνα με πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε πως 
με βάση αυτές, όλοι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής. Όλα, όμως, 
θα κριθούν από την εξέταση των άλλων στοιχείων των φακέλων και οι οριστικές 
αποφάσεις θα ληφθούν σε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ στις 26 Μαρτίου. 
Τότε θα αποφασιστούν και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 
Δεσμευτικές προσφορές στον διαγωνισμό για τη μαρίνα Αλίμου, τη μεγαλύτερη 
των Βαλκανίων, είχαν καταθέσει προ ημερών τα εξής σχήματα: 1. ΑΒΙΑΡΕΠΣ 

ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΚΟΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣ 2. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3. LAMDA 

DOGUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. Όπως είχε ανακοινώσει η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, για 
πρώτη φορά σε διαγωνισμό παραχώρησης θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα της 
ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-Auction), για να ζητήσει βελτιωμένες οικονομικές 
προσφορές από τα επενδυτικά σχήματα που θα προκριθούν. «Μέσω της νέας 
αυτής στρατηγικής, το ΤΑΙΠΕΔ ενισχύει τη διαφάνεια της διαγωνιστικής του 
διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον 
προσφορών προς όφελος του τελικού εσόδου για το Ελληνικό Δημόσιο. Ετσι στις 
26 Μαρτίου και μετά την εξέταση των φακέλων, θα καθοριστεί από το Δ.Σ. του 
ΤΑΙΠΕΔ: (i) Η ημερομηνία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η ώρα 
έναρξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, (ii) Η τιμή εκκίνησης, δηλαδή το ύψος του 
ελάχιστου αποδεκτού προσφερόμενου τιμήματος, η οποία θα καθορίζεται από το 
Ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλότερη έγκυρη υποβληθείσα οικονομική 
προσφορά και την ανεξάρτητη αποτίμηση της αξίας της παραχώρησης (iii) Το 
βήμα του διαγωνισμού (αύξηση προσφοράς), δηλαδή ένα σταθερό ποσό που 
ορίζεται ως η ελάχιστη αύξηση της κάθε βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς επί 
της τιμής εκκίνησης ή της ανώτατης ήδη υφιστάμενης βελτιωμένης οικονομικής 
προσφοράς και (iv) Η διάρκεια του διαγωνισμού. 

 

 Πρωτογενές αποτέλεσμα 823 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές 
έλλειμμα 196 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2.695 εκατ. ευρώ 
για την ίδια περίοδο το 2018 καταγράφεται στα προσωρινά στοιχεία του 
υπουργείου Οικονομικών για το πρώτο δίμηνο του έτους. Όπως προκύπτει 

από τα στοιχεία, τα έσοδα κινήθηκαν καλύτερα του στόχου καθώς αυτά του 
τακτικού προϋπολογισμού ήταν 7.831 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση 
κατά 343 εκατ. ευρώ ή 4,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 
στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού ήταν 8.462 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 371 εκατ. ευρώ ή 4,6% 
έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 631 εκατ. ευρώ, αυξημένες 
κατά 28 εκατ. ευρώ από τον στόχο (603 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 452 εκατ. ευρώ, 
αυξημένα κατά 100 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο, το 
σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.724 
εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 369 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα 
συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.111 εκατ. ευρώ, 
αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 431 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του ΠΔΕ 
ανήλθαν σε 370 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 134 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι 
επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2019 ανήλθαν σε 387 εκατ. ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 63 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (324 εκατ. 
ευρώ). 

 

 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 722.12 +0.31% +17.7% 
FTSE-Large Cap 1,879.11 +0.28% +16.8% 
FTSE-Mid Cap 1,140.31 -1.55% +16.9% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 51,204 +0.16% +14.1% 
Όγκος (€ εκατ.) 81.76 +23.86% 44.21 

  

 
ΣΑΡ 2.25% 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%  
ΒΙΟ 1.94% 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%  
ΕΤΕ 1.67% 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%  

ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1.64% 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%  
ΜΥΤΙΛ 1.48% 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%  

ΕΕΕ -0.39% -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%  
ΟΛΠ -0.60% -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%  
ΠΕΙΡ -1.48% -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%  
ΔΕΗ -2.02% -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%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2.35% -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% +0.1 +0 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.51% -2.7 -54 

Spread 10ετούς Ομ. 3.80% -2.1 -60 

USD / Euro 372 -1.8 -44 

Αργό Πετρέλαιο ($) 1.13 0.25% -1.2% 

ΑΕΠ (%) 1.6% Δ’ Τριμ.'18 - 

Πληθωρισμός  0.6% Φεβ. '19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

18/03/2019:  ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Έτους 
18/03/2019:  ΜΟΗ - Αποτελέσματα Έτους 
18/03/2019:  FTSE Δείκτης Αναδυόμενων Αγορών -   
                     Ημέρα Εφαρμογής Αναθεώρησης  
 
19/03/2019:  ΦΡΛΚ - Αποτελέσματα Έτους 
21/03/2019:  ΟΤΟΕΛ - Αποτελέσματα Έτους 
27/03/2019:  ΟΠΑΠ - Αποτελέσματα Έτους 
28/03/2019:  ΑΛΦΑ - Αποτελέσματα Έτους 
28/03/2019:  ΕΤΕ - Αποτελέσματα Έτους 
28/03/2019:  ΜΥΤΙΛ - Αποτελέσματα Έτους 
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Επιχειρήσεις 
 

 Παρά το γεγονός πως η ανακοίνωση της Αττικό Μετρό ανέφερε πως κατατέθηκαν τρεις προσφορές για το πρώτο τμήμα 
της γραμμής 4 του μετρό Αθήνας, οι προσφορές φαίνεται πως είναι δύο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αττικό Μετρό η 

κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ - Vinci - Siemens δεν κατέθεσε τελικά δεσμευτική τεχνική και οικονομική προσφορά. Οι τρεις παραπάνω 
εταιρείες έστειλαν επιστολή υποστηρίζοντας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, πως εκκρεμούν σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (ΣτΕ) τόσο για το διαγωνισμό για τον οδικό άξονα Ακτιο - Αμβρακία, όσο και για προσφυγή που είχε καταθέσει ο όμιλος 
Μυτιληναίος για το διαγωνισμό του μετρό. Επιπλέον, όπως εξηγούν, εκκρεμεί και η προσεκτικότερη αξιολόγηση της πρόσφατης 
απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις τεχνικές εταιρείες που δεν είχαν συμμετάσχει στο συμβιβασμό για τη γνωστή 
υπόθεση των διαγωνισμών δημοσίων έργων. Γι' αυτό το λόγο και θέλοντας να προστατεύσουν την εμπιστευτικότητα της προσφοράς 
τους (σ.σ. η τεχνική προσφορά ανοίγει όταν την παραλάβουν οι υπηρεσίες της Αττικό Μετρό) δεν την κατέθεσαν. Νωρίτερα η 
διοίκηση της Αττικό Μετρό είχε ανακοινώσει πως εμφανίστηκαν και οι τρεις υποψήφιοι. Τελικά προσφορές κατατέθηκαν από τις 
κοινοπραξίες J+P ΑΒΑΞ ΑΕ- GHELLA SpA –ALSTOM TRANSPORT S.A. και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ANSALDO STP S.p.A – HITACHI RAIL 
ITALY SPA. Αν προχωρήσει ο διαγωνισμός, τότε η κατασκευή του πρώτου τμήματος της Γραμμής 4 θα είναι το μεγαλύτερο έργο 
μετρό που εκτελείται αυτή τη στιγμή στην Ε.Ε, προϋπολογισμού δημοπράτησης 1,51 δισ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Όπως υποστηρίζει η 
διοίκηση της Αττικό Μετρό, το πρώτο τμήμα της Γραμμής 4 έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εξυπηρέτηση πολλών πυκνοκατοικημένων 
περιοχών του Λεκανοπεδίου, του κέντρου της Αθήνας με την κατασκευή τεσσάρων νέων σταθμών (Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, 
Ευαγγελισμός). Ταυτόχρονα «θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση υφιστάμενων κεντρικών σταθμών μετρό από την συνεχώς 
αυξανόμενη ζήτηση του επιβατικού κοινού, στην εξυπηρέτηση πολλών σημαντικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, όπως Νοσοκομεία, 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ. καθώς και στην αύξηση της δικτύωσης των υφιστάμενων Γραμμών Μετρό με δύο σταθμούς 
ανταπόκρισης (Πανεπιστήμιο/Ακαδημία, Ευαγγελισμός)». Η χάραξή του εκτείνεται από την περιοχή του Άλσους Βεΐκου στο Γαλάτσι 
μέχρι το Γουδή και υπάγεται στα διοικητικά όρια των Δήμων Αθήνας, Γαλατσίου, Καισαριανής και Ζωγράφου. Η νέα γραμμή έχει 
μήκος περίπου 12,8 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει δεκαπέντε νέους υπόγειους σταθμούς: Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, 
Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου και 
Γουδή. 

 

 Εξι υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών μια κινεζική ιδιωτική εταιρεία η China Western Power Industrial Co LTD, 
περιλαμβάνονται μεταξύ όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αγορά των λιγνιτικών μονάδων της Μελίτης και της 
Μεγαλόπολης. Η διοίκηση της εταιρείας έσπευσε να εκφράζει την ικανοποίηση της για τον αριθμό και την προσδοκία της ότι με αυτή 

τη συμμετοχή και ενδιαφέρον θα υπάρξει ουσιαστικός διαγωνισμός και θετική έκβαση της διαδικασίας αποεπένδυσης. Η Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση 
του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των Αποεπενδυόμενων Επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της σχετικής 
επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξάγεται βάσει του αρ. 3Α Ν. 4533/2018. Ειδικότερα, φάκελο εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος υπέβαλαν, σύμφωνα με την από 08.03.2019 Κοινή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής 
Δεσμευτικών Προσφορών, τα ακόλουθα έξι Ενδιαφερόμενα Μέρη (με αλφαβητική σειρά): 1. BEIJING GUOHUA POWER COMPANY 
LIMITED AND DAMCO ENERGY S.A. (σ.σ. όμιλος Κοπελούζου) (CONSORTIUM) 2. CHINA WESTERN POWER INDUSTRIAL Co 
LTD 3. SEV.EN ENERGY AG – INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED (CONSORTIUM) 4. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 5. 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» ανακοίνωσε ότι στις 15 Μαρτίου 2019 ενέκρινε το σχέδιο 
σύμβασης συγχώνευσης («ΣΣΣ») με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ» από την 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η Συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευομένων 

Εταιρειών βάσει των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που εμφανίζονται στον από 31 Δεκεμβρίου 2018 ισολογισμό 
μετασχηματισμού της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ. Σύμφωνα με το ΣΣΣ, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 1,27 νέες, κοινές, 
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,03 της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για κάθε 1 υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου 
μετοχή ονομαστικής αξίας €0,30 της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα διατηρήσουν τον τρέχοντα 
αριθμό των κοινών μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που κατέχουν. Τα ανωτέρω και η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελούν υπό την 
αίρεση της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται κατά νόμο από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των 
Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την πλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων που 
προβλέπονται στις συμβατικές και λοιπές έννομες σχέσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ή απορρέουν από αυτές. Οι 
Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της Συγχώνευσης σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 H Τιτάν ανακοίνωσε ότι, μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβε στις 15 Μαρτίου 2019 από την FMR LLC, το ποσοστό 
δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η ελεγχόμενη εταιρία FMR Co. Inc, ανήλθε του ορίου του 5% και έφτασε το 5,02% των 
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Σύμφωνα με την ίδια ως άνω ενημέρωση, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, το οποίο 

κατέχει εμμέσως η FMR LLC μέσω των εταιριών FIAM Holdings LLC, FIAM LLC, Fidelity Institutional Asset Management Trust 
Company, Fidelity Management & Research Company και FMR Co., Inc., ανήλθε σε 5,61% από 5,41% των δικαιωμάτων ψήφου της 
Εταιρίας. 

 
 (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”) 

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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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. 

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


