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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του -0.85% (792.06 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη  
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 37 κινήθηκαν 
ανοδικά, 66 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 19 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1,948.19 μονάδες (-0.78%), με τις 
μετοχές των ΑΡΑΙΓ (+2.39%), ΕΤΕ (+1,58%) και ΑΛΦΑ (+0,83%) να καταγράφουν την 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΤΕΝΕΡΓ (-2,82%), ΜΠΕΛΑ (-
4,10%) και ΦΡΛΚ (-5,12%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές 
αγορές και οι Αμερικανικές κινήθηκαν ανοδικά. 

 
Οικονομία 
 
 Αισθητή βελτίωση της εικόνας των εσόδων στο επτάμηνο του 2019. 

Χαμόγελα έφερε στην κυβέρνηση η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 7μηνου 
Ιανουαρίου - Ιουλίου, καθώς τα στοιχεία δείχνουν υπέρβαση του στόχου για τα 
έσοδα και υπερπλεόνασμα, επιτρέποντας μεγαλύτερη αισιοδοξία για την επίτευξη 
του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ φέτος. Ταυτόχρονα, η καλή 
πορεία του προϋπολογισμού το 7μηνο ενισχύει την επιχειρηματολογία της 
κυβέρνησης υπέρ της χορήγησης φοροελαφρύνσεων τον επόμενο χρόνο, ενόψει 
της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς τον Σεπτέμβριο για τον προϋπολογισμό 
του 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα καθαρά 
έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού το 7μηνο διαμορφώθηκαν στα 28,605 δισ. 
ευρώ έναντι στόχου για 26,455 δισ. ευρώ, δηλαδή ήταν αυξημένα κατά 2,150 δισ. 
ευρώ ή 8,1%. Σημασία έχει κυρίως ότι τα φορολογικά έσοδα ήταν αυξημένα κατά 
534 εκατ. ευρώ (διαμορφώθηκαν στα 26,248 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 25,715 
δισ. ευρώ). Ειδικά, τον Ιούλιο το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ήταν 
αυξημένο κατά 209 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, αντιστρέφοντας 
την αρνητική πορεία του Ιουνίου. άλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, καλή ήταν η 
πορεία των εσόδων και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, εμφανίζοντας 
υπέρβαση 100 εκατ. ευρώ. Κατά τα άλλα, η αύξηση των εσόδων του 7μήνου 
οφείλεται κυρίως στην είσπραξη 1,119 δισ. ευρώ που αφορά το τίμημα (εκτός 
ΦΠΑ) από την επέκταση της σύμβασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που 
είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί το 2018 (και δεν μετράει στο πρωτογενές 
πλεόνασμα κατά πρόγραμμα), και από την είσπραξη 644 εκατ. ευρώ από ANFAs 
τον Μάιο του 2019, που δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2019 
(επίσης δεν μετράει, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στα κατά πρόγραμμα έσοδα, 
αν και αυτό είναι τώρα υπό διαπραγμάτευση). Από την άλλη, οι δαπάνες του 
κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν κάτω από τον στόχο, συμβάλλοντας 
στη δημιουργία υπερπλεονασμάτων. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες ήταν 30,456 δισ. 
ευρώ, έναντι στόχου για 31,083, δηλαδή μειωμένες κατά 627 εκατ. ευρώ. Σε 
σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο, πάντως, ήταν αυξημένες (κατά 1,4 δισ. 
ευρώ, περίπου). Για την πραγματοποίηση μειωμένων δαπανών έναντι του στόχου 
ευθύνονται κυρίως η μειωμένη δαπάνη τόκων κατά 189 εκατ. ευρώ, η 
υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 163 εκατ. ευρώ και οι μικρότερες πληρωμές οπλικών 
συστημάτων κατά 277 εκατ. ευρώ, οι οποίες επίσης δεν επηρεάζουν άμεσα το 
δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Υπήρξε, βεβαίως, η επιβάρυνση των 971 εκατ. ευρώ 
για τη χορήγηση του επιδόματος της 13ης σύνταξης από την προηγούμενη 
κυβέρνηση, αλλά ο προϋπολογισμός εμφανίζει ως πίστωση τα 982 εκατ. ευρώ 
που είχαν προβλεφθεί προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής των 
αναδρομικών σε ειδικά μισθολόγια, που τελικά δεν χρειάστηκαν. Επομένως, 
εμφανίζεται να αντισταθμίζεται η δαπάνη για τις συντάξεις. Ετσι, το ισοζύγιο του 
κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσής του σε 
τροποποιημένη ταμειακή βάση, εμφάνισε έλλειμμα 1,851 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 
για 4,628 δισ. ευρώ, δηλαδή ήταν χαμηλότερο κατά 2,777 δισ. ευρώ. Χαμηλότερο 
ήταν το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού και έναντι του επταμήνου του 
2018 (κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ). Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε 
σε πλεόνασμα 1,779 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 803 εκατ. 
ευρώ και έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 926 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο 
το 2018.  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 792.06 -0.85% +29.1% 
FTSE-Large Cap 1,948.91 -0.78% +21.2% 
FTSE-Mid Cap 1,263.41 -0.05% +29.6% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 54,881 -0.65% +22.3% 
Όγκος (€ εκατ.) 59.94 -15.83% 67.15 

  

FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

ΑΡΑΙΓ 2.39% 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%  
ΕΤΕ 1.58% 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 0.83% 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%  
Ελλάκτωρ 0.50% 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 0.41% 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%  

ΟΠΑΠ -2.51% -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%  
ΒΙΟ -2.59% -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%  
ΤΕΝΕΡΓ -2.82% -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 -4.10% -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 -5.12% -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 -0.40% +0.2 -10 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 2.72% -2.7 -233 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1.97% -5.8 -243 

Spread 10ετούς Ομ. 265 -8.6 -151 

EUR / USD 1.11 -0.69% -3.2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 54.37 -0.18% 19.7% 

ΑΕΠ (%) 1.3% A’ Τριμ.'19 - 

Πληθωρισμός 0.2% Μάιος '19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

19/08/2019:  TΙΤΚ – Παύση διαπραγμάτευσης μτχ 

22/08/2019:  PPC – ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση 
23/08/2019:  Moody’s – Αξιολόγηση Ελληνικ.αξιόχρ. 
28/08/2019:  MSCI – Ημέρα εφαρμογής αναθ. 
28/08/2019:  ΜΟΗ – Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 
29/08/2018:  ΕΤΕ - Αποτελέσματα Α’     
                     Εξαμήνου και τηλεδιάσκεψη 
29/08/2018:  ΑΛΦΑ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου  
                     και τηλεδιάσκεψη 
29/08/2019:  ΕΛΠΕ - Αποτελέσματα Α’   
                     Εξαμήνου και τηλεδιάσκεψη 
30/08/2018:  ΠΕΙΡ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου  
                     και τηλεδιάσκεψη  
30/08/2018:  ΕΥΡΩΒ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου και  .     
.                    τηλεδιάσκεψη  
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 Τα τρία στοιχήματα της κυβέρνησης στο Ελληνικό Στην τελική ευθεία εισέρχεται το ξεμπλοκάρισμα της διαδικασίας αξιοποίησης 

του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Ολα δείχνουν ότι οι επόμενες 45 ημέρες είναι οι πιο κρίσιμες για την πορεία της πιο 
σημαντικής επένδυσης στη χώρα μας. Η κυβέρνηση πρέπει μέχρι τέλος του μήνα να φέρει τις τέσσερις κοινές υπουργκές αποφάσεις 
(ΚΥΑ) που θα περιλάβουν τους όρους πολεοδόμησης του ακινήτου και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός 
για την άδεια του καζίνο. Παρά την κρισιμότητα των αποφάσεων και το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, για πρώτη φορά είναι 
διάχυτη η αίσθηση ότι οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν. Και αυτό συμβαίνει επειδή σύσσωμη η κυβέρνηση έδειξε τόσο την πολιτική 
βούλησή της να προχωρήσει το έργο όσο και το γεγονός ότι συνιστά μία από πιο υψηλές προτεραιότητές της στη πολιτική της 
ατζέντα. Η αίσθηση αυτή έχει μεταφερθεί και σε υπηρεσιακό επίπεδο, και πλέον η κρατική μηχανή κινείται προς αυτή την κατεύθυνση 
χωρίς παλινωδίες. Αντίθετα, με την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι διαιρέσεις και οι διχογνωμίες σχετικά με την 
αξιοποίηση του Ελληνικού ήταν μεγάλες –ακόμη και σε κυβερνητικό επίπεδο, όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Αδωνις Γεωργιάδης– οι παλινωδίες ήταν στην ημερήσια διάταξη. Ο επόμενος κρίσιμος παράγοντας θα είναι η υποβολή προσφορών 
για την απόκτηση της άδειας καζινο στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Ολα δείχνουν ότι υπάρχουν τρεις ενδιαφερόμενοι (MGE, Hard Rock 
Café, Genting), εκ των οποίων ένας είναι ο πιο ζεστός. Πρόκειται για τη MGE (Mohegan Gaming Entertainment), η οποία έχει 
δαπανήσει πολύ χρόνο και χρήμα στο συγκεκριμένο έργο. Μάλιστα, ο επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας και ελληνικής 
καταγωγής Μάριο Κοντομέρκος, έχει επισκεφθεί πολλές φορές την Ελλάδα μετά την έναρξη του project του καζίνο στο Ελληνικό. 
Επίσης, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, η εταιρεία είναι έτοιμη εδώ και μήνες για να υποβάλει την προσφορά της. Το 
στοίχημα επομένως είναι να υπάρξει ανταγωνισμός κατά την υποβολή προσφορών για την παραχώρηση της άδειας του καζίνο. Το 
τελευταίο είναι κάτι που δεν μπορεί να διασφαλίσει η κυβέρνηση, παρά την οποιαδήποτε βούλησή της σχετικά με την αξιοποίηση του 
Ελληνικού. Το δεύτερο στοίχημα είναι η αντιμετώπιση των πιθανών προσφυγών που σίγουρα θα υπάρξουν μετά τη δημοσιοποίηση 
των ΚΥΑ. Ωστόσο, η πληθώρα προσφυγών που έχει απορρίψει μέχρι σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για το ίδιο θέμα, 
εκτιμάται ότι θα οδηγήσει γρήγορα σε απορριπτικές αποφάσεις. Το τρίτο στοίχημα της κυβέρνησης είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης των 
αιρέσεων και το οικονομικό κλείσιμο της συμφωνίας η οποία θα αποφέρει τα πρώτα 300 εκατ. ευρώ από τα 915 εκατ. ευρώ του 
τιμήματος παραχώρησης της έκτασης του Ελληνικού. Ο υπουργός Αδωνις Γεωργιάδης εκτίμησε ότι όλα αυτά είναι εφικτά μέχρι τέλος 
Δεκεμβρίου, έτσι ώστε να μπουν οι μπουλντόζες στο ακίνητο πριν από το τέλος του έτους ή τις πρώτες ημέρες του Γενάρη. Η 
εκτίμηση αυτή θεωρείται υπεραισιόδοξη, καθώς όλα θα πρέπει να λειτουργήσουν ως μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Επίσης, σημαίνει 
ότι δεν θα υπάρξουν τυχόν νομικές ενστάσεις ή προσφυγές στον διαγωνισμό της άδειας του καζίνο. Οπως και να έχει η κατάσταση, 
όλα δείχνουν ότι είτε το 2019 είτε το αργότερο το 2020, τα έργα στο Ελληνικό θα ξεκινήσουν. Η διαδικασία επιλογής αναδόχου που 
ξεκίνησε το 2012 φαίνεται ότι στους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθεί. 
 

Επιχειρήσεις 
 

 Διαβούλευση για κόκκινα δάνεια 16 δισ. Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η διαβούλευση της ελληνικής κυβέρνησης με 

τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) για τη δημιουργία του Σχήματος Προστασίας Ενεργητικού στο οποίο θα 
μεταφερθούν μέρος από τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Η τελική πρόταση του 
υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τη μεταφορά κόκκινων δανείων ύψους περίπου 16 δισ. ευρώ και η μεθοδολογία που 
προσομοιάζει στο ιταλικό μοντέλο, έχει ήδη σταλεί στην αρμόδια κοινοτική διεύθυνση. Μετά την καλοκαιρινή ραστώνη η συζήτηση θα 
εντατικοποιηθεί, έτσι ώστε το σχέδιο να εγκριθεί το αργότερο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. 
 

 Χάνει και την τουρκική λοταρία η Ιντραλότ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εκδόσεων που παρακολουθούν τον χώρο του 

στοιχηματισμού, η κοινοπραξία της τουρκικής Demiroren και της ιταλικής Sisal κέρδισε το δεκαετές συμβόλαιο για τη διοργάνωση της 
τουρκικής λοταρίας. Το σχήμα, στο οποίο η Demiroren έχει το 51%, κατέθεσε προσφορά στο πλαίσιο της οποίας εγγυάται πως το 
τουρκικό Δημόσιο θα εισπράττει ετησίως το ποσό του 1,49 δισ. ευρώ (9,32 δισ. τουρκικές λίρες). Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα 
την απόσυρση της Ιντραλότ και από την τουρκική λοταρία, μετά την απώλεια του στοιχήματος τον περασμένο Μάρτιο. Σύμφωνα με 
το iGamingBusiness.com, που μεταδίδει την είδηση, συνεργάτης της κοινοπραξίας αναμένεται να είναι η Scientific Games που θα 
διαθέσει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό. Σημειώνεται πως το ιταλο-τουρκικό σχήμα ήταν το μόνο που κατέθεσε προσφορά, 
καθώς η διοργανώτρια αρχή ανέβασε στο 1,5 δισ. ευρώ το ποσό που θα πρέπει να εισπράττει από τη λοταρία το τουρκικό δημόσιο 
σε ετήσια βάση. Για τον λόγο αυτό, τόσο η κοινοπραξία της Ιντραλότ με την τουρκική Dogan Online, όσο και οι άλλοι μνηστήρες -η 
International Game Technology και ο όμιλος Sazka στον οποίο ανήκει και ο ΟΠΑΠ- απέσυραν τις προσφορές τους, σημειώνει το 
iGaming Business.com. Στον όμιλο Demiroren κατακυρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο και η διοργάνωση του στοιχήματος, την οποία 
πήρε από την Ιντραλότ. Ωστόσο, η τελευταία εξέλιξη στην τουρκική λοταρία προκαλεί και αντιδράσεις στη γειτονική χώρα. Ο 
βουλευτής της αντιπολίτευσης Φαικ Οζτράκ διατύπωση ερωτηματικά για τη τη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς είχε μείνει μόνον ένας 
υποψήφιος. Ενστάσεις διατυπώνονται και για το γεγονός ότι η Demiroren ελέγχει και σημαντικό αριθμό μέσων ενημέρωσης στη 
γειτονική χώρα. 
 
 

(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”, 
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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


