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Σχόλιο Αγοράς 
Με πτώση της τάξης του -0,50% (796,77 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 41 κινήθηκαν ανοδικά, 
61 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 20 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.914,85 μονάδες (+0,20%), με τις 
μετοχές των ΕΤΕ (+4,83%), ΑΛΦΑ (+3,06%) και ΕΛΠΕ (+1,42%) να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΛΑΜΔΑ (-1,98%), ΕΧΑΕ (-
2,09%) και ΠΕΙΡ (-2,61%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση. Οι Αμερικάνικες και οι 
Ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά. 
 

Οικονομία 
 
• ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 3,8 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος στο 3ο τρίμηνο- 

Έφτασε τα 337,5 δισ. ευρώ. Ανοδικά κινείται σε απόλυτο μέγεθος το ύψος του 
δημοσίου χρέους. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στα 337,5 δισ. 
ευρώ σκαρφάλωσε το χρέος της γενικής κυβέρνησης το γ’ τρίμηνο του 2020 από 
333,7 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2020 και 334,3 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 
2019. Ουσιαστικά το ύψος του δημόσιου χρέους επέστρεψε στο πρώτο τρίμηνο 
του 2019, καθώς εκείνη τη χρονιά είχε ακολουθήσει πτωτική πορεία επί τέσσερα 
συνεχή τρίμηνα. Παράλληλα, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν υποχώρηση των 
εσόδων στα 21,28 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2020 από 24 δισ. ευρώ ένα χρόνο 
νωρίτερα. Την ίδια στιγμή οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν στα 23,4 δισ. από 21,5 
δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2019.. 
 
Η ώρα της αλήθειας από τη Fitch για την επιστροφή στα επενδυτικά 
σαλόνια. Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να μην ετοιμάζεται για πανηγυρισμούς 
αφού είναι εκτός… προγράμματος μία αναβάθμιση από τη Fitch, όμως ο 
αμερικανικός οίκος μπορεί να στείλει ηχηρό μήνυμα για το πότε θα επιστρέψει η 
χώρα μας στα «σαλόνια» της επενδυτικής κοινότητας, ακόμα και με τη σιωπή του. 
Για πολλούς ακούγεται τεχνικό ζήτημα και ενδεχομένως δευτερευούσης σημασίας 
ο «χρησμός» ενός οίκου αξιολόγησης, ωστόσο θα μπορούσε να κρύβει καλά ή 
κακά νέα που αφενός δίνουν την τάση στις αγορές και αφετέρου επηρεάζουν τη 
ζωή μας. Αν η Fitch αναβαθμίσει το ελληνικό αξιόχρεο σήμερα το βράδυ θα 
πρόκειται για μία τεράστια έκπληξη η οποία είναι προφανές ότι θα έχει πολύ θετικό 
αντίκτυπο για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, τα ελληνικά ομόλογα και ευρύτερα για 
τα ελληνικά assets. Η μεγάλη σημασία μιας πιθανής αναβάθμισης δεν σχετίζεται 
μόνο με το γεγονός ότι θα γίνει σε περιβάλλον αβεβαιότητας και σε μία συγκυρία 
που αν κάτι συζητούν οι οίκοι αξιολόγησης είναι οι υποβαθμίσεις χωρών και όχι οι  
αναβαθμίσεις. 
 

Επιχειρήσεις 
 

 

• Πειραιώς Financial Holdings: Στο 4,62% το ποσοστό που κατέχει έμμεσα η 
Paulson & Co. Στο 4,62% διαμορφώθηκε το ποσοστό που κατέχει έμμεσα η 
Paulson & Co. Inc. στην Πειραιώς Financial Holdings όπως ανακοίνωσε η 
εισηγμένη. 
 

• ΧΑ: Από 26/1 σε διαπραγμάτευση οι 87.040 νέες μετοχές της Fourlis. Οι νέες 
μετοχές προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης 
δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan). ΧΑ: Από 26/1 σε 
διαπραγμάτευση οι 87.040 νέες μετοχές της Fourlis Το Χρηματιστήριο Αθηνών, 
κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, 
γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 θα υλοποιηθεί η έναρξη 
διαπραγμάτευσης των 87.040 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας 
«FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». 
 

 
 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 796.77 -0.50% -1.51% 
FTSE-Large Cap 1,903.70 -0.58% -1.60% 
FTSE-Mid Cap 1,103.40 0.19% -0.36% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 53,154 -0.50% -0.5% 
Όγκος (€ εκατ.) 53.96 1.93% 60.68 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
Aegean Airlines 2.27% 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%  
National Bank 1.93% 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%  
Ellaktor 1.49% 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%  
Terna Energy 1.41% 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%  
Fourlis Holdings 0.25% 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%  

Lamda Development -1.59% -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%  
Viohalco -2.09% -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%  
GEKTERNA -2.44% -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%  
Alpha Bank -2.45% -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%  
Piraeus Bank -2.82% -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 -0.54% +0.5 +0.2 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 1.06% +2.4 +6.1 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 0.66% +1.7 +3.5 

Spread 10ετούς Ομ. +115.1 -2.4 +71 

EUR / USD 1.22 0.25% -0.9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 52.99 -0.60% 9.2% 

ΑΕΠ (%) -11.7% Γ’Τριμ.'20 - 

Πληθωρισμός -2.3% Δεκέμβριος'20 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

22/01/2020: Fitch – Αξιολόγηση αξιόχρεου Χώρας 
 
 
26/01/2021:  Interlife-Έναρξη διαπραγμάτευσης 
27/01/2021:  Ελλάκτωρ – Έκτακτη Γεν. Συνέλευση 
04/02/2020: ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα 2020 και         .             
.                   Τηλεδιάσκεψη 
09/02/2020:  MSCI – Ανακοίνωση τριμηνιαίας                           
.                    αναθεώρησης δείκτη 
04/02/2020: EEE – Αποτελέσματα 2020 και         .             
.                   Τηλεδιάσκεψη 
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• Σηκώνει «τοίχο» η ΔΕΗ στις κινεζικές εταιρείες που ενδιαφέρονται για τον ΔΕΔΔΗΕ - «Μήλον της έριδος» τα συστήματα 
αποθήκευσης πάνω στο δίκτυο. Στη σύγκρουση συμφερόντων και στα συστήματα αποθήκευσης πάνω σε δίκτυα, μια ραγδαία 
αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη αγορά, αποδίδεται η «πόρτα» που εδειξε η ΔΕΗ προς τις κινεζικές εταιρείες, οι οποίες 
ενδιαφέρονται για τον ΔΕΔΔΗΕ. Τόσο η State Grid, στρατηγικός επενδυτής στον ΑΔΜΗΕ, όσο και μια άλλη κινεζική εταιρεία, που 
όχι μόνο συμμετείχαν στο market test για τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά φέρονταν και έτοιμες να τον διεκδικήσουν, ενημερώθηκαν από την 
ΔΕΗ ότι δεν μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων. Σε τι συνίσταται αυτή; Στην περίπτωση 
της State Grid στο γεγονός ότι όπως αναφέρει και η προκήρυξη του διαγωνισμού του ΔΕΔΔΗΕ, η συμμετοχή εταιρειών, άμεσα ή 
έμμεσα συνδεδεμένων με τον ΑΔΜΗΕ προκαλούν conflict of interest και άρα μένουν εκτός της διαδικασίας. Ο όρος αυτός δεν είχε 
μπει τυχαία στον διαγωνισμό, καθώς θεωρούνταν δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα κάθε εταιρεία δικτύου, είτε της υψηλής τάσης, 
όπως ο ΑΔΜΗΕ, είτε της μέσης και χαμηλής, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ θα βρεθούν αντιμέτωπες στον ανταγωνισμό σε μια σειρά από 
υπηρεσίες ηλεκτρισμού, όπως η αποθήκευση (storage)... 
 

• Πρακτορεία ΟΠΑΠ: Πότε θα ξανανοίξουν – Το σχέδιο για λειτουργία με ραντεβού. Τις επόμενες κινήσεις για τη σταδιακή 
άρση του δεύτερου lockdown αναμένεται να καθορίσει η κυβέρνηση, αφού πρώτα λάβει υπόψιν τις εισηγήσεις της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων, η οποία συνεδριάζει σήμερα, προκειμένου να αποτιμήσει τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα. Ένα από τα 
βήματα που εξετάζονται για το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας είναι και η επαναλειτουργία των πρακτορείων ΟΠΑΠ από την 
ερχόμενη Δευτέρα. Βεβαίως, το άνοιγμα του άνοιγμα του εν λόγω κλάδου αναμένεται να γίνει με αυστηρούς κανόνες που θα 
περιλαμβάνουν το κλείσιμο ραντεβού από τους πελάτες για να αποφευχθεί ο συνωστισμός. 

 

• Ανατροπή στον διαγωνισμό για την Εγνατία Οδό. Τη δυνατότητα να καταθέσουν προσφορές για την Εγνατία Οδό θα δώσει 
τελικά το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) στις δύο κοινοπραξίες που κέρδισαν τα ασφαλιστικά μέτρα στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας (ΣτΕ) επειδή δεν είχε δοθεί μια ακόμα παράταση στις 11 Δεκεμβρίου. Οι κοινοπραξίες της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις με 
την Roadis και της Μυτιληναίος% με την Vinci είχαν ζητήσει να δοθεί παράταση με το επιχείρημα πως δεν πρόλαβαν να 
ετοιμάσουν τις προσφορές τους λόγω της καραντίνας. Η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ είχε αποφασίσει να μην δώσει την 9η παράταση στο 
διαγωνισμό για την παραχώρηση του οδικού άξονα και κατατέθηκε προσφορά μόνο από την κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ – Egis Projects. 
Όμως οι δύο κοινοπραξίες προσέφυγαν στο ΣτΕ και κέρδισαν τα ασφαλιστικά μέτρα. Έτσι η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να 
αποφασίσει την προσεχή Τρίτη πως όλοι οι όμιλοι που είχαν περάσει στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού μπορούν να καταθέσουν 
προσφορές πιθανώς την 1η Απριλίου. Το τεύχος του διαγωνισμού προβλέπει πως στον προτιμητέο επενδυτή θα ανατεθεί η 
χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και των κάθετων οδικών 
αξόνων Σιάτιστα - Ιεροπηγή / Κρυσταλλοπηγή, Χαλάστρα - Εύζωνοι και Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Προμαχώνας. Η περίοδος 
παραχώρησης θα έχει διάρκεια 35 ετών. Ο προτιμητέος επενδυτής, μέσω της εταιρείας παραχώρησης που θα συστήσει, 
υποχρεούται να μελετήσει, χρηματοδοτήσει και εκτελέσει σειρά πρόσθετων εργασιών. Ο επενδυτής θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ μια 
αρχική προσφορά (Αμοιβή Παραχώρησης) καθώς και μία Ετήσια Αμοιβή. Αυτά τα δύο στοιχεία κρίνουν ποιος όμιλος θα 
επικρατήσει, με στελέχη της κατασκευαστικής αγοράς να ανεβάζουν το συνολικό ύψος της επένδυσης κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ 
(αμοιβή παραχώρησης συν το κόστος πρόσθετων εργασιών). Εκτός από την είσπραξη των διοδίων, ο ανάδοχος θα έχει έσοδα 
από την εκμετάλλευση Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) «των παρόδιων αυτού εκτάσεων από κοινού με όλα τα 
περιουσιακά δικαιώματα, υλικά και άυλα, που σχετίζονται με τον οδικό άξονα». 
 

• Γιατί η ΤτΕ βλέπει «φρέσκα» κόκκινα δάνεια ύψους 8-10 δισ. ευρώ. Στοιχεία, που τεκμηριώνουν την εκτίμησή της ότι η 
μεσοπρόθεσμη επίδραση της πανδημίας τόσο στη κερδοφορία, όσο και στην ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού των 
τραπεζών θα είναι σημαντική, παρείχε, για πρώτη φορά, χθες, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτE). Όπως είναι γνωστό η ΤτΕΕΛΛ -
0,75% έχει διατυπώσει, εδώ και μήνες, την εκτίμηση πως θα προκύψουν νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing 
Exposures- NPEs), ως αποτέλεσμα της πανδημίας, της τάξης των 8 με 10 δισ. ευρώ. Την ίδια άποψη επαναλαμβάνει στην έκθεση 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα, με μια ελαφρά, αλλά κρίσιμη, διαφοροποίηση: με βάση τα 
οικονομετρικά μοντέλα της ΤτE και τις πρόσφατες μακροοικονομικές παραδοχές, εκτιμάται ότι θα προκύψουν 8 με 10 δισ. ευρώ νέα 
NPEs κατά τη φετινή χρονιά. Αντίθετα, δεν είναι δυνατή η εκτίμηση του όγκου των NPEs, που θα προέλθει από τους ενήμερους 
δανειολήπτες, που βρίσκονται ακόμη σε καθεστώς αναβολής πληρωμών. Αυτό σημαίνει ότι πιθανόν το ύψος των νέων NPEs να 
ξεπεράσει τα 8 με 10 δισ. ευρώ τη διετία 2021-22. Βάσει των στοιχείων, που υποβάλλουν οι τράπεζες στην ΤτΕ, το ποσό των 
δανείων σε καθεστώς αναστολής πληρωμών, σε ενοποιημένη βάση, ανερχόταν, με υποβολές Νοεμβρίου, σε 21 δισ. ευρώ. Εξ 
αυτών περίπου 2 με 3 δισ. ευρώ αφορούν δάνεια θυγατρικών εξωτερικού. Το καθεστώς αναβολής πληρωμών έληξε για τα 
περισσότερα από αυτά στο τέλος της περασμένης χρονιάς ή λήγει αυτή την περίοδο. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 34% των 
δανείων, που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής πληρωμών (σ.σ. 7,14 δισ. ευρώ) ανήκει στην κατηγορία με σημαντική αύξηση 
πιστωτικού κινδύνου (Stage 2) βάσει του IFRS 9. Βρισκόταν, δηλαδή, στην «πορτοκαλί» ζώνη. Σύμφωνα, δε, με δημοσιεύματα 
που δεν διαψεύστηκαν στο Stage III βρισκόταν τον Σεπτέμβριο, δάνεια ύψους 3,9 δισ. ευρώ. Το ύψος των δανείων σε moratoria 
αντιστοιχεί στο 12% του υπολοίπου των συνολικών χορηγήσεων, ενώ πάνω από το 80% των δανείων με αναστολή πληρωμών 
αποτελούν ενήμερα δάνεια (σ.σ. περίπου το 15% των ενήμερων δανείων) και έχουν σχετικά περιορισμένη κάλυψη με προβλέψεις 
για πιστωτικό κίνδυνο (περίπου 3%). Το 60% των δανείων σε αναστολή πληρωμών το Νοέμβριο ήταν επιχειρηματικά και το 40% 
φυσικών προσώπων. Από τα επιχειρηματικά το 33% αφορά στους κλάδους Εστίασης και Ξενοδοχείων, το 17% στο χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο, ενώ ακολουθούν ο κλάδος των μεταφορών-αποθήκευσης (12%) και η μεταποίηση (12%). Η πιο επικίνδυνη 
περιοχή για τη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων είναι τα δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες 
κτυπήθηκαν από την πανδημία την περίοδο όπου ήταν σε φάση ανάκαμψης από την προηγούμενη κρίση έχοντας ακόμα ασθενή 
χρηματοοικονομικά μεγέθη. Παρά τα μέτρα, που έχει λάβει η πολιτεία, για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, αλλά και τα 
μέτρα που έχουν ήδη ανακοινώσει οι τράπεζες για τη σταδιακή επιστροφή της δόσης των πιστούχων που βγαίνουν από καθεστώς 
αναστολής πληρωμών στα προηγούμενα επίπεδα, γίνεται αντιληπτό ότι θα δημιουργηθούν νέα NPEs, λόγω της πανδημίας. Ο 
χρόνος και ο όγκος θα εξαρτηθούν, σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ, από τη διάρκεια και την έκταση του lockdown, το βάθος της 
ύφεσης, την επακόλουθη πορεία ανάκαμψης της οικονομίας, τα τυχόν επιπρόσθετα μέτρα στήριξης των δανειοληπτών από την 
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πολιτεία, αλλά και από την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων που θα μπορέσουν να προσφέρουν οι τράπεζες. Η ΤτΕ καλεί τις 
τράπεζες να αναγνωρίσουν εν τω μεταξύ στους ισολογισμούς τους τον αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο, εξασφαλίζοντας τα αναγκαία 
κεφαλαιακά αποθέματα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη σημαντική αύξηση των NPEs. «Τα μαθήματα του 
παρελθόντος μας έχουν διδάξει ότι η εμπροσθοβαρής αναγνώριση και επίλυση του προβλήματος των NPEs είναι μονόδρομος για 
την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος» αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση. Για παράδειγμα, κατά την περίοδο της κρίσης 
χρέους, με το ΑΕΠ της Ελλάδος να μειώνεται σωρευτικά πάνω από 25%, τα NPEs αυξήθηκαν κατά 81,5 δισ. ευρώ (σ.σ. άνω του 
300%) μεταξύ 2009 με 2016 και το NPE ratio εκτιμάχθηκε από 9,5% σε 49%. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 το απόθεμα των NPEs 
ανερχόταν σε 58,7 δισ. ευρώ και το NPE ratio στο 35,8%. Μετά δε την ολοκλήρωση των εν εξελίξει τιτλοποιήσεων (Galaxy, Vega, 
Phoenix, Frontier) το NPE ratio θα διαμορφωθεί στο 25%, χωρίς να συνυπολογίζονται τα νέα NPEs από την πανδημία. Οι 
οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (Deferred Tax Credits - DTCs) τον Σεπτέμβριο του 2020 
ανέρχονταν σε 15,2 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 54,5% των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων με προοπτική το 2022 να 
αντιπροσωπεύουν το 75% των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων. 
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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. 
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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


