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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του -4,29% (630,32 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 15 κινήθηκαν ανοδικά, 
76 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 19 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.503,98 μονάδες (-4,65%), με τις 
μετοχές των Ελλάκτωρ (+0,00%), ΠΕΙΡ (-0,94%) και ΛΑΜΔΑ (-2,57%) να καταγράφουν 
τη μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΑΛΦΑ (-7,20%), ΒΙΟ (-
8,18%) και ΑΡΑΙΓ (-8,60%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές και 
οι Αμερικανικές κατέγραψαν απώλειες. 
 

Οικονομία 
 

 Τουρισμός : Χάθηκαν 3,1 δισ. ευρώ τον Ιούλιου. Ελλειμμα 875 εκατ. ευρώ 

παρουσίασε τον Ιούλιο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έναντι πλεονάσματος 
1,3 δισεκ. ευρώ τον Ιούλιο του 2019, λόγω της σημαντικής επιδείνωσης του 
ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς μόνο από τη βελτίωση 
που παρουσίασαν τα ισοζύγια αγαθών, πρωτογενών και δευτερογενών 
εισοδημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μείωση του 
ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών κατά 414 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο 
του 2019 οφείλεται στο γεγονός ότι η μείωση των εισαγωγών (κατά 15,8% σε 
τρέχουσες και 5,2% σε σταθερές τιμές) υπερέβη τη μείωση των εξαγωγών (κατά 
12,6% σε τρέχουσες τιμές), οι οποίες ωστόσο σε σταθερές τιμές σημείωσαν άνοδο 
κατά 4%. Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 3,2 
δισεκ. ευρώ οφείλεται κυρίως στη μείωση των καθαρών εισπράξεων από 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Επίσης, μειώθηκαν και οι καθαρές εισπράξεις από 
μεταφορές, ενώ αυξήθηκε και το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. 
Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 84,4%, 
ενώ οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 85,4% σε σχέση με τον 
Ιούλιο του 2019. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, σημείωσαν 
πτώση κατά 26,2%. Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων 
μειώθηκε κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους-
μερίσματα-κέρδη. Πλεόνασμα έναντι ελλείμματος σημειώθηκε στο ισοζύγιο 
δευτερογενών εισοδημάτων, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην καταβολή στο 
Ελληνικό Δημόσιο των αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων (ANFA/SMP). 
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
εμφάνισε έλλειμμα 7,9 δισεκ. ευρώ, κατά 5,2 δισεκ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο 
της ίδιας περιόδου του 2019. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη 
μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, αλλά και εκείνου των 
δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη σημαντική 
μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, καθώς και τη μείωση του 
ελλείμματος στο ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων. Η μείωση του ελλείμματος 
του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών, σε 
απόλυτο μέγεθος, από εκείνη των εξαγωγών. Ειδικότερα, οι συνολικές εξαγωγές 
αγαθών παρουσίασαν μείωση κατά 13,3% σε τρέχουσες τιμές (αλλά αύξηση 2,4% 
σε σταθερές τιμές). Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 15,7% σε 
τρέχουσες τιμές (-5,3% σε σταθερές τιμές). Επισημαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό η 
μείωση των εξαγωγών και των εισαγωγών αντανακλά τη μείωση της αξίας των 
εξαγωγών και εισαγωγών καυσίμων αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα της πτώσης των 
διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η σημαντική μείωση του πλεονάσματος του 
ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση κυρίως του ισοζυγίου 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, καθώς και των άλλων επιμέρους ισοζυγίων. Οι 
εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 86,2% και οι αφίξεις μη 
κατοίκων ταξιδιωτών κατά 80,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, 
ενώ οι εισπράξεις από μεταφορές μειώθηκαν κατά 12,2%. 
 

 Συνάντηση Μητσοτάκη με Αμερικανούς επενδυτές ενέργειας -υποδομών- 
τεχνολογίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο 

Μέγαρο Μαξίμου με στελέχη του αμερικανικού κρατικού χρηματοδοτικού 
οργανισμού International Development Finance Corporation με επικεφαλής τον 
διευθύνοντα σύμβουλο Adam Boehler. Ο εν λόγω κρατικός φορέας των 
Ηνωμένων Πολιτειών δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων σε στρατηγικές επενδύσεις, 
στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και της τεχνολογίας. 

 
 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 630.32 -4.29% -31.24% 
FTSE-Large Cap 1,503.98 -4.65% -34.55% 
FTSE-Mid Cap 850.76 -1.36% -28.82% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 43,705 -3.99% -28.61% 
Όγκος (€ εκατ.) 49.22 -33.43% 63.34 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
Ellaktor 0.00% 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%  

Piraeus Port Authority -0.94% 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%  
Lamda Development -2.57% 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%  
Mytilineos -2.69% 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%  
Terna Energy -2.91% 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%  

Piraeus Bank -6.42% -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%  
Motor Oil -7.12% -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%  

Alpha Bank -7.20% -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%  
Viohalco -8.18% -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%  
Aegean Airlines -8.60% -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 -0.50% -0.3 -12.1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 1.37% -0.3 -86.3 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1.08% +0.4 -38.6 

Spread 10ετούς Ομ. +161.8 +5.5 +34 

EUR / USD 1.18 -0.31% 4.8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 39.67 -3.50% -35.0% 

ΑΕΠ (%) -0.9% A’ Τριμ.'20 - 

Πληθωρισμός -1.6% Ιούνιος'20 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

22/09/2020:  ΛΑΜΔΑ - Αποτελέσματα Α’εξαμήνου’20 &T              
.                    & Τηλεδιάσκεψη 
 
25/09/2020:  ΕΥΔΑΠ– Αποτελέσματα Α’εξαμήνου’20 
28/09/2020:  ΑΡΑΙΓ – Αποτελέσματα Α’εξαμήνου’20 
05/10/2020:  Eurogroup  
15/10/2020:  ATHEX – 15th Συνέδριο Μικρής Κεφαλ. 
23/10/2020:  S&P – Ανακοίνωση πιστοληπτικής ικαν. 
23/10/2020:  DBRS - Ανακοίνωση πιστοληπτικής 
                     Ικανότητας Ελλάδας 

 

0

20

40

60

80

570

590

610

630

650

670

21-Aug 25-Aug 27-Aug 31-Aug 2-Sep 4-Sep 8-Sep 10-Sep 14-Sep 16-Sep 18-Sep

Turnover General Index

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 Τ

μ
ή

μ
α

 Α
ν
ά

λ
υ

σ
η

ς
 E

u
ro

x
x
 



 
 
Σεπτέμβριος 22, 2020  
      

 
 
       

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

Επιχειρήσεις 
 

 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε 
δικαιώματα ψήφου. Η εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 21.09.2020 από μέτοχό της, σχετικά με 

σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου. Η REGGEBORGH INVEST B.V. με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, 
μέτοχος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για μεταβολή στη συμμετοχή της και τα 
δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως ακολούθως: Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία 
το ποσοστό συμμετοχής της ανήλθε του ορίου 5%: 16.09.2020. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη 
συναλλαγή: άμεση συμμετοχή 4,9693% (ήτοι 10.647.870 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 
κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 4,9693% 
(ήτοι 10.647.870 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Αριθμός 
μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή: άμεση συμμετοχή 5,4360% (ήτοι 11.647.870 κοινές μετά ψήφου 
ονομαστικές μετοχές), έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής 
και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,4360% (ήτοι 11.647.870 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου 
των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Τέλος αναφέρεται ότι, την 10.09.2020 απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call 
Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του 
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η ημερομηνία λήξης είναι 180 ημέρες μετά την 10.09.2020 και η περίοδος 
άσκησης/μετατροπής είναι μεταξύ της 1ης και της 180ης ημέρας μετά την 10.09.2020.  
 

 Ερχονται νέες τιτλοποιήσεις 10 δισ. ευρώ. Νέες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 10 δισ. ευρώ, οι οποίες 

θα πραγματοποιηθούν εντός του 2022, ετοιμάζουν οι ελληνικές τράπεζες και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr 
οι εν λόγω κινήσεις περιγράφονται αναλυτικά ανά τράπεζα στα επικαιροποιημένα 3ετή πλάνα μείωσης των NPEs, τα οποία θα 
υποβάλουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό στα τέλη Σεπτεμβρίου. Με δεδομένες τις εκτιμήσεις που αναφέρουν ότι η πανδημία 
αναμένεται να δημιουργήσει νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της τάξης των 8 δισ. ευρώ, οι διοικήσεις των τραπεζών, δηλώνουν 
αποφασισμένες αυτή τη φορά να αντιμετωπίσουν γρήγορα και αποτελεσματικά, πλην των υφιστάμενων NPLs και την νέα 
προβληματική εστία έχοντας πλέον την τεχνογνωσία να το πράξουν μέσω του εργαλείου της τιτλοποίησης. Τραπεζικές πηγές 
αναφέρουν στο Euro2day.gr ότι «οι πρόσθετες τιτλοποιήσεις των 10 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων με βάση τα πλάνα θα 
υλοποιηθούν εντός του 2022, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων κινήσεων που έχουν δρομολογήσει τρεις από τις 
τέσσερις ελληνικές τράπεζες» (Alpha, Εθνική και Πειραιώς). Αβάντα ο Ηρακλής: Οι πρόσθετες τιτλοποιήσεις του 2022 μπορεί να 
επιταχύνονται από τις εκτιμήσεις των συνεπειών της πανδημίας στα δανειακά χαρτοφυλάκια, ωστόσο όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές 
οι τράπεζες είχαν αποφασίσει να τις συμπεριλάβουν στα πλάνα τους και προ κορωνοϊού. «Ακόμη δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια τις 
επιπτώσεις της πανδημίας στα δάνεια, σίγουρα θα υπάρξει μια νέα γενιά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στα επικαιροποιημένα 
πλάνα δεν θα υπάρχει σαφής προσδιορισμός της συνέπειας από την Covid, ωστόσο τα μοντέλα μας δείχνουν κάποιες εκτιμήσεις», 
αναφέρει υψηλόβαθμη πηγή. Σύμμαχος και στις νέες τιτλοποιήσεις, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, αναμένεται να είναι οι εγγυήσεις 
του δημοσίου που προσφέρει ο «Ηρακλής», η ισχύς, αλλά και η στήριξη του οποίου δύναται να επεκταθούν, εφόσον υπάρξει 
ζήτηση από την πλευρά των τραπεζών. Ετοιμος ο μηχανισμός: Σύμφωνα με τις τράπεζες η υλοποίηση των νέων τιτλοποιήσεων θα 
είναι σε σχέση με το πρώτο κύμα πιο εύκολη καθώς υπάρχει ήδη ο μηχανισμός. Με την ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων της Alpha 
BankΑΛΦΑ -7,20% ύψους 10,8 δισ. ευρώ, της Εθνικής 6,3 δισ. ευρώ και των δύο πακέτων της Πειραιώς 7 δισ. ευρώ και 
συμπεριλαμβανομένων των ολοκληρωμένων δύο τιτλοποιήσεων της Eurobank ύψους 9,5 δισ. ευρώ, συνολικά 33,6 δισ. ευρώ μη 
εξυπηρετούμενα ανοίγματα θα έχουν τιτλοποιηθεί το αργότερο μέχρι το πρώτο 3μηνο του 2021. Παράλληλα, έχει στηθεί η αγορά 
με τις εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (doValue, Cepal, Intrum). Δεδομένου ότι υπάρχουν οι εγγυήσεις του 
Ηρακλή και αν υπάρξει ριζική αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης (σ.σ. μέχρι το 2022) θα δημιουργηθεί ένα ακόμη πλεονέκτημα 
για τις τράπεζες, που δεν είναι άλλο από τις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που θα λειτουργήσει θετικά -εφόσον 
όλα κυλήσουν ομαλά- και στην τιτμολόγηση των νέων τιτλοποιήσεων. 
 

 Eurobank: Στην ENA Plus του ΧΑ οι μετοχές του Cairo Mezz. Την ένταξη των μετοχών της CairoMezz στη γενική κατηγορία 

διαπραγμάτευσης της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS του Χρηματιστηρίου Αθηνών ("ΕΝ.Α. PLUS"), υπό την προϋπόθεση 
ολοκλήρωσης της ανωτέρω εταιρικής πράξης της Eurobank Holdings ("Ένταξη") ενέκρινε σήμερα η  Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών 
του Χ.Α.  Σύμβουλος ΕΝ.Α. για την Ένταξη είναι η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία. Σημειώνεται ότι η τελευταία μέρα 
διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Holdings με το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μετοχών της Cairo Mezz είναι η 
23.09.2020 και από την επόμενη ημέρα (24.09.2020) οι μετοχές της Eurobank Holdings θα διαπραγματεύονται με τη νέα 
ονομαστική αξία, ήτοι 0,22 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ δεν θα γίνει προσαρμογή της τιμής της 
μετοχής της Εταιρείας. Οι μέτοχοι της Eurobank Holdings που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 25.09.2020 
(recorddate) θα είναι δικαιούχοι της διανομής μετοχών έκδοσης της Cairo Mezz κατά τα ανωτέρω. Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της "Eurobank Holdings", που συνεδρίασε στις 28 Ιουλίου 2020, μεταξύ άλλων ενέκρινε (i) τη 
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας 
κατά €0,0155 και τη διανομή στους μετόχους της των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία Cairo MezzPlc με έδρα στην Κύπρο 
("Cairo Mezz"), αντίστοιχης αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της, με αναλογία 1 μετοχή της Cairo Mezz για κάθε 12 
μετοχές της Εταιρείας που ήδη κατέχουνκαι (ii) την κεφαλαιοποίηση ειδικών φορολογημένων αποθεματικών ύψους €20.400.390,19 
για λόγους στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας. Κατόπιν 
των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €816.015.607,44 και ο συνολικός αριθμός των μετοχών 
της παραμένει αμετάβλητος, ήτοι 3.709.161.852 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας €0,22 η κάθε μία. 
 

 ΙΚΕΑ: Ρευστότητα και ανθεκτικότητα αποσύρουν το αρνητικό outlook της ICAP. “Στη διατήρηση της πιστοληπτικής 

διαβάθμισης της Housemarket σε ΒΒ προχώρησε η ICAP, επαναξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας, 
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θυγατρικής της Fourlis που διαχειρίζεται το σήμα των ΙΚΕΑ. Η διατήρηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης αντανακλά, όπως κάνει 
σαφές η ICAP, τον σταθερά υψηλό κύκλο εργασιών και τη διατήρηση υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας για τα δεδομένα του 
κλάδου, τις διαθέσιμες ανοικτές γραμμές πίστωσης, τον περιορισμένο πιστωτικό κίνδυνο λόγω μεγάλης διασποράς πελατολογίου 
και την αποκλειστικότητα χρήσης του brand ΙΚΕΑ σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Παράλληλα, η ICAP απέσυρε το αρνητικό 
outlook που είχε αποδοθεί στην Housemarket με την αξιολόγηση του Απριλίου. Η ενίσχυση της ρευστότητας, που εκτιμάται ότι θα 
ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους από την μείωση της δραστηριότητας και τον περιορισμό της ζήτησης τους επόμενους 12 μήνες, 
είναι ένας από τους παράγοντες που αντανακλούν την απόσυρση του outlook. 

 

 
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/
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http://www.insider.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. 
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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


