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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του -0,40% (939,17 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 42 κινήθηκαν ανοδικά, 
60 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 32 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.349,36 μονάδες (+0,21%), με τις 
μετοχές των ΕΥΡΩΒ (+1,50%), ΕΕΕ (+0,46%) και ΦΡΛΚ (+0,35%) να καταγράφουν 
την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,30%), ΜΥΤΙΛ (-
1,47%) και Ελλάκτωρ (-1,21%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Αμερικάνικες 
αγορές παρουσίασαν μικτές τάσεις ενώ οι Ευρωπαικές αγορές κατέγραψαν απώλειες. 
 

Οικονομία 
 
 Καλά νέα(;) από Fitch για την Ελλάδα. Τον περασμένο Αύγουστο, οι 

περισσότεροι περίμεναν ότι ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings θα αναβάθμιζε την 
Ελληνική Δημοκρατία. Εξεπλάγησαν λοιπόν δυσάρεστα, όταν η Fitch ανακοίνωσε 
πως αφήνει αμετάβλητη τη βαθμολογία της Ελλάδας στο "ΒΒ-" με σταθερές 
προοπτικές (stable outlook), επικαλούμενη την εκλογή της νέας κυβέρνησης, που 
δεν είχε δείξει ακόμη ξεκάθαρο δείγμα γραφής. Στους μήνες που ακολούθησαν, οι 
αναλυτές του ξένου οίκου είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την πολιτική της 
νέας κυβέρνησης και τα νέα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου τιτλοποίησης με κρατική εγγύηση Ηρακλής για 
την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων. Και φρονούμε ότι μετάνιωσαν που δεν 
επιβεβαίωσαν τις θετικές προσδοκίες της αγοράς τον περασμένο Αύγουστο. 
Υπενθυμίζουμε ότι τον Αύγουστο του 2018, η Fitch είχε εκπλήξει πολλούς 
ευχάριστα, αναβαθμίζοντας την Ελλάδα πάνω από τους άλλους οίκους σε "ΒΒ-" 
με σταθερές προοπτικές. Σήμερα, υπολείπεται του S&P που έχει θέσει την 
Ελλάδα στον προθάλαμο της αναβάθμισης με "ΒΒ-" και θετικές προοπτικές, αλλά 
και τoυ αμερικανοκαναδικού οίκου DBRS. Θα πρέπει λοιπόν λογικά να τους 
ξεπεράσει αυτή τη φορά. Γι' αυτό τον λόγο θα ποντάραμε σε αναβάθμιση της 
Ελληνικής Δημοκρατίας αύριο, Παρασκευή, το βράδυ. 
 

 Περισσότερους και ταχύτερους πλειστηριασμούς ζητούν οι Θεσμοί. Έντονες 

πιέσεις για την επίσπευση των πλειστηριασμών προκειμένου οι πιστωτές να 
ανακτούν σε σύντομο χρόνο οφειλές από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά και να 
αποκατασταθεί ταχύτερα η κουλτούρα πληρωμών με πλειστηριασμούς κατά 
στρατηγικών κακοπληρωτών, αναμένεται να ασκηθούν από τους Θεσμούς στη 
σημερινή συνάντηση με την κυβέρνηση για τα θέματα των τραπεζών. Στις επαφές 
σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων των δύο πλευρών την περασμένη Παρασκευή, οι 
Θεσμοί εμφανίστηκαν προβληματισμένοι και “καχύποπτοι” για την πρόοδο των 
πλειστηριασμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ίδιο προβληματισμό εξέφρασαν 
τα τεχνικά κλιμάκια των Θεσμών και χθες σε συνάντηση που είχαν με τις εταιρίες 
διαχείρισης κόκκινων δανείων. Στη συνάντηση συζητήθηκε η μέχρι σήμερα 
εμπειρία των εταιριών διαχείρισης από τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων που 
έχουν αναλάβει τόσο από τράπεζες, όσο και από επενδυτές, η πρόοδος στη 
διαχείριση των ιδιόκτητων ακινήτων των τραπεζών, καθώς και οι προοπτικές για 
τις τιτλοποιήσεις του “Ηρακλή” και ο ρόλος που θα διαδραματίσουν οι εταιρίες 
διαχείρισης. 
 

 Υπό την "προστασία" του 30ετούς ομολόγου η επερχόμενη έκδοση 15ετούς. 

Οι εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον έχουν δημιουργήσει μια πρωτοφανή θετική 
συγκυρία για τον σχεδιασμό του ΥΠΟΙΚ/ΟΔΔΗΧ όσον αφορά τη βελτίωση της 
διάρθρωσης του δημόσιου χρέους, με έμμεσο αλλά βασικό στόχο τη διευκόλυνση 
της προσπάθειας απομείωσης των NPLs στο τραπεζικό σύστημα. Η επόμενη 
κίνηση εντός του Ιανουαρίου θα αφορά την έκδοση 15ετούς ομολόγου, το οποίο 
μετά την "τοποθέτηση” του 30ετούς στην αγορά, έχει διαμορφώσει ένα 
διαφορετικό και σαφώς θετικό περιβάλλον για την απορρόφησή του σε τιμές 
ιδιαίτερα ευνοϊκές. Μόνο σε κατάσταση απρόοπτης αναταραχής η έκδοση του 
15ετούς θα αντικατασταθεί από την έκδοση νέου δεκαετούς. Το σημαντικό πλέον 
είναι ότι στο διεθνές περιβάλλον και ειδικά από την πλευρά της ισχυρότερης και με 
τη μεγαλύτερη επιρροή αμερικανική αγορά ομολόγων, οι συνθήκες προβλέπεται 
να είναι πολύ ευνοϊκές για το επόμενο 10μηνο τουλάχιστον. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 939.17 -0.40% +2.5% 
FTSE-Large Cap 2,349.36 -0.21% +2.2% 
FTSE-Mid Cap 1,264.23 -0.72% +5.8% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 62,901 -0.24% +2.8% 
Όγκος (€ εκατ.) 47.14 -39.40% 83.03 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

Eurobank 1.50% 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%  
Coca Cola Hellenic 0.46% 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%  
Fourlis Holdings 0.35% 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%  
Alpha Bank 0.16% 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%  

PPC 0.05% 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%  

Sarantis -1.09% -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%  
Terna Energy -1.21% -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%  
Hellenic Petroleum -1.30% -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%  
Mytilineos -1.47% -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%  
Ellaktor -2.95% -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 -0.39% +0.2 -1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 2.05% -2.2 -19 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1.33% -3.3 -13 

Spread 10ετούς Ομ. 163 +0.6 +35 

EUR / USD 1.11 -0.35% -1.5% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 55.05 -2.98% -9.8% 

ΑΕΠ (%) 2.3% Γ’ Τριμ.'19 - 

Πληθωρισμός 0.2% Νοέμβριος'19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

24/01/2020:  ΜΠΕΛΑ- Eκτ. μέρισμα €0.22/μετοχή                  
                     Ημέρα Αποκοπής 
24/01/2020:  ΦΟΥΡΛΗΣ – Έκτακτη Γεν. Συνέλευση 
24/01/2020:  Fitch – Αξιολόγηση αξιόχρεου Ελλάδας 
 
30/01/2020:  ΜΠΕΛΑ – Έκτ. μέρισμα €0.22/μετοχή                  
                     Ημέρα Πληρωμής 
31/01/2020:  ΕΥΡΩΒ – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
03/02/2020:  ΟΠΑΠ – Λήξη περιόδου αποδοχής        .     
.                    επανεπένδυσης μερίσματος 
10/02/2020:  ΟΠΑΠ – Πληρωμή Εκτάκτου Μερίσμ. 
11/02/2020:  ΕΧΑΕ – 1

ο
 συνέδριο Real Estate 

12/02/2020:  MSCI – Ανακοίνωση Τριμηνιαίας .   . . . . . . 
. . .                αναθεώρησης Δείκτη 
13/02/2020:  ΕΕΕ – Αποτελέσματα έτους 2020 
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Επιχειρήσεις 
 

 Η Hard Rock International για τον αποκλεισμό της από τον διαγωνισμό για το καζίνο στο Ελληνικό. Την απόφαση της 

Ελληνικής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων να την αποκλείσει από τον διαγωνισμό για το καζίνο του Ελληνικού στην 
Αθήνα σχολιάζει η Hard Rock International. Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της: «Η Hard Rock International (Hard Rock) 
ενημερώθηκε επισήμως από την Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, για την απόφασή της να αποκλείσει τη Hard 
Rock από το διαγωνισμό για το καζίνο του Ελληνικού στην Αθήνα. Αν και είμαστε απογοητευμένοι από αυτήν την είδηση, είμαστε 
περισσότερο απογοητευμένοι από τη διαδικασία. Η Hard Rock πιστεύει ακράδαντα ότι αποκλείστηκε εσφαλμένα με βάση ανακριβή 
αιτιολογία και εμφανή σύγκρουση συμφερόντων. Η Hard Rock ανέθεσε στους νομικούς συμβούλους της στην Ελλάδα και στις 
Βρυξέλλες να αξιολογήσουν το ζήτημα. Η Hard Rock αποκάλυψε ότι η νομική εταιρεία που συμβουλεύει την Επιτροπή Διενέργειας 
του Διαγωνισμού και την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σχετικά με τον αποκλεισμό μας, εκπροσωπεί επίσης μέλος του 
ανταγωνιστικού σχήματος από το 2008. Η Hard Rock έθεσε υπόψιν της Επιτροπής σοβαρές ελλείψεις στην κατατεθείσα από τους 
ανταγωνιστές μας προσφορά, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι δε δήλωσαν στην Επιτροπή τη συμμετοχή ενός εκ των μελών τους 
σε καρτέλ για τον καθορισμό τιμών, το οποίο, κατά τη δική μας ενημέρωση, θα έπρεπε να έχει οδηγήσει στον αποκλεισμό τους. H 
Hard Rock θα αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να προστατεύσει την 
Εταιρεία και το όνομά της από αθέμιτες και ανάρμοστες πρακτικές. Στόχος της Εταιρείας είναι να διαπιστώσει ότι η διαδικασία γι' 
αυτόν το Διαγωνισμό ολοκληρώνεται με ορθό τρόπο και ότι οι υποβληθείσες τεχνικές και οικονομικές προσφορές και των δύο 
πλευρών θα ανοιχθούν, ώστε να διασφαλιστεί ένα διαφανές αποτέλεσμα». 
 

 Προς NPLs στα 5 δισ. ευρώ οδεύει ολοταχώς η Εθνική Τράπεζα μετά το swap των κρατικών ομολόγων. Σε επιταχυνόμενη 

τροχιά έχουν μπει οι εξελίξεις για την απαλλαγή του ισολογισμού της Εθνικής Τράπεζας από τα κόκκινα δάνεια και τον 
μετασχηματισμό της, μετά την ανταλλαγή των κρατικών ομολόγων 3,3 δισ. ευρώ που είχε αποκτήσει από την ακύρωση του swap 
Titlos, με νέο 30ετές κρατικό ομόλογο. Η κίνηση αυτή ενισχύει τα καθαρά έσοδα της Τράπεζας και παράγει έκτακτα κέρδη για φέτος 
της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας στην Εθνική να προχωρήσει εμπροσθοβαρώς σε μεγάλη μείωση των κόκκινων 
δανείων, χωρίς να περάσει από τις διαδικασίες hive down και carve – out, στις οποίες στηρίζονται τα σχέδια δραστικής μείωσης των 
NPLs από τη Eurobank και την Alpha Bank. Σε γεύμα εργασίας που πραγματοποίησε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής 
Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς με εκπροσώπους του Τύπου, ανέφερε ότι η κίνηση της ανταλλαγής των ομολόγων επιτρέπει στην ΕΤΕ 
να προχωρήσει σε τιτλοποιήσεις, των οποίων το ποσό εκτίμησε ότι θα ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ. Από την δήλωση αυτή του κ. 
Μυλωνά συνάγεται ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Εθνικής Τράπεζας, τα οποία ανέρχονταν σε 11,6 δισ. ευρώ στο τέλος 
του γ΄ τριμήνου 2019, θα μπορούσαν να μειωθούν στην περιοχή των 5 δισ. ευρώ και αυτό χωρίς να υπολογίζονται άλλες κινήσεις 
της Τράπεζας για τη μείωσή τους.  Σημειώνεται ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της ΕΤΕ ανέρχονταν σε 22 δις. ευρώ το 2015, 
ενώ η μείωση που επιτεύχθηκε το εννεάμηνο 2019 ήταν της τάξεως των 4 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2019, και με πλεονέκτημα 
τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης από προβλέψεις που έχει μεταξύ των εγχώριων τραπεζών, η Τράπεζα προχώρησε επιτυχώς σε 6 
συναλλαγές πώλησης χαρτοφυλακίων NPLs (μεταξύ αυτών και το χαρτοφυλάκιο Icon, ενυπόθηκων καταγγελμένων δανείων 1,5 δισ. 
ευρώ μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, το οποίο διεκδικούν Fortress και Bain και η πώληση αναμένεται να κλείσει μέσα στο 
επόμενο δίμηνο). Η Εθνική Ασφαλιστική Οι εξελίξεις στην Εθνική Τράπεζα κινούνται γρήγορα και παράλληλα σε πολλά μέτωπα. 

Σήμερα, μάλιστα, η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία (Banca Romaneasca), η οποία είχε 
ναυαγήσει δύο φορές στο παρελθόν (swap με Eurobank και συμφωνία πώλησης στην ουγγρική OTP), στην τοπική τράπεζα 
EximBank. Άμεσα συνυφασμένο με το ύψος των τιτλοποιήσεων και τη μείωση των NPLs είναι το μέτωπο της πώλησης του 80% της 
Εθνικής Ασφαλιστικής, στο οποίο αναμένονται εξελίξεις το προσεχές διάστημα. Το data room για τους τρεις υποψήφιους 
ενδιαφερόμενους (Fosun, CVC Capital, Varde Partners) θα κλείσει στις 25 Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαρτίου αναμένεται η 
υποβολή των δεσμευτικών προσφορών. Αποφεύγοντας να επικεντρώσει στην λογιστική αποτίμηση της Εθνικής Ασφαλιστικής 
(σημειώνεται ότι με βάση τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2019, η Εθνική Ασφαλιστική αποτιμάται σε 1,061 δισ. ευρώ) και εστιάζοντας 
στην πραγματική αξία που μπορεί να έχει η θυγατρική ασφαλιστική, ο CEO της ΕΤΕ απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στο 
ύψος του τιμήματος που αναμένεται για την Εθνική Ασφαλιστική. Είπε, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα είναι στο ύψος της λογιστικής αξίας, 
αλλά χαμηλότερο, προσθέτοντας ότι αρνητικά για το τίμημα λειτουργεί και το περιβάλλον των σχεδόν μηδενικών επιτοκίων. Πάντως, 
ο κ. Μυλωνάς εκτίμησε ότι ο διαγωνισμός για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ευοδωθεί και δεν θα χρειαστεί να 
ενεργοποιηθεί το plan B για IPO. ΛΕΠΕΤΕ, εθελούσια και οργανωτικός ανασχηματισμός Το προσεχές διάστημα είναι κρίσιμο για 

την Εθνική Τράπεζα και για το ζήτημα του ΛΕΠΕΤΕ, καθώς η διοίκηση της ΕΤΕ έχει συμφωνήσει με την κυβέρνηση τον τρόπο 
επίλυσης του θέματος και αναμένει την κατάθεση σχετικής τροπολογίας, ιδανικά πριν από το τέλος Φεβρουαρίου και την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων χρήσεως 2019. Ο κ. Μυλωνάς τοποθέτησε το "όριο αντοχής" της Εθνικής Τράπεζας για ετήσιες καταβολές ως 
συμπληρωματική ασφαλιστική εισφορά στο ΛΕΠΕΤΕ στο ποσό των 35 εκατ. ευρώ. Στο προσεχές διάστημα η Εθνική θα 
προχωρήσει δυναμικά και στον ανασχεδιασμό της οργανωτικής και λειτουργικής της δομής. Ο κ. Μυλωνάς τόνισε ότι σε λίγο καιρό 
όλες οι απλές συναλλαγές θα περάσουν εκτός τραπεζικών καταστημάτων, επομένως, οι τράπεζες θα πρέπει  να λειτουργούν με λίγα 
και καλά στελεχωμένα καταστήματα (οι τραπεζοϋπάλληλοι να είναι σύμβουλοι και όχι διεκπεραιωτές συναλλαγών). "Η Εθνική 
Τράπεζα έχει κλείσει 130 καταστήματα, τώρα είμαστε στα 390, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μειώσουμε το προσωπικό ανά 
κατάστημα (περίπου 10 εργαζόμενοι τώρα ανά κατάστημα, 8 στην Τράπεζα με τον καλύτερο αντίστοιχο δείκτη απασχόλησης). 
Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να κινητοποιήσουμε το προσωπικό, υιοθετούμε την πρακτική της τακτικής αξιολόγησης για τις 
προαγωγές, θα επανεξετάσουμε τα επιδόματα, πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα δημοσίου που επικρατούσε στην Εθνική Τράπεζα", 
είπε ο κ. Μυλωνάς, κάνοντας λόγο για ένα πιο λιτό οργανόγραμμα. Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, 
το οποίο έληγε τον Δεκέμβριο και παρατάθηκε μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. Ήδη έχουν αποχωρήσει 800 άτομα και εκτιμάται ότι θα 
αποχωρήσουν άλλοι 200, υλοποιώντας τον αρχικό στόχο 1.000 αποχωρήσεων. Θα ακολουθήσει εντός του 2020 και άλλο 
πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, ωστόσο με λιγότερο ελκυστικούς όρους. Σημειώνεται ότι το προσωπικό της Εθνικής έχει μειωθεί σε 
8.000 εργαζόμενους έναντι 16.000 προ κρίσης. 
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 Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας θα διεξαχθεί σε δύο 
φάσεις. Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ 

Εμπορίας ΑΕ», η οποία θα δημιουργηθεί μετά την μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών και την απόσχιση του κλάδου 
διεθνών έργων της ΔΕΠΑ ΑΕ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου), προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του. Σήμερα μέτοχοι της ΔΕΠΑ είναι το ΤΑΙΠΕΔ και τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), με ποσοστά 65% και 35% αντίστοιχα. Μετά την 
ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της, η ΔΕΠΑ θα μετονομαστεί σε ΔΕΠΑ Εμπορίας και θα διατηρεί είτε απευθείας είτε 
μέσω των θυγατρικών της το σύνολο των δραστηριοτήτων προμήθειας και εμπορίας. Το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει το 65% του μετοχικού 
κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ενώ τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35%. Το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ έχουν προχωρήσει στη σύναψη 
Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο προτιμητέος επενδυτής θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει και τις 
μετοχές που κατέχουν τα ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, αποκτώντας έτσι το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας. Η 
διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση 
προεπιλογής (Α’ Φάση) και φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β’ Φάση). Λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας 
περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ. Οι 
ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους μέχρι τις 6 Μαρτίου 2020. 
 

 Χατζηδάκης: περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ μέσα στο 2020. «Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε γρήγορα και 

στο πνεύμα της Ευρώπης, υιοθετώντας με θάρρος τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές», σημείωσε ο υπουργός Ενέργειας, Κωστής 
Χατζηδάκης, στην εναρκτήρια ομιλία του στο συνέδριο Energy Athens Dialogues. Είναι εμπροσθοβαρής ο σχεδιασμός του 
υπουργείου, είπε ο υπουργός και ανέφερε τους τρεις άξονες στους οποίους βασίζεται και οι οποίοι είναι: διαρθρωτικές αλλαγές και 
αποκρατικοποιήσεις, «πράσινες» δράσεις, και πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική. Αναλύοντας τον πρώτο άξονα, σημείωσε πως στο 
ΥΠΕΝ αντιστοιχούν τα 2/3 των αποκρατικοποιήσεων που σχεδιάζει η κυβέρνηση. «Παράλληλα, είμαστε αποφασισμένοι να 
προχωρήσει άμεσα η απελευθέρωση της αγοράς, με την έναρξη λειτουργίας του Target Model», πρόσθεσε. Για τη ΔΕΗ, επισήμανε 
πως με τα μέτρα που ελήφθησαν τον Σεπτέμβριο για την επιχείρηση, επετεύχθη η οικονομική διάσωση της. «Επίσης, με το 
νομοσχέδιο του Δεκεμβρίου, με το οποίο καταργήθηκε η μονιμότητα των νεοεισερχομένων και των υψηλόβαθμων στελεχών, δίνεται 
στην επιχείρηση η ευελιξία ώστε να προσαρμοστεί γρήγορα στα νέα δεδομένα» υπογράμμισε. Σημείωσε πως η ΔΕΗ έχει ήδη 
ανακοινώσει τα πρώτα σχέδια συμπράξεων με ιδιώτες για νέα έργα ΑΠΕ, ενώ το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και άλλες 
ανάλογες σημαντικές ανακοινώσεις. Παράλληλα, θα προχωρήσει η μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, που θα βοηθήσει στον 
εκσυγχρονισμό του Διαχειριστή. «Βρισκόμαστε σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διακοψιμότητα, τον μεταβατικό 
μηχανισμό ευελιξίας και τον μόνιμο μηχανισμό επάρκειας ισχύος, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, αλλά και 
των νοικοκυριών», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι εντός του 2020 θα ιδιωτικοποιηθεί περαιτέρω ο ΑΔΜΗΕ. Παράλληλα, έχει ήδη 
ξεκινήσει ο διαγωνισμός για ΔΕΠΑ Υποδομών ενώ τις επόμενες ημέρες θα γίνει το ίδιο και για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας - «θα 
διαψεύσουμε τις κακές γλώσσες, που μιλούσαν για καθυστέρηση», σημείωσε, προσθέτοντας πως τους αμέσως επόμενους μήνες θα 
δρομολογηθεί και η παραχώρηση της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στην Καβάλα. Όσον αφορά τη ΛΑΡΚΟ, ανέφερε ότι 
σύντομα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εκκαθάριση εν λειτουργία της επιχείρησης. Έτσι, θα ανοίξει ο δρόμος για τη διεξαγωγή 
διαγωνισμού εκχώρησης των περιουσιακών στοιχείων της βιομηχανίας σε δύο «πακέτα», τα οποία θα μπορεί να αναλάβει ο ίδιος 
επενδυτής, ελεύθερα πλέον βαρών. Υπογράμμισε πως η κίνηση αυτή γίνεται σε μία ευνοϊκή συγκυρία, τόσο για το νικέλιο όσο και για 
το κοβάλτιο. Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή τις «πράσινες» δράσεις, σημείωσε ότι αναμένεται να κινητοποιηθούν 
επενδύσεις άνω των 40 δισ. ευρώ την επόμενη 10ετία, για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ. Επανέλαβε πως οι υφιστάμενες 
λιγνιτικές μονάδες θα κλείσουν έως το 2023, ενώ για την προσαρμογή των λιγνιτικών περιοχών θα αξιοποιηθούν ήδη από εφέτος 
190 εκατ. ευρώ, από το τέλος λιγνίτη και το Πράσινο Ταμείο. Από το 2021, για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, θα 
αξιοποιηθούν κονδύλια από 3,7 έως 4,4 δισ. ευρώ, μέσω των πόρων της Ε.Ε. για την προσαρμογή των ευρωπαϊκών περιοχών που 
πλήττονται από την ενεργειακή μετάβαση. Στο πλαίσιο των «πράσινων» δράσεων, η κυβέρνηση προωθεί επίσης την υλοποίηση 
νέων ηλεκτρικών διασυνδέσεων, μέσω των οποίων θα αρθεί η ηλεκτρική απομόνωση σχεδόν όλων των ελληνικών νησιών. Επίσης, 
μέσα στο επόμενο 6μηνο θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση, για τη θέσπιση πλαισίου για την ηλεκτροκίνηση, με στόχο το 2030 ένα 
στα τρία νέα οχήματα να είναι ηλεκτρικό. Για τις ΑΠΕ, σύμφωνα με τον υπουργό, αναμένεται εντός του Φεβρουαρίου να έρθει στη 
Βουλή σχέδιο νόμου, μέσω του οποίου θα αντικατασταθεί η άδεια παραγωγής με μία δήλωση καταχώρισης. Επισήμανε ότι θα 
υπάρξει περαιτέρω απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας, με αυτοματοποιημένο έλεγχο των δικαιολογητικών σε όλα τα στάδια. 
Σχετικά με την ενεργειακή πολιτική σημείωσε ότι βασική προτεραιότητα είναι ο αγωγός EastMed. Σε αυτό το πλαίσιο, τους αμέσως 
επόμενους μήνες θα έρθει προς κύρωση στη Βουλή η διακρατική συμφωνία, ενώ θα προχωρήσει άμεσα η έναρξη εκπόνησης της 
μελέτης σκοπιμότητας. «Είναι σταθερή η δέσμευση των εμπλεκόμενων χωρών να προχωρήσει το έργο, η οποία σύντομα θα 
συνοδευθεί και από τις αντίστοιχες οικονομικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, για την ωρίμανσή του», υπογράμμισε. Ψηλά στην 
ατζέντα του ΥΠΕΝ βρίσκεται επίσης η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης, η οποία μεταξύ άλλων θα 
άρει την ηλεκτρική απομόνωση της Κύπρου. Την ίδια στιγμή, σε περίπου δύο χρόνια αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του IGB, ενώ 
εντός του έτους θα ξεκινήσουν και επίσημα οι παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω του ΤΑΡ. «Στηρίζουμε το FSRU στην 
Αλεξανδρούπολη, για το οποίο πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον και από άλλους επενδυτές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι 
προτεραιότητα αποτελούν επίσης οι έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ελλάδα συνέβαλε από 
την πλευρά της ώστε να εξελιχθεί σε μόνιμο οργανισμό το EastMed Gas Forum. «Αν και θα μπορούσε να συμμετάσχει και η 
Τουρκία, με τις ενέργειές της αυτοαποκλείεται, καθώς συμπεριφέρεται ως κατά συρροή παραβάτης του διεθνούς δικαίου», 
υπογράμμισε. Στη συνέχεια, στον χαιρετισμό του ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Άντριου 
ΜακΝτάουελ αναφέρθηκε στη συμφωνία χρηματοδότησης που υπεγράφη σήμερα με το υπουργείο Οικονομικών για σειρά έργων 
στην Ελλάδα τονίζοντας ότι το σύνολο της δανειοδότησης της ΕΤΕπ προς τη χώρα μας ανέρχεται σε 20 δισ. ευρώ. 
 

 Ελλάκτωρ: Αντλησε 70 εκατ. με νέα ομόλογα. Την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης πρώτης 

τάξεως (senior) ομολογιών ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ. Πρόκειται για ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας €70 εκατομμυρίων, με 
επιτόκιο 6⅜%, λήξη το 2024 και τιμή έκδοσης 102,50%, που πρόκειται να εκδοθούν από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της, 
ELLAKTOR VALUE PLC η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οπως 
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προκύπτει από την ανακοίνωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις των Νέων Ομολογιών θα είναι οι ίδιοι/ες με εκείνους/νες των πρώτης 
τάξεως (senior) ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024, τις οποίες εξέδωσε  
η Εκδότρια στις 12 Δεκεμβρίου 2019 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), εκτός εάν εκεί προβλέπεται διαφορετικά. Οι Νέες Ομολογίες θα 
αποτελούν ενιαία σειρά και αναμένεται να ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις Υφιστάμενες Ομολογίες για όλους τους σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απαλλαγών από υποχρεώσεις (waivers), τροποποιήσεων όρων, εξοφλήσεων και προσφορών 
για την επαναγορά τους. 

 

 Υπογράφηκε η σύμβαση με την ΕΤΕπ για το αεροδρόμιο Καστελλίου. Η σύμβαση υπεγράφη από τον αντιπρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων  Andrew McDowell, τον υπουργό Οικονομικών και Διοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων  Χρήστο Σταϊκούρα, και τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών  Κώστα Καραμανλή, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του 
McDowell στην Αθήνα. Στην τελετή υπογραφής παρίσταντο, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης. Ο Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή συμφωνία 
αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της αεροπορίας στην Ελλάδα, καθώς θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση του τουριστικού 
δυναμικού της ωραίας Κρήτης. Είμαι ευτυχής που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το 
οποίο θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις απασχόλησης κατά την κατασκευή του και τη λειτουργία του και θα καλωσορίζει θερμά 
εκατομμύρια επισκεπτών της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια». Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών,  Κώστας Καραμανλής, 
δήλωσε: «Σήμερα είμαστε πραγματικά χαρούμενοι γιατί ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο ξεκινάει. Το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, 
στην περιοχή του Καστελίου. Ένα έργο πολύ σημαντικό για ολόκληρη την Κρήτη, αλλά και συνολικά για τον τουρισμό μας. Η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί σταθερό σύμμαχο μας όχι μόνο σήμερα, αλλά και σε άλλες σημαντικές περιπτώσεις: 
στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε όλη τη χώρα, αλλά και σε ένα πρόγραμμα καίριων δράσεων για την οδική ασφάλεια. Η 
συνεργασία μας είναι εξαιρετική και η συνεισφορά της πραγματικά πολύτιμη. Ο Andrew McDowell, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναγνωρίζει τη σημασία των νέων επενδύσεων για την 
αύξηση της δυναμικότητας εξυπηρέτησης επιβατών, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη στήριξη της ανάπτυξης του τουριστικού 
τομέα στην Ελλάδα. Το δάνειο ύψους 180 εκατ. ευρώ που χορηγεί η ΕΤΕπ θα επιτρέψει να ξεκινήσει τελικά η κατασκευή του νέου 
αεροδρομίου του Ηρακλείου, ύστερα από χρόνια προγραμματισμού και καθυστερήσεων. Η ΕΤΕπ χαιρετίζει τη δέσμευση που έχει 
αναληφθεί για ανάπλαση της περιοχής του υπάρχοντος αεροδρομίου του Ηρακλείου, από την οποία θα προκύψουν οικονομικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Αυτή η ανάπλαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων του δανείου μας». 
 

 ΟΤΕ: Μήνυμα Τσαμάζ στους εργαζόμενους για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Την υπογραφή πρακτικού συμφωνίας με 

τους εκπροσώπους της ΟΜΕ-ΟΤΕ για την κατάρτιση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον ΟΤΕ επιβεβαιώνει ο 
επικεφαλής του Οργανισμού, Μιχάλης Τσαμάζ, σε  εσωτερική ενημέρωσή του προς τους εργαζόμενους. Κάνει, ωστόσο, λόγο για 
συνεχιζόμενες εσωτερικές διενέξεις και ανατροπές στην Ομοσπονδία που καθιστούν δύσκολο τον δρόμο προς μια πιθανή συμφωνία. 
Αναλυτικά, στο κείμενο που απεστάλη αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο κ. Τσαμάζ αναφέρει ότι η εταιρεία επεδίωξε μια έντιμη 
συμφωνία, μολονότι το κλίμα εμπιστοσύνης κλονίστηκε με μία απεργία πρωτοφανούς διάρκειας, που σημαδεύτηκε από ακρότητες. 
"Η διοίκηση, την επόμενη ημέρα της λήξης της απεργίας, κάλεσε την ΟΜΕ-ΟΤΕ για συνέχιση των συζητήσεων και μετά από 
δύσκολες διαπραγματεύσεις και αμοιβαίες υποχωρήσεις, διαμορφώθηκε και υπογράφτηκε με τους εκπροσώπους της ΟΜΕ-ΟΤΕ 
πρακτικό συμφωνίας για την κατάρτιση ΕΣΣΕ, διάρκειας 19 μηνών", αναφέρεται στην επιστολή. 
 
 

 
 (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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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. 
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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


