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Ενημερωτικό Δελτίο
Σχόλιο Αγοράς
Με άνοδο της τάξης του 0,70% (906,40 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 58 κινήθηκαν ανοδικά,
43 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 66 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.202,85 μονάδες (+0,69%), με τις
μετοχές των ΒΙΟ (+3,67%), ΦΡΛΚ (+3,31%), και ΑΛΦΑ (+2,86) να καταγράφουν τη
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΔΕΗ (-1,18%), CENER (-1,52%),
και ΣΑΡ (-2,91%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση.

Οικονομία
•

Προυπολογισμός 2023: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προυπολογισμός για το
2023 προβλέπει περιορισμένο δανεισμό από τις αγορές για το Ελληνικό
Δημόσιο. Η δανειακή στρατηγική για το 2023 αναμένεται να κινηθεί σε
επίπεδα παρόμοια με αυτά του 2022 (περίπου 7 δισ. ευρω). Η επιλογή αυτή
οφείλεται στα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου, σε
συνδυασμό με τις αυξημένες εκταμιεύσεις προς το Δημόσιο από τα
χρηματοδοτικά σχήματα που έχουν ήδη αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, καθώς και των σχετικά περιορισμένων χρηματοδοτικών αναγκών
για το έτος 2023. Η έκδοση των πράσινων ομολόγων καθώς και εκείνων που
προορίζονται για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης θα επιχειρηθεί
του χρόνου, ανάλογα των συνθηκών που θα επικρατούν στις αγορές – τύπος

•

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
χαρακτηρίζει την 1η Έκθεση Μεταπρογραμματικής Εποπτείας για την Ελλάδα
ως «Έκθεση- σταθμό», καθώς ανοίγει και επίσημα ένα νέο κεφάλαιο για τη
χώρα και την επιστροφή της στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Επίσης, ο
υπουργός δήλωσε ότι η Έκθεση πιστοποιεί την ισχυρή και σταθερή
αναπτυξιακή πορεία στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία, και την
οποία διατηρεί παρά τη μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού και της
αβεβαιότητας σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο - τύπος

•

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης
Στουρνάρας εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη θα υποχωρήσει το 2023
κοντά στο 5,5%, από περίπου 10% που είναι σήμερα. Σε ό,τι αφορά την
πορεία των επιτοκίων, εκτιμά ότι θα ακολουθήσουν «πιο λογικές αυξήσεις» τύπος
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Όγκος (€ εκατ.)
65.49
0.15
73.52
920

100

900
80
880
860

60

840

40

820
800

20
780
760
24-Oct

0
26-Oct

31-Oct

2-Nov

4-Nov

8-Nov

Turnover

10-Nov 14-Nov 16-Nov 18-Nov 22-Nov

General Index

FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές
Viohalco
Fourlis Holdings
Alpha Bank
National Bank
Coca Cola Hellenic
OPAP
Eurobank
PPC
Cenergy
Sarantis

3.67%
3.31%
2.86%
2.81%
1.86%
-0.46%
-0.65%
-1.18%
-1.52%
-2.91%

Μακροοικονομικά Στοιχεία
Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη Από 01/01
3μηνιαίο Euribor

1.86%

+4.6

+241

Απ. 20ετούς Ομ/γου

4.12%

-6.2

+312

Επιχειρήσεις

Απ. 10ετούς Ομ/γου

4.17%

-6.7

+354

Spread 10ετούς Ομ.

225

-0.6

+181

•

EUR / USD

1.04

0.44%

-8.9%

Αργό Πετρέλαιο ($)

77.65

-4.08%

3.2%

ΑΕΠ (%)

+7,7%

Β’Τριμ.'22

-

Πληθωρισμός

+9,1%

•

ΔΕΗ: Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ θα αντιμετωπίσει σκληρό
ανταγωνισμό από άλλα δυο μεγάλα funds για τη διεκδίκηση της Enel
Ρουμανίας. Πρόκειται για το καναδικό fund, Brookfield, το οποίο διαχειρίζεται
περισσότερα από 750 δις. δολάρια κεφάλαια και έχει παρουσία σχεδόν σε
όλο τον κόσμο. Επενδύει σε ΑΠΕ, υποδομές, ακίνητα και ασφαλιστικά ταμεία.
Το άλλο μεγάλο fund προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και διαχειρίζεται
περίπου 9 δις. λίρες. Πρόκειται για το Amber Infrastructure και τοποθετείται
κυρίως σε υποδομές – τύπος
ΔΕΗ: Ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευσή στις
14 Δεκεμβρίου 2022, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1) Τροποποίηση των άρθρων 8, 10, 13, 15a,
17, 18, 18a και 34 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. , προσθήκη άρθρου 18β επ’
αυτού και Κωδικοποίησή του, 2) Επαναπροσδιορισμός του είδους και της
σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου– Εκλογή Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου,
3) Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, 4) Ανακοινώσεις και
άλλα θέματα

Οκτ’22

-

Πηγή: Bloomberg

Οικονομικό Ημερολόγιο
24/11/2022: Motor Oil Q3'22 Results CC
24/11/2022: Lamda Development 9M'22 Results CC
24/11/2022: Elvalhalcor 9M'22 Trading Update
24/11/2022: Ellaktor 9M’22 Results
25/11/2022: Elvalhalcor 9M'22 Trading Update CC
01/12/2022: MSCI - Nov'22 Semi-Annual Index Review
Effective Date
01/12/2022: Ellaktor 9M’22 Results CC
05/12/2022: Eurogroup meeting
05/12/2022: Autohellas Ex-capital return date
09/12/2022: Jumbo Special cash distribution ex-date
09/12/2022: Autohellas Capital return payment date
15/12/2022: Jumbo Special cash distribution payment
date

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

Ελληνικός Τραπεζικός Τομέας: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας καλεί τις τράπεζες
να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων και να συγκρατήσουν εκείνα των δανείων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το
τραπεζικό σύστημα οφείλει να συμβάλει στην πιστωτική επέκταση και στην ταχεία υλοποίηση ρυθμίσεων οφειλών, να
αναμορφώσει την τιμολογιακή πολιτική δανείων, καταθέσεων, και προμηθειών με τρόπο που δεν επιβαρύνει δυσανάλογα
επιχειρήσεις και νοικοκυριά, και να δείξει ευαισθησία στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» - τύπος

•

Ελληνικός Τραπεζικός Τομέας: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία αναφέρει ότι,
παρά τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, οι τράπεζες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στο μέλλον. Η ποιότητα
των κεφαλαίων των τραπεζών με δεδομένο τον υψηλό αναβαλλόμενο φόρο, ο κίνδυνος δημιουργίας νέων μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) αλλά και οι νομικές αβεβαιότητες όσον αφορά το δικαίωμα των servicers να
προχωρούν σε πλειστηριασμούς επισημαίνονται στην έκθεση της Κομισιόν. Όσον αφορά την κερδοφορία των τραπεζών, η
Κομισιόν αναφέρει πως βελτιώνεται, καθώς καταγράφουν ενισχυμένα έκτακτα έσοδα, ενισχύουν σταθερά τα έσοδά τους από
προμήθειες, και προχωρούν σε αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους, ενώ η κερδοφορία το 2023 θα υποστηριχθεί από την
αύξηση των καθαρών χορηγήσεων αλλά και από την αύξηση των επιτοκίων – τύπος

•

Ευρωπαϊκός Ενεργειακός Τομέας: Σύμφωνα με πληροφορίες, όσον αφορά το προτεινόμενο πλαφόν στο φυσικό αέριο των
275 ευρώ/MWh της Κομισιόν, ορισμένοι Υπουργοί Ενέργειας αναμένεται να ζητήσουν για χαμηλότερο ανώτατο όριο στη
σημερινή τους συνεδρίαση, υποστηρίζοντας ότι το προτεινόμενο από την Επιτροπη επίπεδο των 275 ευρώ/MWh δεν θα
προσφέρει λύσεις. Ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας, Κώστας Σκρέκας, αναμένεται να υποστηρίξει ένα ανώτατο όριο τιμής
στα 150-200 ευρώ - τύπος

•

Ευρωπαϊκός Ενεργειακός Τομέας: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά την επιβολή ανώτατου ορίου
τιμής για το ρωσικό πετρέλαιο μεταξύ 65 και 70 δολαρίων το βαρέλι – τύπος. Μετά από μήνες συζήτησης σχετικά με το σχέδιο
επιβολής πλαφόν, το οποίο προωθήθηκε για πρώτη φορά από τις ΗΠΑ, τα κράτη της G7 αναμένεται να καταλήξουν σε ένα ποσό από
65 έως 70 δολάρια. Το εύρος είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος παραγωγής της Ρωσίας και υψηλότερο από αυτό που ζητούσαν
ορισμένες χώρες. Καθώς η Ρωσία πουλάει ήδη το πετρέλαιο της με εκπτώσεις, ένα υψηλό ανώτατο όριο μπορεί να έχει ελάχιστο
αντίκτυπο στις συναλλαγές.

•

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ανακοίνωσε ότι υπεγράφη μεταξύ της θυγατρικής της εταιρείας, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, και της ΑΒΑΞ Α.Ε.,
συμφωνία για την αγορά μετοχών των εταιρειών ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Οι μετοχές αντιστοιχούν σε
ποσοστά 5,69% και 6,35% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω εταιρειών αντιστοίχως. Η
συγκεκριμένη συναλλαγή ολοκληρώθηκε εχθές με συνολικό αντάλλαγμα ύψους €16,6 εκατ. Η συμμετοχή της ΑΚΤΩΡ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στην ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ανέρχεται πλέον σε 27,71% και 29,48% αντίστοιχα

•

CENER: Ανακοίνωσε ότι ανατέθηκε από τον ΑΔΜΗΕ στην Hellenic Cables, η υποβρύχια ηλεκτρική διασύνδεση ΛαύριοΣέριφος, και Σέριφος-Μήλος στο πλαίσιο της Δ’ φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικού μήκους 170 χλμ. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, παραγωγή και προμήθεια
των χερσαίων και υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης 150 kV καθώς και των παρελκομένων εξαρτημάτων, την εγκατάσταση,
πόντιση και προστασία των χερσαίων και υποβρυχίων καλωδίων, την πραγματοποίηση των αναγκαίων συνδέσεων και τερματισμών
καθώς και την πραγματοποίηση των τελικών δοκιμών μετά την εγκατάσταση. Η σχετική σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί εντός του
2022 μετά την ολοκλήρωση των νόμιμων προσυμβατικών διαδικασιών.

•

ΛΑΜΔΑ – Αποτελέσματα 9M’22: Η Lamda Development παρουσίασε στο εννεάμηνο:
➢ Σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των Εμπορικών Κέντρων, με κέρδη €48εκ (+54% έναντι του
2021. Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία EBITDA των Εμπορικών Κέντρων το Εννεάμηνο 2021 είχε επιβαρυνθεί
λόγω της αναστολής λειτουργίας τους για συνολική περίοδο περίπου 3 μηνών, και λόγω της νομοθετικά προβλεπόμενης
παροχής μειώσεων στα μισθώματα (κατά ποσοστό 40%) για το σύνολο της περιόδου του Α’ Εξαμήνου (Ιανουάριος –
Ιούνιος). Το Εννεάμηνο 2022 τα Εμπορικά Κέντρα λειτούργησαν με ελάχιστους μόνο περιορισμούς λόγω της πανδημίας
ενώ δεν εφαρμόστηκε καμία νομοθετικά προβλεπόμενη μείωση στα μισθώματα. Επισημαίνεται ότι τα κέρδη EBITDA των
Εμπορικών Κέντρων το Εννεάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν οριακά χαμηλότερα (κατά σχεδόν €1εκ) έναντι της ιστορικά
υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας το 2019 (€47,6εκ).
➢ Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), προ αποτιμήσεων του
επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών του Εννεαμήνου 2022, αυξήθηκαν 43% y-o-y στα €39,6εκ. Η
εν λόγω αύξηση προέκυψε λόγω της σημαντικής αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των Εμπορικών
Κέντρων, και λόγω της ενοποίησης για περίοδο σχεδόν 2 μηνών του νεοαποκτηθέντος εκπτωτικού χωριού Designer
Outlet Athens (θετική συνεισφορά €1,3εκ στα κέρδη EBITDA)
➢ Ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα (μετά από τόκους, φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας): ζημία €55εκ (έναντι κερδών
€210εκ το 2021). Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2021 περιλάμβαναν τη θετική
επίπτωση ποσού €306,1εκ βάσει της επανεκτίμησης της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων του Ελληνικού.
Εξαιρουμένων των εξόδων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (€36,7εκ) και των χρηματοοικονομικών
εξόδων που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν τη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών
υποχρεώσεων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (€27,6εκ), τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα
καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε κέρδος €9,2εκ (έναντι κερδών €238,9εκ
την αντίστοιχη περίοδο το 2021).
➢ Καθαρή Αξία του Ενεργητικού (GAV): €1,32 δις
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Νοέμβριος 24, 2022
•

ΜΟΗ: Καθαρά κέρδη πάνω από 1 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα 1,007 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε η Motor Oil για το εννεάμηνο του
2022, από 205,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου χρόνου. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 12,66
δισ. ευρώ, έναντι 7,1 δισ. ευρώ, στο εννεάμηνο 2021. Στο γ’ τρίμηνο 2022 τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε 321,34 εκατ. ευρώ,
τα οποία σύμφωνα με τις ενδιάμεσες καταστάσεις του ομίλου είναι υπερτριπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2021. Ο κύκλος εργασιών για τον όμιλο διαμορφώθηκε στα 4,76 δισ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο, έναντι 2,98 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο
2021, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται στα 405,2 εκατ. ευρώ
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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.
Διαβάθμιση Αναλύσειων της
EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης

Αγορά

Αναμενόμενη συνολική απ όδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Διακράτηση

Αναμενόμενη συνολική απ όδοση μεταξύ -10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Πώληση

Αναμενόμενη συνολική απ όδοση < -10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Υπο Αναθεώρηση

Σύσταση και τιμή στόχος υπ όκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

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

Γιώργος Διαμαντόπουλος +30-210-6879353 gdiamantopoulos@euroxx.gr Γιώργος Πολίτης

Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
+30-210 6879 520 gpolites@euroxx.gr
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Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα

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

