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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του +2,48 (624,32 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 56 κινήθηκαν ανοδικά, 
39 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 26 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.494,40 μονάδες (+2,89%), με τις 
μετοχές των ΕΤΕ (+9,47%), ΕΥΡΩΒ (+8,13%) και Cenergy (+6,72%) να καταγράφουν 
τη μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των Ελλάκτωρ (-0,00%), ΜΥΤΙΛ (-
0,28%) και ΑΡΑΙΓ (-0,45%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές 
αγορές κινήθηκαν ανοδικά. 
 

Οικονομία 
 

 Γ. Στουρνάρας: Στο 6% το βασικό σενάριο για ύφεση το 2020. Την εκτίμηση 

ότι η ύφεση στην Ελλάδα το 2020, συνεπεία της πανδημίας, θα κυμανθεί από 
4,5% έως 9,5% του ΑΕΠ εκτίμησε ο Γιάννης Στουρνάρας, απευθυνόμενος στην 
κοινοβουλευτική επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών 
Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου προσήλθε ως 
προτεινόμενος για επαναδιορισμό στη θέση του διοικητού της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Ο κ. Στουρνάρας, που προέβλεψε ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας 
το 2021 με αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,5%, είπε πως η παγκόσμια πανδημία 
δημιουργεί αβεβαιότητα, διότι «όσο δεν υπάρχει εμβόλιο και φάρμακο, ο φόβος 
που φωλιάζει στις ψυχές μας, δημιουργεί συνθήκες στασιμότητας, και 
ενδεχομένως, εάν συνεχισθεί και φόβους στασιμοπληθωρισμού». Για την Ελλάδα, 
σημείωσε, η αντιμετώπιση της πανδημίας υπήρξε μεγάλη επιτυχία, και θέτει τα 
θεμέλια για μια όσο πιο περιορισμένη ύφεση γίνεται. Σημείωσε, μάλιστα, ότι η 
στάση της κυβέρνησης που φάνηκε να ακούει τους ειδικούς και να κινείται 
γρήγορα, στέλνει ένα θετικό μήνυμα για το τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Και 
βέβαια η τύχη παίζει ένα σημαντικό ρόλο, πρόσθεσε ο κ. Στουρνάρας. Ο διοικητής 
της ΤτΕ επανέλαβε ότι όσο δεν υπάρχει εμβόλιο και φάρμακο «μόνο σενάρια» 
μπορούμε να κάνουμε για τις επιπτώσεις και ειδικότερα για την ύφεση που 
αναμένεται να έχει εύρος από 4,5% έως 9,5%, με «το βασικό σενάριο» να είναι 
στο 6% για το 2020. Για το 2021 προβλέπεται ανάκαμψη 5,5%, είπε ο κ. 
Στουρνάρας, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι εκτιμήσεις θα αλλάζουν κάθε φορά που 
θα δημοσιοποιούνται (νέα) στοιχεία. Εξάλλου, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι 
φέτος θα έχουμε σημαντική πιστωτική επέκταση, την οποία υπολογίζουμε σε 15 
δισεκατομμύρια ευρώ, τουλάχιστον. Τόνισε, μάλιστα, ότι από πλευράς 
ρευστότητας και κεφαλαίων, οι τράπεζες είναι απόλυτα καλυμμένες για να 
συμβάλουν στη διατήρηση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας. Βεβαίως, 
πρόσθεσε, οι τράπεζες οφείλουν να δανειοδοτούν φερέγγυους δανειολήπτες (με 
βάση τα στοιχεία που έχουν έως 31/12/2019). Εισηγούμενος τον επαναδιορισμό 
του κ. Στουρνάρα, ο παρακαθήμενος υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας είπε 
ότι ο διοικητής συνέβαλε ουσιαστικά στη διαφύλαξη χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας όταν κυβερνητικές επιλογές κλόνισαν την εμπιστοσύνη καταθετών 
και επενδυτών και έθεσαν σε κίνδυνο τη τραπεζική ευστάθεια. Από την πλευρά 
του, ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Ζαββός εξέφρασε την πεποίθηση ότι στη νέα 
εξαετία του, ο κ. Στουρνάρας θα συνεχίσει να συντρέχει στην προσπάθεια της 
χώρας και θα στηρίξει τη γενική πολιτική της κυβέρνησης όπως προβλέπεται από 
το καταστατικό της ΤτΕ. 
 

 Μητσοτάκης: Ούτε ανασχηματισμός, ούτε εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

απέκλεισε, τέλος, κάθε σενάριο για ανασχηματισμό και εκλογές, λέγοντας ότι δεν 
σκοπεύει να σπαταλήσει το πολιτικό κεφάλαιο που έχει σωρεύσει η κυβέρνηση και 
ότι δεν συνιστά ζητούμενο να ακυρωθεί ο εκλογικός νόμος της απλής αναλογικής. 
Είπε συγκεκριμένα: «Μα, αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα; Η ελληνική κοινωνία 
πιστεύω ότι περιβάλλει την Κυβέρνηση και εμένα προσωπικά με αρκετή 
εμπιστοσύνη. Και το κάνει επειδή πιστεύει ότι δεν είμαι τακτικιστής. Ότι το μέλημά 
μου είναι να κυβερνήσω όσο πιο καλά μπορώ τη χώρα και να τιμήσω την εντολή 
την οποία πήρα. Πήρα μία εντολή τετραετίας. Μας προέκυψε μια πολύ μεγάλη 
κρίση τον πρώτο χρόνο. Αλλά, όπως σας είπα, ο πυρήνας της πολιτικής μας 
παραμένει ο ίδιος. Έχουμε 158 βουλευτές. Μια μεγάλη αποδοχή στην κοινωνία. 
Είμαστε πιο ισχυροί σήμερα πολιτικά από ότι ήμασταν στις 7 Ιουλίου όταν κέρδισα 
στις εκλογές. Δεν έχουμε συμπληρώσει καν χρόνο. Είμαστε κυβέρνηση 10 μηνών 
και γίνεται συζήτηση για πρόωρες εκλογές; Τελείως ανεύθυνη αυτή η συζήτηση. 
Ούτε ανασχηματισμό βλέπω λόγο να κάνω αυτή τη στιγμή». 

 
 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 624.32 +2.48% -31.9% 
FTSE-Large Cap 1,494.40 +2.89% -35.0% 
FTSE-Mid Cap 818.47 -0.09% -31.5% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 43,336 +2.43% -29.2% 
Όγκος (€ εκατ.) 49.23 -6.59% 71.91 

 
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

National Bank 9.47% 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%  

Eurobank 8.13% 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%  
Cenergy 6.72% 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%  
PPC 6.70% 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%  
Coca Cola Hellenic 5.02% 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%  

Fourlis Holdings 0.26% -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%  
OPAP 0.25% -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%  
Ellaktor 0.00% -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 -0.28% -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 -0.45% -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 -0.28% +0.3 +10.4 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 1.87% -2.6 -37.2 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1.67% -3.9 +20.4 

Spread 10ετούς Ομ. +216.6 -3.2 +88 

EUR / USD 1.09 -0.04% -2.9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 33.41 0.48% -45.3% 

ΑΕΠ (%) 1.0% Δ’ Τριμ.'19 - 

Πληθωρισμός 0.2% Φλεβάρης'19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

26/05/2020:         –  
 

27/05/2020:  ΜΠΕΛΑ – Ετήσια Γεν. Συνέλευση 
28/05/2020:  ΕΤΕ – Αποτελέσματα Α’Τριμήνου’20 &                
.                    Τηλεδιάσκεψη 
28/05/2020:  ΑΛΦΑ - Αποτελέσματα Α’Τριμήνου’20 &                
.                    Τηλεδιάσκεψη 
28/05/2020:  ΕΥΔΑΠ – Αποτελέσματα 2019 &               .           
.                    Ενημέρωση Αναλυτών 
29/05/2020:  ΕΥΡΩΒ – Αποτελέσματα Α’Τριμήνου’20 &                
.                    Τηλεδιάσκεψη 
29/05/2020:  ΕΧΑΕ – Ετήσια Γεν.Συνέλευση 
01/06/2020:  ΠΕΙΡ – Αποτελέσματα Α’Τριμήνου’20 &                
.                    Τηλεδιάσκεψη 
01/06/2020:  ΜΠΕΛΑ – Αποκοπή Μερίσματος 
01/06/2020:  ΕΛΧΑ – Αποκοπή Μερίσματος 
01/06/2020:  MSCI – Εξάμηνη Αναθεώρηση Δείκτη 
04/06/2020:  ΕΧΑΕ – Αποκοπή Μερίσματος 
04/06/2020:  ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ Α’ Τριμήνου’20 
04/06/2020:  ΑΤΤ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
04/06/2020:  ΑΤΤ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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Επιχειρήσεις 
 

 Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή: Πρέπει να υπάρξει μία ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη στήριξη των τραπεζών. Οι ευρωπαϊκές 

χώρες πρέπει να ενώσουν δυνάμεις για να προστατεύσουν τις τράπεζές τους από την έξαρση του κορονοϊού, χρησιμοποιώντας 
ενδεχομένως το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, ύψους 500 δισ. ευρώ, που πρότειναν η Γαλλία και η Γερμανία, δήλωσε ο επικεφαλής της 
Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) Χοσέ Μανουέλ Κάμπα. Η δήλωση του Κάμπα θα αναζωπυρώσει την αντιπαράθεση για το αν 
οι πλούσιες χώρες, όπως η Γερμανία, πρέπει να στηρίζει τράπεζες φτωχότερων γειτόνων της, όπως της Ιταλίας, αναφέρει 
δημοσίευμα του Reuters. O επικεφαλής της ΕΒΑ έκανε το σχόλιο αυτό λίγες ημέρες μετά την κοινή πρόταση της Γερμανίδας 
καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για τη δημιουργία ενός Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ 
προκειμένου να βοηθηθούν τα μέλη της ΕΕ που επλήγησαν περισσότερο από την έξαρση του κορονοϊού να ανατάξουν τις οικονομίες 
τους. "Θα ήταν λογικό να έχουμε μία ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη στήριξη των τραπεζών", δήλωσε ο Κάμπα στο Reuters. "Αυτή θα 
μπορούσε να έχει τη μορφή μίας προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης, τύπου TARP (Troubled Asset Relief Program). Εδώ, το Ταμείο 
Ανάκαμψης της ΕΕ θα μπορούσε να παίξει έναν ρόλο", ανέφερε, προσθέτοντας ότι η βοήθεια θα μπορούσε να δίνεται σε τράπεζες 
που ήταν κατά βάση εύρωστες αλλά επλήγησαν από την κρίση του κορονοϊού. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, το πρόγραμμα TARP της κυβέρνησης των ΗΠΑ διοχέτευσε δισεκατομμύρια στις τράπεζες της 
χώρας. Η EBA αναφέρει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν σχηματίσει ένα κεφαλαιακό "μαξιλάρι" ύψους άνω των 430 δισ. ευρώ, το 
οποίο θα είναι περισσότερο από αρκετό για να καλύψει τις απώλειες από μία αύξηση στα δάνεια που δεν αποπληρώνονται. Ωστόσο, 
ορισμένες τράπεζες - ιδιαίτερα σε οικονομίες που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, όπως η Ιταλία και η Ισπανία – είναι 
πιο ευάλωτες από άλλες. "Αναμένω ένα κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων τα επόμενα δύο ή τρία τρίμηνα", είπε ο Κάμπα. "Πόσο 
μεγάλο είναι δύσκολο να πω", πρόσθεσε. 
 

 Αίτημα στην Κομισιόν από το ΥΠΕΝ για συνέχιση των διαγωνισμών ΑΠΕ τουλάχιστον για μία 2ετία – Οι προτάσεις και τα 
τρία επιχειρήματα. Τη διαδικασία για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. 

προκειμένου να εγκρίνει την παράταση του υφιστάμενου σχήματος των ανταγωνιστικών διαδικασιών για την εγκατάσταση νέων ΑΠΕ 
έχει ξεκινήσει, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το ΥΠΕΝ. Το υφιστάμενο σχήμα, το οποίο προβλέπει διαγωνισμούς 
ξεχωριστούς ανά τεχνολογία ΑΠΕ, δηλαδή μόνον για αιολικά και μόνον για φωτοβολταϊκά, (μαζί βεβαίως και με τους κοινούς), λήγει 
στο τέλος του έτους. Εάν δεν υπάρξει ανανέωση, τότε οι μόνοι διαγωνισμοί που θα γίνονται θα είναι οι κοινοί μέχρι το 2024.  Ωστόσο 
ΡΑΕ, ΥΠΕΝ και αγορά συμπίπτουν στην άποψη ότι οι διαγωνισμοί ανά τεχνολογία υπήρξαν ιδιαίτερα αποδοτικοί και  συνεπώς 
πρέπει να επιδιωχθεί η συνέχισή τους. Την περίοδο αυτή τα στελέχη του Υπουργείου διαμορφώνουν το κείμενο του αιτήματος προς 
την DG Comp και την επιχειρηματολογία που θα το συνοδεύει. Η ταχεία διευθέτηση του θέματος είναι απαραίτητη ώστε οι επενδυτές 
να γνωρίζουν με ποιό καθεστώς θα κάνουν τους προγραμματισμούς των επενδύσεών τους. 

 

 Νέο κατάστημα ΙΚΕΑ στο κέντρο του Πειραιά. Τη δημιουργία του πρώτου μικρού καταστήματος, νέας φιλοσοφίας, στο κέντρο του 

Πειραιά ανακοίνωσε η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου FOURLIS. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη επένδυση έρχεται δυο χρόνια 
μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη λειτουργία του ΙΚΕΑ Pop-up Store στην περιοχή, το οποίο έτυχε θερμής ανταπόκρισης από την 
πόλη του Πειραιά. Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση που στηρίζεται στο ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης του Oμίλου, με τη 
λειτουργία καταστημάτων νέας φιλοσοφίας που στόχο έχουν να φέρουν την ΙΚΕΑ ακόμα πιο κοντά στον καταναλωτή. Το νέο 
κατάστημα, επί της οδού Γούναρη, αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του τον Οκτώβριο του 2020 για να υποδεχθεί τους πελάτες του 
σε μια επιφάνεια 2.000 τ.μ. που εκτείνεται σε τρεις ξεχωριστούς ορόφους. Οι επισκέπτες του θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν 
πάνω από 1.000 μοναδικούς κωδικούς, να αντλήσουν έμπνευση από τον ειδικό εκθεσιακό χώρο και να αποκτήσουν τα πιο όμορφα 
και λειτουργικά προϊόντα που θα συντροφεύουν την καθημερινότητά τους από το Tμήμα Οικιακού Εξοπλισμού. 

 

 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Η ΓΣ ενέκρινε έκδοση ομολογιών έως 150 εκατ. Ευρώ. Με ψήφους 100% η Γενική συνέλευση της 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ενέκρινε την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι 150 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει η 
επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας. Με την ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως η ημερομηνία αποκοπής 
του μερίσματος ορίζεται η 1η Ιουνίου 2020 ενώ η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 2α Ιουνίου 2020. Η καταβολή 
στους μετόχους θα ξεκινήσει την 5η Ιουνίου 2020. 

 
 
 
(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/
http://www.ase.gr/
http://www.insider.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.imerisia.gr/
http://www.capital.gr/
http://www.tovima.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. 

Βαγγέλης Καρανίκας +30-210-6879322 vkaranikas@euroxx.gr Γιώργος Πολίτης +30-210 6879 520 gpolites@euroxx.gr Παλαιολόγου 7  

Ανδρέας Σουβλερός, CFA +30-210-6879486 asouvleros@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

Νέστωρ Κάτσιος, CFA +30-210-6879353 nkatsios@euroxx.gr 
   

 

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
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