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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του -1,31% (936,25 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη  
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 32 κινήθηκαν ανοδικά, 
72 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 26 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.333,69 μονάδες (-1,36%), με τις 
μετοχές των ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,18%), ΟΛΠ (+1,10%) και ΜΟΗ (+0,49%) να καταγράφουν 
την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των Cenergy (-2,91%), ΦΡΛΚ (-
3,24%) και ΕΥΡΩΒ (-3,36%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Αμερικάνικες  
και οι Ευρωπαικές αγορές κινήθηκαν πτωτικά  
 

Οικονομία 
 
 Η διπλή αποστολή του Κ. Μητσοτάκη στο Παρίσι. Το Παρίσι θα είναι ο 

επόμενος σταθμός στο πλαίσιο της εκστρατείας πειθούς που έχει ξεκινήσει η 
κυβέρνηση στη μάχη για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και 
ενίσχυσης της διεθνούς στήριξης των ελληνικών θέσεων έναντι της κλιμακούμενης 
τουρκικής προκλητικότητας στην ανατολική Μεσόγειο. 

 

 Προς έξοδο στις αγορές με 15ετές ομόλογο. Την πρώτη κίνηση εξόδου στις 

αγορές για το 2020 ξεδιπλώνει - εκτός απροόπτου - σήμερα η κυβέρνηση, με το 
βλέμμα και στις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα για χαμηλότερα 
πρωτογενή πλεονάσματα και για μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο. Η έκδοση 
15ετούς ομολόγου αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της εδραίωσης χαμηλότερου 
κόστους δανεισμού της χώρας από τις αγορές. Η κίνηση - η οποία έρχεται λίγες 
μέρες μετά την αναβάθμιση της χώρας από τον οίκο Fitch και την ίδια μέρα που 
λαμβάνει χώρα συνέδριο του οίκου στην Αθήνα - προαναγγέλθηκε χθες από τον 
ΥΠΟΙΚ Χρήστο Σταϊκούρα. "Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ", ανέφερε μιλώντας 
στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Ανέφερε ότι η χώρα έχει διπλάσιους ρυθμούς 
μεγέθυνσης και επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους. "Έχουν δρομολογηθεί 
οι ενέργειες για την σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας", με βάση τις 
αναφορές των οίκων αξιολόγησης, ανέφερε θυμίζοντας και τον δανεισμό εντόκων 
με αρνητικά επιτόκια. Χθες, ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις τράπεζες-αναδόχους 
(Barclays, Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan) να 
ξεκινήσουν τη διαδικασία. Στόχος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η άντληση 
ποσού 2 με 2,5 δισ. ευρώ, ενώ το αρχικό επιτόκιο τοποθετείται κοντά στο 2% και 
περίπου 165 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap (40 μ.β). 
 

Επιχειρήσεις 
 

 Ηρακλής: Ομόλογα ειδικού σκοπού αντάλλαγμα για το zero risk. Με ομόλογα 

ειδικού σκοπού, τα οποία δεν θα έχουν καμία επίδραση σε χρέος και έλλειμμα, 
σχεδιάζει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr, να εξασφαλίσει 
το ελληνικό δημόσιο την παροχή zero risk weighted στα senior ομόλογα -
ανώτατης διαβάθμισης- που θα εκδώσουν οι ελληνικές τράπεζες στο πλαίσιο των 
τιτλοποιήσεων. Το ζήτημα της παροχής του μηδενικού ρίσκου από την 
Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα παραμένει «ανοικτό», ωστόσο γίνονται 
προσπάθειες από το υπουργείο Οικονομικών, κυρίως από τους τεχνοκράτες του 
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) αλλά και του κλιμακίου της 
Τράπεζας της Ελλάδος να βρεθεί η φόρμουλα που θα ικανοποιεί τόσο την Αθήνα, 
όσο και την Φρανκφούρτη. Η φόρμουλα έχει βρεθεί και στηρίζεται, όπως 
αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές στο Euro2day.gr, στην έκδοση 
«ομολόγων ειδικού σκοπού», υπό τον όρο ότι οι εν λόγω τίτλοι δεν θα 
επιβαρύνουν στο παραμικρό την δημοσιονομική ισορροπία της ελληνικής 
οικονομίας. Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι με την μορφή αυτή των 
εγγυήσεων που θα δώσει η Αθήνα, το πρόβλημα της έλλειψης επενδυτικής 
βαθμίδας -εξ' ου και η ανάγκη της έγκρισης του μηδενικού ρίσκου- θα ξεπερασθεί 
και η ΕΚΤ, συγκεκριμένα ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM), θα δώσει το 
«πράσινο φως», απελευθερώνοντας έτσι την ταχεία υλοποίηση του σχεδίου 
«Ηρακλής». Την αντιμετώπιση του προβλήματος και την πολυπόθητη έγκριση 
από τις εποπτικές αρχές της Φρανκφούρτης αναμένουν πώς και πώς οι διοικήσεις 
των ελληνικών τραπεζών, καθώς χωρίς το zero risk weighted στους senior τίτλους 
οι τράπεζες θα εγγράψουν μεγαλύτερες κεφαλαιακές ζημιές στις επικείμενες 
τιτλοποιήσεις. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 936.25 -1.31% +2.1% 
FTSE-Large Cap 2,333.69 -1.36% +1.6% 
FTSE-Mid Cap 1,282.54 -1.24% +7.3% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 62,793 -1.02% +2.6% 
Όγκος (€ εκατ.) 50.98 -18.01% 79.82 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 

ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1.18% 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%  
ΟΛΠ 1.10% 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%  
MOH 0.49% 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%  
ΤΕΝΕΡΓ 0.24% 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%  

OTE -0.51% 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%  

ETE -2.50% -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%  
ΜΠΕΛΑ -2.77% -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%  
Cenergy -2.91% -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%  
ΦΡΛΚ -3.24% -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%  
ΕΥΡΩΒ -3.36% -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% +0.0 -0 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 1.92% -12.4 -31 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 1.18% -13.1 -29 

Spread 10ετούς Ομ. 156 -8.5 +28 

EUR / USD 1.10 -0.11% -1.8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 53.22 -1.79% -12.8% 

ΑΕΠ (%) 2.3% Γ’ Τριμ.'19 - 

Πληθωρισμός 0.2% Νοέμβριος'19 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

28/01/2020:          - 

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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 Viva: Συμφωνία με την Atlas Merchant Capital για την απόκτηση της Praxia Bank. H Viva Wallet Holdings ανακοίνωσε τη 

συμφωνία με την Atlas Merchant Capital για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Praxia Bank. Όπως σημειώνει σε σχετική 
ανακοίνωση, η μεταβίβαση των μετοχών τελεί υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η απόκτηση της Praxia Bank ακολουθεί 
την πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Round C) της Viva Wallet, και εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της 
εταιρείας για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Από την πλευρά της η Praxia Bank ανακοίνωσε ότι η Atlas Merchant 
Capital, 100% μέτοχος της τράπεζας, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του συνόλου των μετοχών της στην Viva 
Wallet Holdings. Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων αρχών. Η UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός 
σύμβουλος της Praxiabank και της Atlas Merchant Capital, καταλήγει η ανακοίνωση. 
 

 Moody’s: Πιστωτικά θετικό το swap της Εθνικής. Πιστωτικά θετικό κρίνει η Moody’s το swap ομολόγων που συμφώνησε η Εθνική 

Τράπεζα με το ελληνικό Δημόσιο. Όπως εξηγεί, η συναλλαγή θα τονώσει κατά 515 εκατ. ευρώ περίπου την κερδοφορία και τα 
κεφάλαια της τράπεζας, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την προσπάθεια γρήγορης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
(NPEs). 

 
 Τρ. Πειραιώς: Με 5,5% στα δικαιώματα ψήφου η Bienville Capital Management. Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα - 

κατόπιν της από 24.01.2020 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης - ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει 
έμμεσα η εταιρεία Bienville Capital Management, LLC (ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων πελατών, συμπεριλαμβανομένων private 
funds) και ενσωματώνονται σε μετοχές ανήλθε την 09.01.2020 του ελάχιστου ορίου του 5%. Η εν λόγω εταιρεία κατέχει έμμεσα 
24.006.827 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι ποσοστό 5,50% 
επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας). 

 

 Στον πλήρη έλεγχο της Lamda Development η εταιρεία που διαχειρίζεται τη Μαρίνα Φλοίσβου. Σε συμφωνία προκειμένου να 

αποκτήσει από την εταιρεία D-Marinas B.V. του Ομίλου DOGUS, το υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρίας LAMDA DOGUS 
INVESTMENTS S.A., η οποία, σήμερα, κατέχει ποσοστό 83,39% των  μετοχών της  LAMDA Flisvos Holding Α.Ε., μετόχου κατά 
77,23%  της εταιρίας LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. που διαχειρίζεται τη Mαρίνα Φλοίσβου προχώρησε στις 23 Ιανουαρίου η Lamda 
Development. Το αντίτιμο για την αγορά των εν λόγω μετοχών ανέρχεται σε 12.393.000 ευρώ. Η μεταβίβαση των μετοχών 
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020, δεδομένου ότι δεν εκκρεμούν κανονιστικές ή άλλες διοικητικές 
εγκρίσεις. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η LAMDA DEVELOPMENT S.A. καθίσταται  ο μοναδικός μέτοχος της LAMDA 
DOGUS INVESTMENTS S.A., ελέγχοντας έτσι πλήρως την εταιρία LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. 

 

 ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Από 11 Μαρτίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου. Οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία 

ΣΑΤ της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2020 (record date) θα είναι δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η 
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής Κεφαλαίου ορίζεται η Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020. Ως ημερομηνία 
αποκοπής ορίζεται η Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020, ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης των Σ.Μ.Ε επί δεικτών στους 
οποίους συμμετέχει η μετοχή της εταιρείας. Η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβληθεί μέσω Τραπέζης η οποία θα πιστώσει τους 
λογαριασμούς των Χειριστών. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας. 

 

 ΟΠΑΠ: Γνωστοποίηση τιμής διάθεσης. H Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την τιμή διάθεσης 

των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του έκτακτου μερίσματος από μη διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρείας μέχρι 
και την χρήση που έληξε την 31.12.2018, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της: 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας στην από 8 Ιανουαρίου 2020 συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή διάθεσης των ανωτέρω νέων μετοχών θα ισούται με το μέσο 
όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης 
εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του έκτακτου μερίσματος από μη διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρείας 
μέχρι και την χρήση που έληξε την 31.12.2018 (δηλαδή από 20.01.2020 έως και 24.01.2020), μειωμένης κατά ποσοστό 3% 
(ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. 2.    Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη 
χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάση όγκου τιμή της μετοχής κατά τις 20.01.2020 έως και 24.01.2020, η τιμή διάθεσης των νέων 
μετοχών ανέρχεται σε 11,26 Ευρώ. 

 

 Fourlis: Άσκηση stock options από 18 στελέχη εταιρειών του ομίλου. Συνολικά 18 στελέχη των εταιρειών του Ομίλου Fourlis 

άσκησαν τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τη φετινή εφαρμογή του εγκεκριμένου σχετικού προγράμματος από την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 27ης.09.2013. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εισηγμένη, κατά το χρονικό 
διάστημα από 20.11.2019 έως 30.11.2019, δεκαοκτώ (18) στελέχη των εταιρειών του Ομίλου FOURLIS προέβησαν σε έγγραφη 
δήλωση για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ενώ κατέθεσαν εμπροθέσμως έως τις 15.12.2019 το σχετικό 
ποσό στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Συνολικά διατέθηκαν 197.647 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, 
ονομαστικής αξίας 0,81 ευρώ εκάστης, ενώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ήταν 3,2226 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή σε 
μετρητά του ποσού αγοράς των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και ανήλθε σε 636.937,23 ευρώ. 

 
 
 (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/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.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


