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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του -0,14% (595,16 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
συνεδρίαση της Τρίτης. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 45 κινήθηκαν 
ανοδικά, 45 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 14 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.397,27 μονάδες (-0,14%), με τις 
μετοχές των Cenergy (+7,26%), ΒΙΟ (+3,26%) και ΜΥΤΙΛ (+2,46%) να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΕΕΕ (-3,92%), ΟΠΑΠ (-4,10%) 
και ΑΡΑΙΓ (-5,63%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Αμερικανικές και οι 
Ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν απώλειες. 
 

Οικονομία 
 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ. Σήμερα 

διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 
625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο -0,12%. Υποβλήθηκαν 
συνολικές προσφορές ύψους 1,062 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν 
το ζητούμενο ποσό κατά 1,70 φορές. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία 
διακανονισμού είναι η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020. Έγιναν δεκτές προσφορές 
μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ. 
 

 Eurogroup: Διάσκεψη τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου των υπουργών οικονομικών της 

Ευρωζώνης.  
 

Επιχειρήσεις 
 

 Τράπεζα Ελλάδος: Αυξήθηκαν δάνεια και καταθέσεις τον Σεπτέμβριο. 

Σύμφωνα με την Τράπεζα Ελλάδος τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα άνοιξαν, 
συγκρατημένα, τις στρόφιγγες της χρηματοδότησης το Σεπτέμβριο 2020, 
χορηγώντας 623 εκατ. ευρώ νέα δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Έτσι, 
σύμφωνα με την Τράπεζα Ελλάδος για δεύτερο συνεχή μήνα ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής χρηματοδότησης τους αυξήθηκε σε 2,4%, έναντι αυξήσεως 1,9% % τον 
Αύγουστο. Για το σύνολο της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του Δημόσιου 
Τομέα, οι χορηγήσεις κατέγραψαν το Σεπτέμβριο αύξηση κατά 10,6% έναντι 
αυξήσεως 9,2% τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι τράπεζες χορήγησαν νέα δάνεια 
2,537 δισ. ευρώ, έναντι 1,394 δισ. ευρώ που είχαν χορηγήσει τον Αύγουστο. Στο 
σκέλος των καταθέσεων αύξηση κατά 283 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το 
Σεπτέμβριο 2020, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη 
κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 165 εκατ. ευρώ τον 
προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 5,4% από 
5,2% τον προηγούμενο μήνα. Για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα 
(συμπεριλαμβάνονται και τα πιστωτικά ιδρύματα) οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 
1,160 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 420 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και 
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 10,3% από 9,0% τον προηγούμενο 
μήνα. Όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος 
δείχνουν ότι η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον 
Σεπτέμβριο του 2020, ήταν θετική κατά 714 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής 
ροής 324 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
αυξήθηκε σε 7,5% από 6,5% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων 
(ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 8,3% από 7,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή 
ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 660 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής 
καθαρής ροής 403 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -1,0% από -1,5% τον 
προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική 
κατά 54 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 79 εκατ. ευρώ τον 
προηγούμενο μήνα. Τέλος, το συνολικό υπόλοιπο των δανείων που έχουν 
υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανέρχεται σε 
20.148 δισ. ευρώ. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 595,16 -0,14% -35,07% 
FTSE-Large Cap 1.397,27 -0,39% -39,20% 
FTSE-Mid Cap 881,44 1,05% -26,25% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 41.810 -0,46% -31,7% 
Όγκος (€ εκατ.) 39,48 -42,78% 60,38 

 
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
Cenergy 7,26% 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%  

Viohalco 3,26% 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%  
Mytilineos 2,46% 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%  
OTE 2,43% 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 2,05% 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%  

Ellaktor -2,51% -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 -2,64% -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%  

Coca Cola Hellenic -3,92% -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%  
OPAP -4,10% -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 -5,63% -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 -0,51% +0,3 -12,6 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 1,22% +4,8 -101,8 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 0,93% +1,2 -53,5 

Spread 10ετούς Ομ. +153,9 +3,8 +26 

EUR / USD 1,18 0,06% 5,4% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 39,13 1,48% -35,9% 

ΑΕΠ (%) -0.9% A’ Τριμ.'20 - 

Πληθωρισμός -2.0% Σεπτέμβριος'20 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

29/10/2020:  ΟΠΑΠ – Έναρξη διαπράγματευσης                        
.                    Ομολόγου 
 
03/11/2020:  Eurogroup – Συνάντηση 
04/11/2020:  ΜΥΤΙΛ – Αποτελέσματα εννεαμήνου 
05/11/2020:  ΕΛΠΕ – Αποτελέσματα 3

ου
 Τριμήνου 

06/11/2020:  Moody’s – Αναθεώρηση Πιστοληπτικής           
.                    Ικανότητας Ελλάδας 
10/11/2020:  MSCI – Ανακοίνωση αναθέωρησης δείκτη 
11/11/2020:  ΕΕΕ – Αποτελέσματα 9μήνου’20 
12/11/2020:  TITC – Αποτελέσματα 9μήνου’20 
12/11/2020:  OTE – Αποτελέσματα 9μήνου’20 και        .            
.                    τηλεδιάσκεψη 
20/11/2020:  ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα 9μήνου’20 
24/11/2020:  ΦΡΛΚ – 9μήνου’20 
24/11/2020:  ΑΡΑΙΓ – Αποτελέσματα 9μήνου’20 
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 "Ντεμπούτο" για το ομόλογο του ΟΠΑΠ στο Χρηματιστήριο. Πραγματοποιείται σήμερα η έναρξη διαπραγμάτευσης των 

200.000 ομολογιών της ΟΠΑΠ Α.Ε στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έπειτα από την 
απόλυτα επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς του κοινού ομολογιακού δανείου, μέσω της οποίας ο Οργανισμός 
άντλησε κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ομολογίες που εξέδωσε ο ΟΠΑΠ ήταν ευρύτατο, σε 
σημείο η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε να φθάσει να αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 612 εκατ. ευρώ και η Δημόσια Προσφορά να 
καλυφθεί κατά 3,06 . φορές. Η επιτυχία αυτή αποτελεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές 
του ΟΠΑΠ και αντανακλά την ηγετική του θέση μεταξύ των εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων. Ως αποτέλεσμα, έπειτα από την 
υπερκάλυψη της έκδοσης η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε στο χαμηλότερο εύρος απόδοσης, σε 2,10%. Ομοίως, το 
επιτόκιο των ομολογιών ορίστηκε σε 2,10% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 εκάστη, ήτοι στο 100% της ονομαστικής 
αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους συντονιστές κυρίους αναδόχους της δημόσιας προσφοράς βάσει 
της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών. 
 

 Τράπεζα Πειραιώς: Ορόσημο η απόφαση του SSM τον Νοέμβριο - Πιθανή η σύντομη κρατικοποίηση. «Η απόφαση του 

SSM στο αίτημα της Τράπεζας Πειραιώς να πληρώσει με μετρητά κουπόνι ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές αξίας 165 εκατ. 
ευρώ θα καθορίσει τις εξελίξεις στην τράπεζα» τονίζει στο News247.gr έμπειρος τραπεζίτης εκτιμώντας ότι το πιο πιθανό  σενάριο 
είναι η αρνητική απάντηση του επόπτη γεγονός που θα οδηγήσει στην προσωρινή κρατικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς.  Όπως 
εξηγεί η ίδια πηγή «εάν η απόφαση του SSM είναι αρνητική, σενάριο που είναι το πιο πιθανό, τότε τα Cocos θα μετατραπούν σε 
μετοχές και η συμμετοχή του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς θα αυξηθεί σε 61%. Σε αυτή την περίπτωση 
όμως στόχος της κυβέρνησης και του ΤΧΣ θα είναι η κρατικοποίηση να καταστεί σύντομο και μεταβατικό στάδιο καθώς θα 
ακολουθήσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων.Ημερομηνία κλειδί: Το 
πρώτο κρίσιμο σημείο στην από εδώ και στο εξής πορεία της Τράπεζας Πειραιώς είναι η απόφαση του SSM επί του αιτήματος της 
τράπεζας για την πληρωμή του κουπονιού των Cocos, ύψους 165 εκατ. ευρώ, με μετρητά. Η απάντηση αναμένεται το διάστημα 16 
- 17 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το πιθανότερο σενάριο θέλει τον SSM να απορρίπτει το αίτημα για την 
πληρωμή του κουπονιού. Για την απόφαση αυτή ο Επόπτης μπορεί να επικαλεστεί είτε το γεγονός ότι η πληρωμή του κουπονιού 
συνιστά διανομή μερίσματος εν μέσω COVID 19, κάτι που απαγορεύεται, είτε ότι δεν πρέπει να τρωθούν τα κεφάλαια της 
τράπεζας. Άλλωστε από το ξέσπασμα της πανδημίας, ως σήμερα, ο επόπτης έχει αποτρέψει σειρά ευρωπαϊκών τραπεζών από 
την καταβολή μερισμάτων και κουπονιών. Στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς και με δεδομένες τις ζημιές από τις επικείμενες 
τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega, η τράπεζα θα πρέπει να ξοδέψει κεφάλαια για να καταβάλει τα 165 εκατ. ευρώ. Εάν τελικά η 
απάντηση από τον SSM είναι αρνητική, το αμέσως επόμενο βήμα είναι n ενεργοποίηση της ρήτρας που προβλέπει τη μετατροπή 
των Cocos σε μετοχές. Σε αυτή την περίπτωση, τα CoCos μετατρέπονται, εντός Δεκεμβρίου, σε 394,4 εκατ. νέες μετοχές Τράπεζας 
Πειραιώς και το ποσοστό του ΤΧΣ αυξάνεται στο 61,3% από 26,4%. Σημειώνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες έπεσαν στο τραπέζι 
και άλλες εναλλακτικές όπως να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο και να αναβληθεί η πληρωμή του κουπονιού χωρίς μετατροπή των 
Cocos σε μετοχές ή να εκδώσει n Τράπεζα Πειραιώς ένα ομόλογο το οποίο θα απορροφήσει το κράτος για να πληρώσει το 
κουπόνι. 
 

 Τρ. Πειραιώς: Δεν υπάρχει καμιά εποπτική ανάγκη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν υπάρχει καμία εποπτική ανάγκη 

αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς με την οποία απαντά σε σχετικό ερώτημα 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα, τονίζει ότι έχει συνολικό δείκτη κεφαλαίων 16,1% έναντι εποπτικής απαίτησης 
11,25%. Επιπλέον, η Τράπεζα χαρακτηρίζει απολύτως ψευδή τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν  ότι το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκτιμά ότι απαιτείται ΑΜΚ €2 δισ.,  επικαλούμενη σχετική ενημέρωση από το Ταμείο. 

 

 Alpha Bank: Παράταση ως τα τέλη Οκτωβρίου για τις δεσμευτικές προσφορές για Galaxy και Cepal. Παράταση ως τα τέλη 

Οκτωβρίου έδωσε στους ενδιαφερόμενους επενδυτές η Alpha Bank, σε ό,τι αφορά την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για 
το Project Galaxy, αλλά και την απόσχιση της Cepal. Κατά τις πληροφορίες, η παράταση ως τις 30 Οκτωβρίου δόθηκε μετά από 
αίτημα ενός εκ των επενδυτών, ώστε να υπάρχει περισσότερος διαθέσιμος χρόνος για την ολοκλήρωση της προσφοράς. Το 
Project Galaxy: Όπως έχει ήδη αναφέρει το insider.gr, για το Project Galaxy προσφορές θα καταθέσουν η Pimco, η Davidson 

Kemper και η Cerved, χωρίς να αποκλείεται και μια τέταρτη προσφορά από την CreditoFondiario. Κύκλοι της αγοράς πάντως 
κάνουν λόγο για «παιχνίδι για τρεις» που έχουν ουσιαστικές πιθανότητες, με τα φαβορί να είναι Pimco, Davidson Kemper και 
Cerved με αυτή τη σειρά. Σε κάθε περίπτωση, στο Διοικητικό Συμβούλιο της 29ης Οκτωβρίου η αξιολόγηση των προσφορών θα 
είναι το βασικό θέμα στην ατζέντα, καθώς η διοίκηση της τράπεζας θέλει να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη 
διαδικασία, ιδανικά εντός του 2020. Με συνολικό ύψος 10,6 δισ. ευρώ, το Project Galaxy είναι μία από τις μεγαλύτερες 
τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και το υπ’ αριθμόν ένα project στη λίστα της Alpha Bank τους 
τελευταίους μήνες. Η ύπαρξη τριών προσφορών θεωρείται «ευχάριστος πονοκέφαλος» για τον CEO της τράπεζας Βασίλη Ψάλτη, 
καθώς ο ανταγωνισμός αναμένεται να οδηγήσει τόσο σε υψηλότερο τίμημα όσο και σε καλύτερους όρους για την πραγματοποίηση 
της συναλλαγής. 
 

 Καθημερινά τετ-α-τετ κυβέρνησης – ΤτΕ για την Bad Bank. Καθημερινά τετ α τετ με τους συμβούλους της κυβέρνησης – τη 

γαλλική Lazard και την Axia Ventures – έχουν στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), τα οποία έχουν αναλάβει την παρουσίαση 
του σχεδίου για τη δημιουργία bad bank. Πηγές με γνώση των επίμαχων διαβουλεύσεων επισημαίνουν στο ΝΜ πως τα δύο μέρη 
έχουν πλέον εισέλθει στον «πυρήνα» της πρότασης, αναλύοντας τις λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν τόσο με τη 
χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος όσο και με την τιμολόγηση των «κόκκινων» δανείων, τα οποία θα μεταβιβαστούν στην Bad 
Bank και αναμένεται να «αγγίξουν» τα 40 με 45 δισ. ευρώ. 
 

 Στη δημοσιότητα η απόφαση της ΡΑΕ για την μεθοδολογία υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου του ΔΕΔΔΗΕ. Στην 

πλατφόρμα της Διαύγεια αναρτήθηκε η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπου προσδιορίζεται η μεθοδολογία 
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υπολογισμού απαιτούμενου εσόδου για τον Διαχειριστή του Ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.  
 

 ΗΛΕΚΤΩΡ: Ολοκλήρωση της επένδυσης στη νέα Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Σε 

πλήρη λειτουργία έχει τεθεί η νέα Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου εντός του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ένα έργο 
στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο 
ανατέθηκε στην ΗΛΕΚΤΩΡ, θυγατρική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η νέα μονάδα αποτελεί μέρος της σύμβασης της εταιρίας με τον 
ΦΟ.Δ.Σ.Α Κεντρικής Μακεδονίας για την κατασκευή, συντήρηση και 20ετή λειτουργία των εγκαταστάσεων συλλογής και 
εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Με την υλοποίηση της επένδυσης της ΗΛΕΚΤΩΡ, ύψους 4 εκ. 
ευρώ, ολοκληρώνεται με επιτυχία η κατασκευή ενός σύγχρονου και καινοτόμου έργου, έκτασης 2 στρεμμάτων, εντός του ΧΥΤΑ 
Μαυροράχης, ο οποίος πληροί πλέον τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις του εθνικού και κοινοτικού πλαισίου. 
 

 
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. 

 

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


