
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΑ
17-Ιουλ-10

απόδοση 

από αρχή του 

µήνα

απόδοση 

από αρχή 

του έτους

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ 1,626.60 0.85% 3.80% 5.14% -25.93%

FTSE / ASE 20 796.06 1.29% 6.04% 7.48% -29.26%
FTSE / ASE 40 1,827.25 -0.07% 1.17% 1.31% -30.10%
FTSE / ASE 80 320.30 2.34% 6.13% 9.57% -25.11%
FTSE / ASE 140 1,802.38 1.17% 5.66% 6.86% -29.24%

ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΙΜΗ Χαµηλο 52
εβδοµάδων 

Υψηλό 52
εβδοµάδων 

Υγείας 2,456.92 1.69% -45.55% 2285.92 7576.42

Τραπεζών 1,731.03 2.36% -34.97% 1342.12 4033.14

Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών2,358.55 2.36% -38.80% 1820.87 5990.44

Υπ. Κοινής Ωφέλειας 3,511.92 3.44% -8.76% 3066.26 4881.24

Πετρελαίου & Αερίου 2,392.90 2.38% -22.28% 2065.35 3492.89

Χηµικών 6,127.03 6.19% -21.42% 5118.62 9703.65

Πρώτων Υλών 2,213.71 2.17% -24.61% 1820.14 3962.26

Προσωπικών & Οικιακών 3,178.64 3.20% -19.98% 2578.67 4573.64

Τροφίµων & Ποτών 6,579.12 6.60% 13.09% 4949.09 7492.00

Ταξιδιών & Αναψυχής 2,066.82 2.06% -26.27% 1809.56 3480.08

Τεχνολογίας 812.49 0.80% -36.35% 668.07 1761.68
Κατασκ. & Υλικών 2,543.76 2.58% -25.23% 2105.37 4432.72

Υψηλό 52 εβδ.
Χαµηλό 52 

εβδ.

Κινητός µέσος 

200 ηµερών 

Κινητός µέσος 

30 ηµερών 

Γενικός ∆είκτης 2932.45 1383.01 2,052.57 1511.22

FTSE / ASE 20 1,578.69 655.57 1,039.54 720.12

FTSE / ASE 40 3,252.66 1624.77 2,360.80 1771.11

FTSE / ASE 80 528.19 260.34 379.86 291.35
FTSE / ASE 140 3,518.32 1497.15 2,345.14 1643.25

17-Ιουλ-10

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Κλείσιµο ∆% Μεταβολή 110.28 (εκ.ευρώ)

DOW JONES 10,154.43 0.56 56.53

S&P 500 INDEX 1,071.25 0.60 6.37

NASDAQ 2,198.23 0.88 19.18

NIKKEI 225 * 9,292.15 -1.24 -116.21

DAX 6,009.11 -0.52 -31.16

CAC 40 3,486.33 -0.40 -13.83

FTSE-100 5,148.28 -0.20 -10.57
* 20-Ιουλ-10

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ € %
∆ολ. ΗΠΑ 1.2971 0.22
Γιεν Ιαπωνίας 112.8100 -0.55
Λίρα Αγγλίας 0.8496 0.03
Φράγκο Ελβετίας 1.3653 0.01

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ $ %
Oil 76.76 0.29
Gold 1,183.65 0.06
Natural Gas 4.51 0.02

∆ΕΙΚΤΗΣ FTSE 20 Τιµή ∆% Όγκος Ανοιχτές Θέσεις Υψηλό Χαµηλό volatility 30 ηµ.

Σεπ-10 796.48 14.81 7,961 19,566 801.75 767.25 40.66 0 0.05%

ΤΥΠΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΙΜΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΥΤΜ ΛΗΞΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

GGB 5.35 05/18/11 97.82 5.4% 8.01 5/18/2011 0.83 9:04 AM 778bp
GGB 5 1/4 05/18/12 92.14 5.3% 10.09 5/18/2012 1.83

GGB 4 1/2 05/20/14 79.57 4.5% 11.32 5/20/2014 3.83

GGB 6.1 08/20/15 81.22 6.1% 11.00 8/20/2015 5.08

GGB 6 1/2 10/22/19 74.67 6.5% 10.98 10/22/2019 9.26

GGB 6 1/4 06/19/20 74.74 6.3% 10.41 6/19/2020 9.92

GGB 5.3 03/20/26 62.52 5.3% 10.13 3/20/2026 15.67

GGB 4.6 09/20/40 54.90 4.60% 8.93 9/20/2040 30.17

Premium/Discount

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - BOND MARKET
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 10ΕΤΕΣ 

ΟΜΟΛΟΓΟ
2.65

20-Jul-10

1.89

SPREAD 10 ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ. ΓΕΡΜ. ΟΜΟΛΟΓΟΥ

ΧΠΑ    ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ∆ΕΙΚΤΕΣ - FUTURES ON INDICES

Αξία Συναλ. XA

Μεταβολή

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

ΑΝΑΛΥΣΗ Η δηµοπρασία εντόκων γραµµατίων τριµηνιαίας διάρκειας ύψους 1.5 δις €

αλλά και η ροή των αποτελεσµάτων µεγάλων εταιριών του εξωτερικού θα είναι οι καταλύτες

για την πορεία της συνεδρίασης.Ανοδική υπέρβαση των 1650 µονάδων µπορεί να µας

οδηγήσει στις 1680 µονάδες.Στην αντίθετη περίπτωση στηρίξεις προσφέρουν οι 1600 µονάδες

και η ζώνη των 1550-1570 µονάδων.

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Γενική συνέλευση ΣΕΝΤΡΙΚ, Αποκοπή µερίσµατος

ΡΙΛΚΕΝ, ∆ηµοπρασία εντόκων γραµαµατίων 3 µηνης διάρκειας ύψους 1.5 δις

€.Αποτελέσµατα Yahoo, Goldman Sachs, Apple.

Κλείσιµο

ΝΕΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ   
Stress tests: Την Παρασκευή τα αποτελέσµατα

Τα ευρωπαικά τεστ κοπώσεως των 91 τραπεζών θα δηµοσιοποιηθούν στις 4 το απόγευµα της

Παρασκευής (GMT) δηλαδή στις 6 ώρα Ελλάδος, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική

Εποπτική Αρχή (CEBS).

Αποτελέσµατα Halliburton 

Αύξηση κερδών κατά 83% ανακοίνωσε η Halliburton για το δεύτερο τρίµηνο στα 480 εκατ.

ευρώ που αντιστοιχεί σε 53 σεντ ανά µετοχή. Την αντίστοιχη περίοδο του 2009, η Halliburton

είχε καταγράψει κέρδη στα 262 εκατ. δολ. ή 29 σεντ ανά µετοχή. Οι αναλυτές περίµεναν κέρδη

στα 36 σεντ ανά µετοχή µε έσοδα της τάξεως των 4,08 δισ. δολ. 

Stress tests και τράπεζες

Η Hypo Real Estate, η γερµανική τράπεζα που εξαγοράσθηκε από την κυβέρνηση µετά την

χρηµατοπιστωτική κρίση, απέτυχε στο stress test, ανέφεραν δύο ανώνυµες πηγές που

γνωρίζουν τα αποτελέσµατα. 

Σύµφωνα µε το Bloomberg, η Hypo Real Estate δεν πέρασε το «τεστ κοπώσεως» στα

κεφάλαιά της που δοκιµάστηκαν σε οικονοµική επιβράδυνση και ζηµιές σε κρατικά οµόλογα

Αποτελέσµατα ΙΒΜ 

Με αύξηση 9,1% στα καθαρά κέρδη έκλεισε το δεύτερο τρίµηνο για την International Business

Machines (IBM) καθώς ο αµερικανικός κολοσσός επωφελήθηκε από τα υψηλότερα έσοδα

software και υπηρεσιών αλλά τα αποτελέσµατά του δεν ενθουσίασαν τις αγορές.

∆ιεθνείς αγορές Τις δυνάµεις της ανέκτησε την τελευταία ώρα των συναλλαγών η Wall Street, καθώς "χώνεψε"

τα απογοητευτικά στοιχεία για τη στεγαστική εµπιστοσύνη στις ΗΠΑ κι έστρεψε ξανά το βλέµµα στα εταιρικά

µεγέθη.Στo επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκε ο τεχνολογικός κλάδος. Ενδεικτικά αναφέρεται

ότι η είδηση για ευνοϊκό διακανονισµό µε την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου οδήγησε τη µετοχή της Intel

σε άνοδο 2,71%, ενώ ράλι 5,6% κατέγραψε η µετοχή της Motorola στον απόηχο της συµφωνίας εξαγοράς

δραστηριοτήτων της από τη Nokia Siemens. Κέρδη 1,37% και 3,15% κατέγραψαν οι µετοχές των IBM και

Texas Instruments αντίστοιχα, εν αναµονή της ανακοίνωσης των οικονοµικών τους αποτελεσµάτων µετά τη

λήξη της συνεδρίασης.

Στατιστικά Στοιχεία 
δεικτών 

εβδοµαδιαία 
µεταβολή 

   Ηµ/σια

  Ηµ/σια

Μεταβολή 

απόδοση        2010

Αγορά Εµπορευµάτων Ανοδικά ολοκλήρωσε τις συναλλαγές

της η τιµή του αργού, κλείνοντας στα 76,54 δολάρια το βαρέλι

(+0,7%), καθώς οι επενδυτές είδαν περαιτέρω ενδείξεις

οικονοµικής ανάκαµψης στα τελευταία οικονοµικά αποτελέσµατα

αµερικανικών εταιρειών.Υπενθυµίζεται ότι σε εβδοµαδιαία βάση

υποχώρησε 1%.Πιέσεις στην τιµή του πολύτιµου µετάλλου

άσκησε η άµβλυνση των ανησυχιών για την οικονοµία της

Ευρωζώνης και τον πληθωρισµό. 

∆ιεθνή Οικονοµικά Στοιχεία:        
9:00am German PPI m/m     0.2% 0.3%   

9:15am  CHF     Trade Balance    1.05B 0.82B   

11:30am  GBP     Prelim Mortgage Approvals    52K 50K   

11:30am  GBP     Public Sector Net Borrowing    13.2B 16.0B   

11:30am  GBP     Prelim M4 Money Supply  -0.1% 0.0%   

13:00am  GBP     CBI Industrial Order Expectations    -24 -23   

15:30pm  USD     Building Permits 

ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Αναµενόµενη φάνηκε να ήταν για την αγορά συναλλάγµατος η υποβάθµιση της Ιρλανδίας,

καθώς ανέκαψε από το χαµηλό των 1.2872 $ που είχε βρεθεί µέσα στην ηµέρα.

Μεταβολή

Σταδίου 48, 2ος Όροφος, TK 105 64, Αθήνα
Τηλ. +30-210-33 63 800,  Fax: +30-210-32 43 903, 

e-mail: analysis@axonsec.gr

Μικρή διευρυνση του 
spread των ελληνικών 
οµολόγων  στον απόηχο 
της εµπλοκής της βοήθειας 
του ∆ΝΤ στην Ουγγαρία.

Τιµή Ελλην. 10 ετούς Οµολόγου



Τµήµα Ανάλυσης Τµήµα Εκτέλεσης Εντολών Τµήµα ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίων

∆ρ. Αδαµοπούλου Έφη [Πιστοποίηση ∆] - Σύνθετα & Μη Σύνθετα Χρηµ/κα µέσα Ακκιζίδης Νίκος [Πιστοποίηση ∆]

Ακκιζίδης Νίκος MSc [Πιστοποίηση ∆] Καφκάς Νίκος  [Πιστοποίηση ∆]

Καφκάς Νίκος  [Πιστοποίηση ∆] Σαπουνά Μαρία [Πιστοποίηση Β]

Σακαρέλης Νίκος  [Πιστοποίηση ∆] Πέππας Κυριάκος [Πιστοποίηση Α1] Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατείας

Φράγκος Αθανάσιος BA [Πιστοποίηση Α1]  -Μη Σύνθετα Χρηµ/κα µέσα Ρούπα Ολυµπία  [Πιστοποίηση Α1]

Αργυροπούλου Κατερίνα BA [Πιστοποίηση Β1] Φράγκος Αθανάσιος[Πιστοποίηση Α1]

Αργυροπούλου Κατερίνα [Πιστοποίηση Β1]

Σύµβουλοι Επενδύσεων ∆ιεθνείς Αγορές

Σαπουνά Μαρία [Πιστοποίηση Β] Λήψη ∆ιαβίβαση Εντολών : Ακκιζίδης Νίκος [Πιστοποίηση ∆]

Αργυροπούλου Κατερίνα [Πιστοποίηση Β1] Αλαφάκης ∆ηµήτριος [Πιστοποιήση Α1] 

Τσιοµίδης Λευτέρης [Πιστοποιήση Α1] 

Σταυρόπουλος Ευθύµιος [Πιστοποιήση Α1] 

∆ιαµαντόπουλος ∆ηµήτρης [Πιστοποιήση Α1] 

Αποποίηση Ευθύνης
Το παρόν κείµενο εκδίδεται από την ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Ο σκοπός του παρόντος είναι αποκλειστικά και µόνο πληροφοριακός. 
Οι αναλύσεις, εκτιµήσεις, γνώµες και πληροφορίες που ενδεχοµένως περιέχει έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα και σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν 

προσφορά, πρόταση, συµβουλή ή προτροπή για αγορά, πώληση ή πραγµατοποίηση άλλων επενδυτικών κινήσεων επί των µετοχών, ή άλλων 
χρηµατοπιστωτικών µέσων που σχετίζονται µε τις αναφερόµενες εταιρείες. 

Οι πληροφορίες που περιέχονται και τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται βασίζονται µόνο σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Ωστόσο, καµία 
επαλήθευση των στοιχείων αυτών δεν πραγµατοποιείται και καµία εγγύηση δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια και πληρότητά τους και δε θα 

πρέπει να εκλαµβάνονται ως τέτοιες.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ. Τα πρόσωπα, ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι ως: 
«Αναλυτές των Μετοχών και της Αγοράς» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στελεχώνουν το Τµήµα Οικονοµικών Αναλύσεων της ΑΧΟΝ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανοµή ή δηµοσίευσή του χωρίς την 

προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Ο πιστοποιηµένος αναλυτής που αναλύει κάθε εταιρεία περιεχόµενη στο παρόν, πιστοποιεί ότι όλες 
οι απόψεις που διατυπώνονται στην ανάλυση εκφράζουν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις. Επιπλέον πιστοποιεί, ότι οι απολαβές του δεν ήταν, 

δεν είναι και δεν πρόκειται να υπάρξουν στο µέλλον, εν όλω ή εν µέρει, άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένες ή εξαρτώµενες από τις συγκεκριµένες 
απόψεις ή συστάσεις που αναφέρει στην επί του παρόντος ανάλυση των υποκείµενων εταιρειών. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ. Ο αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική µορφή, αρχεία που αποδεικνύουν τη µαθηµατική 
βασιµότητα των στοιχείων που παρουσιάζει. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται και φυλάσσονται για πιθανή µελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές, 

των οποίων η αναφορά επί του παρόντος κειµένου επ’ ουδενί δεν υπονοεί ότι υποστηρίζουν ή εγκρίνουν το περιεχόµενό του. Οι διαβαθµίσεις 
αφορούν τη σχέση τιµής της µετοχής µε τη θεµελιώδη αξία, όπως καθορίζεται µε την εκάστοτε ακολουθούµενη µέθοδο αξιολόγησης. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Κατά τη δηµιουργία του παρόντος, στελέχη του Τµήµατος Οικονοµικών Αναλύσεων της ΑΧΟΝ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  ενδέχεται να έχουν δεχθεί βοήθεια από τις περιεχόµενες στο παρόν εταιρείες. Η βοήθεια µπορεί να περιλαµβάνει 

πρόσβαση στις ιστοσελίδες των ιδίων, επίσκεψη σε κάποια ή σε κάποιες από τις λειτουργίες των υποκείµενων εταιρειών, συναντήσεις µε τη 
διοίκηση, στελέχη ή τρίτους που σχετίζονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε τις εταιρείες, καθώς και παροχή εξ ‘ αυτών ιστορικών στοιχείων που αφορούν 

την υποκείµενη εταιρεία ( όπως ισολογισµοί, άλλα οικονοµικά στοιχεία και όλες τις πληροφορίες που διατίθενται δηµόσια και αφορούν επίσης 
οικονοµικά στοιχεία και στρατηγικές). Κατά τη διαδικασία αυτή, όπως και στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης, απαγορεύεται στα στελέχη του Τµήµατος 
Οικονοµικών Αναλύσεων της εταιρείας να δεχθούν οποιαδήποτε πληρωµή ή αποζηµίωση ταξιδιωτικών εξόδων προερχόµενων από επίσκεψη στις 
υποκείµενες εταιρείες. Κατά τη διαµόρφωση του παρόντος, στελέχη του Τµήµατος Οικονοµικών Αναλύσεων ενδέχεται να έχουν πραγµατοποιήσει 
συναντήσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, µε αρµόδια στελέχη των υποκείµενων εταιρειών προκειµένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των 

παρεχόµενων προς αυτά δεδοµένων πριν τη δηµοσίευση.  Οι απόψεις και εκτιµήσεις που χρησιµοποιούνται συνθέτουν την άποψη του αναλυτή από 
την ηµέρα της έκθεσης ανάλυσης και δίνονται καλή την πίστη, δύνανται ωστόσο να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ. Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. , συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα ή συγγενικές µε αυτή 
επιχειρήσεις µπορούν οποτεδήποτε να αναλάβουν κάποια θέση ή να πραγµατοποιήσουν συναλλαγές επί των µετοχών ή επί άλλων 

χρηµατοπιστωτικών µέσων σχετιζοµένων µε τις περιεχόµενες επί του παρόντος εταιρείες για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων. Επιπλέον, 
µπορεί να προβαίνει ή να επιδιώκει την παροχή οποιωνδήποτε επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών προς αυτές τις εταιρείες καθώς επίσης να 
επιζητά τη συνεργασία των εταιρειών που παρακολουθεί και αναλύσει.  Για τους λόγους αυτούς, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν πάντα υπόψη ότι 

ελλοχεύει ενδεχόµενο σύγκρουσης συµφερόντων δυνάµει του οποίου ενδέχεται να επηρεαστεί η αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Σε κάθε 
περίπτωση, η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  πιστοποιεί ότι το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί και δηµοσιεύεται σύµφωνα µε την Πολιτική 

Αποφυγής Σύγκρουσης Συµφερόντων της εταιρείας. 

Το Τµήµα Οικονοµικών Αναλύσεων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του ιδίου αλλά και της εταιρείας συνολικά, δεσµεύεται από 
επαγγελµατικό απόρρητο και εµπιστευτικότητα εξαιρουµένων µόνο των δεδοµένων που το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο επιτρέπουν τη 

δηµοσίευσή τους. Κατά την ανάπτυξη των εργασιών και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Τµήµατος εφαρµόζονται διαδικασίες που 
εγκαθιστούν «σινικά» τείχη» µεταξύ αυτού και των υπολοίπων Τµηµάτων της εταιρείας, επιτυγχάνοντας τον έλεγχο και τον περιορισµό της 

επικοινωνίας του Τµήµατος µε το εξωτερικό αυτού περιβάλλον στις απολύτως απαραίτητες λειτουργικά ανάγκες και, εν τέλει, επιτυγχάνοντας τη 
συµµόρφωση της εταιρείας µε όλους τους απαιτούµενους περιορισµούς στην πληροφόρηση και συνολικά, µε όλες τις νοµοθετικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις που σχετίζονται µε την εµπιστευτική πληροφόρηση και την κατάχρηση της αγοράς. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ. Οι επενδυτές θα πρέπει να εκλάβουν το παρόν κείµενο ως ένα µόνο παράγοντα, µεταξύ άλλων, κατά τη 



ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ. Οι επενδυτές θα πρέπει να εκλάβουν το παρόν κείµενο ως ένα µόνο παράγοντα, µεταξύ άλλων, κατά τη 
διαδικασία σχηµατισµού προσωπικών επενδυτικών απόψεων εκ µέρους τους. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν πάντοτε υπόψη ότι οι µετοχές ή άλλα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένου του ενδεχόµενου απώλειας 
του αρχικώς επενδεδυµένου κεφαλαίου και της πιθανότητας απροειδοποίητων αλλαγών των τιµών τους και των σχετιζόµενων µε αυτά διαθέσιµων 

χρηµατιστηριακών µέσων. 

Θα πρέπει επίσης πάντοτε να γνωρίζουν ότι οι επενδύσεις στις περιεχόµενες επί του παρόντος εταιρείες ενέχουν κινδύνους που σχετίζονται : α) µε 
την αγορά στην οποία οι µετοχές, ή άλλα σχετιζόµενα µε τις εταιρείες αυτές χρηµατοπιστωτικά µέσα διαπραγµατεύονται ( όπως, ενδεικτικά, µικρή 

εµπορευσιµότητα, συστηµικοί και µη-συστηµικοί κίνδυνοι ), β) µε επιχειρηµατικούς κινδύνους ( π.χ. εξάρτηση πωλήσεων από µεγάλους πελάτες και 
διαγωνισµούς, εξάρτηση από εγχώρια αγορά, εξάρτηση από συµβάσεις συνεργασίας ), γ) µε συναλλαγµατικούς κινδύνους κ.λ.π. , που επηρεάζουν 

τα µεγέθη της εταιρείας και, συνακόλουθα, την τιµή της µετοχής ή των σχετιζόµενων µε αυτή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων. 
Σε κάθε περίπτωση, το παρόν κείµενο είναι κατάλληλο για χρήση και αξιοποίηση από επαγγελµατίες επενδυτικούς συµβούλους και διαχειριστές, οι 
οποίοι δύνανται να το χρησιµοποιήσουν σε συνδυασµό µε την εξέταση του επενδυτικού προφίλ του επενδυτή, του επενδυτικού του ορίζοντα ( ο 

οποίος µόνο κατά σύµπτωση µπορεί να ταυτίζεται µε εκείνον της ανάλυσης ) ή/και των τοποθετήσεων αυτού σε άλλες αξίες µετοχικές ή µη, πάντοτε 
στα πλαίσια των αρχών βέλτιστης αντιµετώπισης κινδύνων. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ. Το περιεχόµενο του παρόντος κειµένου δεν αποτελεί, σε καµία περίπτωση, παροχή επενδυτικών συµβουλών ως 
προς οποιοδήποτε από τα αναφερόµενα σε αυτό χρηµατοπιστωτικά µέσα και ως προς οποιαδήποτε εκ των περιεχόµενων εταιρειών. Σκοπός της 
ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  είναι η έκφραση αξιολογικών κρίσεων για πιθανές ή υφιστάµενες επενδυτικές τοποθετήσεις, χωρίς να 

αναλαµβάνει καµία συµβατική υποχρέωση προς τους πελάτες της και χωρίς να φέρει ουδεµία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική επιλογή αυτών, 
δεδοµένου ότι αυτές αποτελούν προϊόν της απόλυτης και ελεύθερης βούλησής τους. Οι εκτιµήσεις και απόψεις της εταιρείας µπορεί να 

µεταβάλλονται βάσει νέων δεδοµένων, χωρίς προειδοποίηση. Θα πρέπει να είναι σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η εταιρεία δεν εγγυάται 
οποιαδήποτε απόδοση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικό µέσο, σε οποιοδήποτε χρονικό ορίζοντα και για οποιοδήποτε πρόσωπο κάνει χρήση του 

περιεχοµένου του παρόντος. Παρόλο που η εταιρεία δεν παρέχει αναλύσεις σε συγκεκριµένη συχνότητα, περιλαµβάνει στις προθέσεις της την 
παροχή αναλύσεων των υποκείµενων εταιρειών, συµπεριλαµβανοµένων απαντήσεων σε νέα που δύνανται να επηρεάζουν τις ίδιες, υποκείµενες σε 

περιόδους σιγής και περιορισµούς παραγωγικότητας. 

Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., µε τα εντεταλµένα αυτής στελέχη και µέσω των αρµόδιων ανά περίπτωση Τµηµάτων της, µπορεί να έχει 
προσφέρει στις περιεχόµενες επί του παρόντος εταιρείες υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ( κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 7 της 

4/347/12.07.05 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών, σε εκτέλεση σχετικών συµφωνιών. Το ίδιο 
µπορεί να συµβεί µε τις εταιρείες αυτές στο άµεσο µέλλον. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.  1) Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  εντάσσεται στον όµιλο εταιρειών «ΑΧΟΝ» στον οποίο 
περιλαµβάνονται οι εισηγµένες στην αγορά αξιών του ΧΑ εταιρείες «AXON HOLDINGS» και  «EUROMEDICA». Η AXON HOLDINGS µετέχει στο 

µετοχικό κεφάλαιο της ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.ΕΥ.  µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 5%. 
2) Για όλες τις περιεχόµενες επί του παρόντος κειµένου εταιρείες ∆ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (από: I.  έως: IX. ), εκτός εάν 

αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Εταιρεία                                                                                                    ∆ηλώσεις που ισχύουν
......................                                                                                           ...................................

                                                            
I. Κατά την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος, η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  ή/και οι επιχειρήσεις που 
ανήκουν στον ίδιο όµιλο εταιρειών µε αυτή, κατέχουν ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 5% του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που 

αναφέρεται. 
II. Κατά την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος, η εταιρεία που αναφέρεται κατέχει ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 5% 
του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  ή άλλων επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όµιλο µε αυτή. 

III. Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ.  ενεργεί ως ειδικός διαπραγµατευτής στην εταιρεία που αναφέρεται. 
IV. Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής 

τραπεζικής, στα πλαίσια εκτέλεσης συµβατικής σχέσης, από την εταιρεία που αναφέρεται. 
V. Το περιεχόµενο του παρόντος έχει αποσταλεί στην εταιρεία που αναφέρεται για επιβεβαίωση στοιχείων. 

VI. Εφόσον πραγµατοποιήθηκε το υπό V. ανωτέρω, η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. προέβη στις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές στο 
περιεχόµενο του παρόντος, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψη του Τµήµατος Οικονοµικών Αναλύσεων για την εταιρεία που αναφέρεται : 

( Καµία ). 
VII. Ο πιστοποιηµένος αναλυτής ή τα στελέχη του Τµήµατος Οικονοµικών Αναλύσεων της ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  που 

επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο, κατέχουν θέση στο διοικητικό συµβούλιο ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρεται. 
VIII. Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί ως σύµβουλος εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά της εταιρείας που αναφέρεται. 

IX. Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  έχει έρθει σε συµφωνία µε την εταιρεία που αναφέρεται για την έκδοση του παρόντος κειµένου και 
υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 


