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Ενηµερώστε τους Επενδυτές 
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό 
µε Έγκυρες Θεµελιώδεις 
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Θεµελιώδης Ανάλυση για Εταιρίες 
Εισηγµένες στην Ελληνική και τη ∆ιεθνή 
Κεφαλαιαγορά 
 
Η Valuation & Research Specialists (VRS), µε πιστοποιηµένα από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στελέχη, εκπονεί εµπεριστατωµένες θεµελιώδεις 
αναλύσεις για εταιρίες εισηγµένες στην Ελληνική και τη διεθνή κεφαλαιαγορά. 
 

Οι υπηρεσίες παρέχονται στα πλαίσια των αντίστοιχων πρακτικών που 
εφαρµόζονται στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η θεµελιώδης ανάλυση της 
εισηγµένης εταιρίας αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες: 
 

1. Άξονες Ανάπτυξης & ∆ραστηριότητας 
2. Επενδυτικό Πρόγραµµα & Χρηµατοδότηση 
3. Θεµελιώδη Μεγέθη & Προβλέψεις Χρηµατοοικονοµικών Μεγεθών 
4. Κλαδικά Στοιχεία & Προοπτικές 
5. Ανάλυση Θετικών & Αρνητικών Σηµείων 
6. Χρηµατοοικονοµικούς Αριθµοδείκτες 
7. Εξειδικευµένα Μοντέλα Αποτίµησης 

 

Οι εν λόγω αναλύσεις, µετά από τη σύµφωνη γνώµη της εισηγµένης εταιρίας, 
παρατίθενται στις ιστοσελίδες της VRS www.valueinvest.gr και www.iraj.gr, 
καθώς και στις µεγαλύτερες ιστοσελίδες, χρηµατιστηριακού περιεχοµένου, του 
Ελληνικού διαδικτύου. Επίσης, µέσω των διεθνών οίκων Thomson Reuters, 
S&P Capital IQ, και Factset, διανέµονται σε ολόκληρο τον κόσµο. 
 

Σύµφωνα µε στοιχεία του διεθνούς οίκου Thomson Reuters, οι αναλύσεις και 
οι µελέτες της VRS διαβάζονται σήµερα από ένα σηµαντικό αριθµό 
επαγγελµατιών στις µεγαλύτερες διεθνείς αγορές κεφαλαίου του κόσµου. 
Ειδικότερα τις αναλύσεις της VRS παρακολουθούν διαχειριστές κεφαλαίων και 
χρηµατοοικονοµικοί σύµβουλοι από τις αγορές της Βόρειας Αµερικής, της 
Ευρώπης, της Ασίας και του Ειρηνικού, µε ενδεικτικές χώρες προέλευσης 
αναγνωσιµότητας να είναι οι Η.Π.Α., Βρετανία, Γερµανία, Γαλλία, Ελβετία, 
Ολλανδία, Ιταλία, Χονγκ Κονγκ και Αυστραλία µεταξύ άλλων. 
 
 
 
Η υπηρεσία παρέχεται σε εταιρίες εισηγµένες σε χρηµατιστήριο ή σε ενδιαφερόµενους 
θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές. Η θεµελιώδης ανάλυση εκπονείται στην Αγγλική ή την 
Ελληνική γλώσσα. 
 
Η υπηρεσία αφορά στην εκπόνηση µιας θεµελιώδους ανάλυσης (κάλυψη εισηγµένης 
εταιρίας), βάσει χρέωσης 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.  Υπηρεσία Αρχικής Κάλυψης 
 
Η υπηρεσία αρχικής κάλυψης της εισηγµένης εταιρίας µέσω εµπεριστατωµένης θεµελιώδους 
ανάλυσης µπορεί να επεκταθεί µε την εκπόνηση 3 πρόσθετων δελτίων ανάλυσης, µετά από 
την ανακοίνωση των ενδιάµεσων οικονοµικών αποτελεσµάτων της εισηγµένης εταιρίας. Η 
υπηρεσία αυτή παρέχεται βάσει ετήσιας συνδροµής 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.  Υπηρεσία 
Πλήρους Κάλυψης 


