
Σημείωμα
Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφηκαν χθες για τον ΓΔΧΑ, ενώ
μικτή ήταν η εικόνα στην Ευρώπη. Αντιθέτως με κέρδη
έκλεισε ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υπεραποδίδοντας
και του S&P 500, καθώς ανακοινώθηκε το οικονομικό
πακέτο για τις υποδομές στις ΗΠΑ. Στο μέτωπο της
πανδημίας η κατάσταση δεν δείχνει να βελτιώνει στην
Ευρώπη με την Γαλλία να ανακοινώνει μηνιαίο lockdown.
Στον αντίποδα, εντός συνόρων επιχειρείται ένα πρώτο
άνοιγμα της αγοράς με συγκεκριμένους περιορισμούς και
φυσικά υπό επιτήρηση. Συνολικά, ωστόσο, οι θετικές
προοπτικές από το άνοιγμα των οικονομιών συντηρεί το
ανοδικό προφίλ των μετοχικών δεικτών. Στο εσωτερικό, τα
αποτελέσματα του ΟΠΑΠ ήταν εντός των εκτιμήσεων με τα
EBITDA Δ τριμήνου να ανέρχονται στα 52,7εκ ευρώ, ενώ η
τελική γραμμή της χρήσεως 2020 επηρεάστηκε θετικά κατά
142,7εκ ευρώ από επαναμέτρηση αξίας προηγούμενων
συμμετοχικών δικαιωμάτων στη Kaizen Gaming Ltd. Αξίζει
να σημειώσουμε στο Δ τρίμηνο την σημαντική συνεισφορά
του διαδικτυακού στοιχηματισμού (GGR 33εκ ευρώ εκ των
82εκ. Ευρώ) και διαδικτυακού καζίνο (GGR 19εκ. Ευρώ)
λόγω και της πλήρους ενοποίησης της παραπάνω εταιρείας
για τον Δεκέμβριο 2020. Βραχυπρόθεσμα συνιστούμε
προσοχή καθώς δεν μπορούν να αποκλειστούν διορθώσεις
τιμών. Η σημερινή ατζέντα περιλαμβάνει δείκτες
μεταποίησηςMarkit σε Ελλάδα, Γερμανία, Ευρωζώνη, ΗΠΑ.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 865,1 +6,9% -0,98%

FTASE 25 FTASE 2.077,1 +7,4% -1,05%

FTSEM 40 FTSEM 1.243,3 +12,3% +0,15%

FTSEA 140 FTSEA 505,1 +6,6% -1,02%

MSCI WORLD MXWO 2.811,7 +4,5% +0,24%

MSCI EMERG MXEF 1.316,4 +1,9% -0,23%

SXXP 600 SXXP 429,6 +7,7% -0,24%

DAX DAX 15.008,3 +9,4% -0,00%

FTSE 100 UKX 6.713,6 +3,9% -0,86%

CAC 40 CAC 6.067,2 +9,3% -0,34%

PSI 20 PSI20 4.929,6 +0,6% +0,81%

IBEX 35 IBEX 8.580,0 +6,3% -0,18%

FTSEMIB FTSEMIB 24.648,6 +10,9% +0,05%

DOW JONES DJI 32.981,6 +7,8% -0,26%

NASDAQ CCMP 13.246,9 +2,8% +1,54%

S&P 500 SPX 3.972,9 +5,8% +0,36%

NIKKEI 225 NIKI 29.178,8 +6,3% -0,86%

SHENZ 300 SHSZN 5.048,4 -3,1% -0,91%

HANG SENG HSI 28.378,4 +4,2% -0,70%

EUR/USD 1,1730 -4,0% +0,11%

BRENT BRENT 63,54 +22,7% -0,94%

CRUDE OIL NYMEX 59,16 +21,9% -2,3%

GOLD GOLDS 1.707,71 -10,0% +1,34%

SILVER XAG 24,42 -7,5% +1,61%

Nat GAS NG1 2,61 +2,7% -0,57%

ALUMIN LMAHDY 2.187,50 +10,8% -0,83%

COPPER HG1 399,55 +13,5% +0,43%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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PIRAEUS FINANCIA 4,00% ELLAKTOR SA -3,90%
PLASTIKA KRITIS 1,23% VIOHALCO SA -3,60%
HELLENIC PETRO 0,85% NATL BANK GREECE -3,43%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα (01/04/2021).

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Αποκλειστικό: Τι καταγράφουν τα πλάνα που έστειλαν στον SSM οι ελληνικές τράπεζες
Εξελίσσονται σε δάνεια του σταδίου ΙΙ πολλές χορηγήσεις που βρίσκονται ακόμη σε μορατόρια. Τουρισμός, εστίαση, ψυχαγωγία βρίσκονται στην κορυφή του προβλήματος.
Διαπιστώσεις αναμενόμενες οι οποίες ωστόσο μέχρι δεν είχαν καταγραφεί. Όσα η Αρχή καταγράφει αποτυπώνουν την τραπεζική αλήθεια και για την Ελλάδα.
Τα παραπάνω στοιχεία μαζί με την επίμονα χαμηλή κερδοφορία των τραπεζών και το υψηλό κόστος κεφαλαίου θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα πολλά ευρωπαϊκά ιδρύματα σε
αναζήτηση κεφαλαίων με ότι αυτό συνεπάγεται για τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.
Η αύξηση της Τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται μπροστά μας, όμως το τραπεζικό ταμπλό μαρτυρά πως ίσως η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα είναι τελικώς η μόνη που θα αναζητήσει
κεφάλαια.
Την ίδια στιγμή-χθες- οι ευρωπαϊκές τράπεζες μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές κατέθεσαν τα τριετή τους πλάνα για τον περιορισμό των NPEs. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Αρχής όπως αυτά παρουσιάστηκαν χθες και αφορούν τις ευρωπαϊκές τράπεζες, οι δείκτες κεφαλαίου και ρευστότητας αυξήθηκαν περαιτέρω από τρίμηνο σε τρίμηνο.
Ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL) μειώθηκαν κατά μέσο όρο, ο δείκτης NPL δείχνει τα πρώτα σημάδια επιδείνωσης σε τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από
την κρίση COVID-19.
Το μερίδιο των δανείων του σταδίου ΙΙ αυξήθηκε γενικά. Η άνοδος ήταν ιδιαίτερα έντονη για τα δάνεια που εξακολουθούν να υφίστανται μορατόρια. Αυτά είναι και τα
δάνεια που οι τράπεζες τα περνούν σταδιακά σε δάνεια του του σταδίου ΙΙ ενώ μέχρι πρότινος εμφανίζονταν ενήμερα.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε σήμερα τον Πίνακα Ελέγχου Κινδύνων για το τελευταίο τρίμηνο του 2020 με βάση τα στοιχεία που είχαν αποστείλει οι
ευρωπαϊκές τράπεζες στο τέλος του Ιανουαρίου. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση των δεικτών κεφαλαίου, συρρίκνωση του δείκτη NPL και απόδοση των ιδίων κεφαλαίων
σημαντικά κάτω από το κόστος των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών. Ωστόσο εκτός από την ποιότητα ενεργητικού και της κερδοφορίας οι λειτουργικοί κίνδυνοι παραμένουν
ένας βασικός παράγοντας ανησυχίας για τις αρχές .
Βελτίωση κεφαλαιακής επάρκειας αλλά δεν αρκεί
Οι δείκτες κεφαλαίου συνέχισαν να βελτιώνονται το 4ο τρίμηνο, λόγω της αύξησης του κεφαλαίου, το οποίο υπεραντιστάθμισε την ελαφρά αύξηση του σταθμισμένου
κινδύνου ενεργητικού. Ο δείκτης CET1 έφτασε σε ένα νέο υψηλό όλων των εποχών του 15,5%, αυξημένο κατά 40 μονάδες βάσης σε επίπεδο τριμήνου.
Ο δείκτης μόχλευσης αυξήθηκε σε 5,8% από 5,5% το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό υποστηρίχθηκε από την αύξηση του κεφαλαίου, αλλά και από τη μείωση του συνολικού
ενεργητικού. Οι βελτιωμένοι δείκτες αποδίδονται στην κεφαλαιακή χαλάρωση.
Ο δείκτης NPL μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης σε 2,6%. Η μείωση οφείλεται στη συρρίκνωση των κόκκινων δανείων, η οποία υπερέβαινε τη μείωση των δανείων και των
προκαταβολών. Οι δείκτες NPL μειώθηκαν τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.
Ωστόσο ενώ ο δείκτης NPL βελτιώθηκε για τους περισσότερους οικονομικούς τομείς, επιδεινώθηκε για τις υπηρεσίες τουρισμού και τροφίμων (από 7,8% σε 8,5% σε
τριμηνιαία βάση ) τις τέχνες και την ψυχαγωγία (από 6,7% σε 7,3%).
Το μερίδιο των δανείων του σταδίου ΙΙ έφτασε το 9,1% το 4ο τρίμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 110 μονάδες βάσης. Τα δάνεια στο πλαίσιο των επιλέξιμων μορατόριων
της EBA σχεδόν μειώθηκαν κατά το ήμισυ το τρίμηνο.Μειώθηκαν από περίπου 590 δισεκατομμύρια ευρώ το 3ο τρίμηνο σε περίπου 320 δισεκατομμύρια ευρώ το τελευταίο
τρίμηνο. Η μείωση ήταν πιο έντονη για τα ανοίγματα των μη χρηματοοικονομικών εταιριών παρά για τα δάνεια προς τα νοικοκυριά. Το μερίδιο όμως των δανείων του
σταδίου ΙΙ υπό μορατόρια (26,4%) είναι υψηλότερο από εκείνο για τα δάνεια των οποίων τα μορατόρια έληξαν (20,1%) και σχεδόν τριπλάσιο του δείκτη για τα συνολικά
δάνεια (9,1%). Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι τα δάνεια, τα οποία εξακολουθούν να υπόκεινται σε μορατόρια , θα μπορούσαν να είναι εκείνα με υψηλότερο κίνδυνο.
Mononews.gr

• ΟΠΑΠ: Στο 1,13 δισ. ταGGR, διανέμει μέρισμα 0,45 ευρώ
Ο ΟΠΑΠ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν στα €1.129,8εκ. μειωμένα κατά 30,3% σε ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά έσοδα
διαμορφώθηκαν στα €230,9εκ., μειωμένα κατά 48,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα του καθολικού απαγορευτικού (lockdown) από τις 7
Νοεμβρίου και των κατά τόπους lockdowns από τα μέσα Οκτωβρίου με τα καταστήματά μας να παραμένουν κλειστά για σχεδόν τα 2/3 του τριμήνου.
Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε το 2020 κατά 32,3% και διαμορφώθηκε σε €421,2εκ. (FY 2019: €622,1εκ.). Το δ’ τρίμηνο 2020 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια)
ανήλθε σε €83,0εκ. (δ’ τρίμηνο 2019: €165,6εκ.) μειωμένο κατά 49,9% σε ετήσια βάση εξαιτίας της μείωσης των εσόδων και της δυσανάλογης εισφορά επί του GGR της
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ» ώστε να πληροί το ελάχιστο συμβατικό όριο των €50εκ.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2020 μειώθηκαν κατά 36,9% στα €260,3εκ. (FY 2019: €412,6εκ.), ή μείωση 32,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη
συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €52,7εκ. (δ’ τρίμηνο 2019: €107,6εκ.) μειωμένα κατά 51,0% ή μείωση
43,0% σε επαναλαμβανόμενη βάση.
Λειτουργικά έξοδα χρήσης 2020 στα €267,7εκ. μειωμένα κατά 0,5% σε σχέση με πέρυσι ή μείωση 9,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα μη
επαναλαμβανόμενα κονδύλια και την επίδραση της πλήρους ενοποίησης της Kaizen Gaming από το Δεκέμβριο του 2020. Τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν
σε €85,2εκ. αυξημένα κατά 13,7% σε ετήσια βάση, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση μειώθηκαν κατά 6,0%, αντανακλώντας τις σημαντικές ενέργειες εξοικονόμησης κόστους.
Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν στα €205,3εκ. αυξημένα κατά 1,5% (FY 2019: €202,4εκ.) ή μειωμένα κατά 51,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Στο δ’ τρίμηνο
2020 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €132,1εκ. (δ’ τρίμηνο 2019: €61,8εκ.), ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν μείωση 74,3%.
Το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά κατά €142,7εκ. λόγω της αναγνώρισης εσόδου που προέκυψε από την επανεκτίμηση της αξίας του 36,75%
ποσοστού συμμετοχής στην Kaizen Gaming για τις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες.
Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €529,4εκ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός / EBITDA στο 2.0x (2.3x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).
Υψηλή συνεισφορά των διαδικτυακών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πλήρη ενοποίηση της Kaizen Gaming από το Δεκέμβριο του 2020.
Άμεση ανταπόκριση με πλήρες πακέτο υποστηρικτικών μέτρων για το δίκτυό μας.
Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 17 Ιουνίου για μεικτό μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση 2020 στα €0,45. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 13 Ιουλίου
2021. Euro2day.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

10:55 Γερμανία: Γερμανικός Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Mar) 66,6 66,6

11:00 Ελλάδα: Βιομηχανικός PMI Ελλάδας (Mar) 49,4

11:30 Ηνωμένο Βασίλειο: Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Mar) 57,9 57,9

15:30 ΗΠΑ: Αρχικές Αιτήσεις Επιδόματος Ανεργίας 680Κ 684Κ

17:00 ΗΠΑ: Δείκτης Βιομηχανίων ISM (Mar) 61,3 60,8
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Γενικός Όρος περί αποποίησης ευθύνης (disclaimer):
Η παρούσα έκθεση έχει συνταχθεί και εκδοθεί από Depolas Investment Services, η οποία εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Αδείας 65/1991) και υπόκειται στους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν για τις εταιρείες παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Η έκθεση αυτή έχει εκδοθεί από την Depolas Investment Services και δεν επιτρέπεται
να αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο ή να παρέχεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Κάθε πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο της
παρούσας, δια της αποδοχής της, δεσμεύεται και συμφωνεί ότι δεν θα το διανείμει ή δεν θα το διαθέσει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Οι
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά η Depolas Investment Services δεν τις
έχει επαληθεύσει. Καμία ρητή ή σιωπηρή δέσμευση ή εγγύηση δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα καθώς και το
επίκαιρο της αξιοπιστίας των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο παρόν, το σύνολο των οποίων μπορεί να αλλάξει χωρίς
προειδοποίηση. Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται από την Depolas Investment Services ή από οποιοδήποτε από τους διευθυντές,
υπαλλήλους της, σε σχέση με το υπόλοιπο περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης. Η έκθεση αυτή δεν αποτελεί προσφορά για αγορά ή πώληση
ή πρόσκληση ή πρόταση προσφοράς για αγορά ή πώληση κινητών αξιών που αναφέρονται στο παρόν. Η Depolas Investment Services και τα
τυχόν σχετιζόμενα με αυτή πρόσωπα ενδέχεται να κατέχουν θέσεις και να επηρεάζουν τις συναλλαγές σε τίτλους εταιριών που αναφέρονται
στο παρόν. Η Depolas Investment Services και ένα πρόσωπο ή πρόσωπα συνδεόμενα με την εταιρεία μπορούν ενίοτε να ενεργούν για
λογαριασμό τους σε συναλλαγές που είναι αντικείμενο έρευνας και αναφέρονται στις σχετικές εκθέσεις. Η Depolas Investment Services
ενδέχεται να συναλλάσσεται και να επιδιώξει να συναλλάσσεται με τις εταιρείες που καλύπτονται στις εκθέσεις έρευνας. Ως εκ τούτου, οι
επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με την επιχείρηση, η οποία θα μπορούσε να
επηρεάσει την αμεροληψία της παρούσας έκθεσης. Οι επενδυτές θα πρέπει να θεωρήσουν την έκθεση ως ένα μόνο παράγοντα για τη λήψη
των αποφάσεων σε σχέση με τις επενδύσεις τους. Η επένδυση που εξετάζεται στην παρούσα έκθεση ενδέχεται να είναι ακατάλληλη για τους
επενδυτές, ανάλογα με τους ειδικούς στόχους τους για επενδύσεις και την οικονομική τους θέση.
Κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έκθεσης (που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της έκθεσης), η Depolas Investment Services
ενεργεί ως ειδικός διαπραγματευτής για εισηγμένους τίτλους στο Χ.Α. που αναφέρονται στο site www.athexgroup.gr
Κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έκθεσης (που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της έκθεσης), καμία από τις εταιρείες που
αναφέρονται στην έκθεση αυτή δεν κατέχει περισσότερο από το 5% της Depolas Investment Services ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της
εταιρείες.
Η ΛΕΩΝ ΔΕΠΌΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ δεν έχει λάβει ούτε θα λάβει αμοιβή / αποζημίωση από την εταιρεία για την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης.
Βεβαίωση Αναλυτή
Ο αναλυτής που είναι (εν όλω ή εν μέρει) υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης περί έρευνας στον τομέα των επενδύσεων,
πιστοποιεί ότι όλες οι απόψεις σχετικά με τις εταιρείες και κινητές αξίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια
τις προσωπικές απόψεις του αντίστοιχου συγγραφέα. Ο αναλυτής ή τουλάχιστον ένας από τους αναλυτές που αναφέρονται στην παρούσα
έκθεση είναι πιστοποιημένοι ως «Αναλυτές Μετοχών και της Αγοράς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
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