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Σημείωμα
Ο ΓΔΧΑ συνέχισε ανοδικά κατά την χθεσινή συνεδρίαση με
πρωταγωνιστή και πάλι τον τραπεζικό κλάδο. Τα αποτελέσματα
της Αλφα ήταν ικανοποιητικά με ανθεκτική κερδοφορία και
σταθερή εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου με τον δείκτη
ΜΕΑ να υποχωρεί πλέον στο 8,2%. Η πιστωτική επέκταση βοήθησε
τα έσοδα από τόκους, ενώ η συνεισφορά των ΜΕΑ στα έσοδα
αυτά υποχώρησε στο 11% από 30% το προηγούμενο έτος. Η
τράπεζα διαπραγματεύεται στο 0,39 της ενσώματης λογιστικής
αξίας, γεγονός που δείχνει περιθώριο βελτίωσης καθώς η
εκτιμώμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να κινηθεί στο
10%. Μετά την συνεδρίαση δημοσιεύει αποτελέσματα και η
Πειραιώς. Στο εξωτερικό, η επίσκεψη Πελόσι δεν επηρέασε τις
αγορές σε αυτή την φάση. Στα σημαντικότερα μάκρο της ημέρας ο
δείκτης υπηρεσιών Ιουλίου (τελική) της S&P Global για Γερμανία,
Γαλλία, Ευρωζώνη.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 869.8 -2.6% +0.70%

FTASE 25 FTASE 2,108.3 -1.9% +0.94%

FTSEM 40 FTSEM 1,380.9 -7.4% +0.58%

FTSEA 140 FTSEA 513.4 -4.2% +0.84%

MSCI WORLD MXWO 2,728.3 -15.6% -0.76%

MSCI EMERG MXEF 984.3 -20.1% -1.08%

SXXP 600 SXXP 436.1 -10.6% -0.32%

DAX DAX 13,449.2 -15.3% -0.23%

FTSE 100 UKX 7,409.1 +0.3% -0.06%

CAC 40 CAC 6,409.8 -10.4% -0.42%

PSI 20 PSI20 6,079.4 +9.2% -0.29%

IBEX 35 IBEX 8,096.9 -7.1% +0.15%

FTSEMIB FTSEMIB 22,351.0 -18.3% -0.35%

DOW JONES DJI 32,396.2 -10.8% -1.23%

NASDAQ CCMP 12,348.8 -21.1% -0.16%

S&P 500 SPX 4,091.2 -14.2% -0.67%

NIKKEI 225 NIKI 27,594.7 -4.2% -1.42%

SHENZ 300 SHSZN 4,107.0 -16.9% -1.95%

HANG SENG HSI 19,689.2 -15.8% -2.36%

EUR/USD 1.0166 -10.6% -0.94%

BRENT BRENT 100.54 +29.3% +0.51%

CRUDE OIL NYMEX 94.42 +25.5% +0.6%

GOLD GOLDS 1,760.39 -3.8% -0.66%

SILVER XAG 19.98 -14.3% -1.89%

Nat GAS NG1 7.71 +106.6% -7.0%

ALUMIN LMAHDY 2,420.25 -13.7% -1.00%

COPPER HG1 351.85 -21.2% -0.7%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

TITAN CEMENT INT 3.23% ELLAKTOR SA -3.09%
EUROBANK ERGASIA 3.00% TERNA ENERGY SA -2.87%

AEGEAN AIRLINES 2.69% HOLDING CO ADMIE -0.84%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2022 σήμερα.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Ταϊβάν: «Δεν θα σας εγκαταλείψουμε», το μήνυμα Πελόζι – Παγκόσμια ανησυχία για επικίνδυνη κλιμάκωση
Η Ταϊβάν «δεν θα κάνει πίσω» μπροστά την απειλή των κινεζικών όπλων, είπε σήμερα η πρόεδρος της νήσου, η Τσάι Ινγκ-γουέν, καθώς το Πεκίνο ανακοίνωσε σειρά
στρατιωτικών γυμνασίων με χρήση πραγματικών πυρών στα περίχωρά της εν μέσω της επίσκεψης που πραγματοποιεί η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των
Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι. «Παρά τις εσκεμμένα αυξημένες στρατιωτικές απειλές, η Ταϊβάν δεν θα κάνει πίσω. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη
δημοκρατία», είπε η κυρία Τσάι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ταϊπέι με παρούσα την Πελόζι.
Από πλευράς της, η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως «η αντιπροσωπεία μας ήλθε εδώ για να καταστήσει ξεκάθαρα
σαφές ότι δεν θα εγκαταλείψουμε την Ταϊβάν».
Οι ΗΠΑ θέλουν να έχει πάντα η Ταϊβάν ελευθερία με ασφάλεια και δεν θα κάνουν πίσω από τη θέση τους αυτή, τόνισε. Μολονότι σεβόμαστε την πολιτική της «Ενιαίας
Κίνας», η αλληλεγγύη μας προς την Ταϊβάν είναι πιο σημαντική παρά ποτέ. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το στάτους κβο και δεν θέλουν να συμβεί οτιδήποτε δια της βίας στην
Ταϊβάν, πρόσθεσε η Πελόζι.
Ερωτηθείσα σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες που έχει να αντιμετωπίσει η Ταϊβάν ως αποτέλεσμα της επίσκεψής της, η Πελόζι δήλωσε πως ο νόμος των ΗΠΑ για την
παραγωγή μικροκυκλωμάτων ανοίγει την πόρτα για καλύτερες οικονομικές ανταλλαγές ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊβάν.
Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωνε ότι τα γυμνάσια της Κίνας απειλούν λιμένες και αστικές ζώνες κλειδιά στη νήσο, υποσχόμενο ότι οι άμυνες θα
«ενισχυθούν» και ότι θα υπάρξει «σθεναρή» αντίδραση. Τα γυμνάσια είναι «απόπειρα να απειληθούν μείζονα λιμάνια και αστικά κέντρα μας και να υπονομευτεί μονομερώς
η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιφέρεια», υποστήριξε το υπουργείο. Η κινεζική πολιτική ηγεσία δεν κρύβει την οργή της για την επίσκεψη Πελόζι στην Ταϊβάν, την οποία
θεωρεί μέρος της επικράτειάς της, προορισμένο να «επανενωθεί» με την ηπειρωτική χώρα, διά της βίας αν χρειαστεί.
Πραγματικά πυρά
Το Πεκίνο ανακοίνωσε σε αντίδραση σειρά ναυτικών και αεροπορικών στρατιωτικών γυμνασίων με πραγματικά πυρά γύρω από το νησί. Στα γυμνάσια θα συμπεριληφθούν
ρίψεις «πραγματικών πυρών μακρού βεληνεκούς» στο στενό της Ταϊβάν, που χωρίζει το νησί από την ηπειρωτική χώρα.

• Alpha Bank: Μέρισμα 20%-30% από τα κέρδη του 2023
Με την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) 8,2% μέσω συναλλαγών ύψους 1,6 δισ., η Alpha Bank, στο β’ τρίμηνο 2022, γυρίζει σελίδα
στο θέμα της αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων, έχοντας διανύσει ένα διάστημα λεπτομερούς σχεδιασμού και επιτυχημένων ενεργειών για την εξυγίανση του δανειακού
της χαρτοφυλακίου, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, στους διεθνείς αναλυτές, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του α’
εξαμήνου.
Με συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 16% και με τα ισχυρά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με τις προοπτικές που ανοίγονται στο μέλλον, αποτελούν αισιόδοξες
ενδείξεις για διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2023, σε ποσοστό 20-30%, σύμφωνα με την παρουσίαση της διοίκησης.
Σε επίπεδο Ομίλου, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΑ) μειώθηκαν κατά 89% από το τέλος του 2017, διαμορφούμενα σε 3,2 δισ. τον Ιούνιο του 2022. Τα κέρδη μετά φόρους
ανήλθαν σε 117,3 εκατ. στο τρίμηνο και 243 εκατ. στο α’ εξάμηνο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους ετήσιους στόχους κερδοφορίας της Τράπεζας, βάσει του σχεδίου
Tomorrow, όπως σημειώθηκε στους αναλυτές.
Ακόμη, σημειώθηκε αύξηση κατά 6,9% του Καθαρού Εσόδου Τόκων (Net Interest Income) από το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε €302,7 εκατ. και κατακόρυφη αύξηση της τάξης
του 60% των Καθαρών Εσόδων Τόκων από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων, σε ετήσια βάση. Ο ετήσιος στόχος έχει τεθεί στα 1,2 δισ. ευρώ, όπως ανέφερε η διοίκηση του Ομίλου.
Στο β’ τρίμηνο 2022, η Τράπεζα πέτυχε Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) 8,6%, παραμένοντας σε τροχιά επίτευξης του στόχου της για απόδοση άνω του 6% για το έτος.
Η καθαρή πιστωτική επέκταση από την αρχή του έτους έφτασε τα 1,7 δισ., με τον νέο στόχο για το έτος να τίθεται στα 2,2 δισ. ευρώ. Η πιστωτική επέκταση το α’ εξάμηνο
επαναφέρει την Τράπεζα στην πρώτη θέση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων.
Η διοίκηση της τράπεζας υπογράμμισε κατά την παρουσίαση το γεγονός ότι η επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΑ στο β’ τρίμηνο του 2022, "αποτελεί κεντρικό σημείο των
σημερινών αποτελεσμάτων. Με τον Δείκτη ΜΕΑ να διαμορφώνεται πλέον στο 8,2%, η Τράπεζα γυρίζει σελίδα στο θέμα της μείωσης των "κόκκινων δανείων". Η πρόοδος
επιβεβαιώνεται από τη συντριπτική διαφορά του Δείκτη, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2017, βρισκόταν στο 51,7%, με συνολικά Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα ύψους 29,3
δισ.”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ψάλτης.
Όπως αναφέρθηκε, πέντε χρόνια αργότερα, η Alpha Bank, υλοποιώντας με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ένα λεπτομερές στρατηγικό σχέδιο, κατάφερε να μειώσει αυτό
το ποσό κατά 89%, σε 3,2 δισ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας και την επάνοδο στην κερδοφορία, επιτρέποντάς της να συνεχίσει
δυναμικότερα την αποστολή της ως βασικός χρηματοδότης της ελληνικής οικονομίας.
Μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΑ
Οι παραπάνω επιδόσεις βασίστηκαν στην ολοκλήρωση 13 σημαντικών συναλλαγών τιτλοποιήσεων και πωλήσεων ΜΕΑ, ύψους περίπου 23,7 δισ., από το 2017 μέχρι σήμερα.
Τα δύο τελευταία έτη ήταν καθοριστικά, καθώς, το 2021 ολοκληρώθηκαν συναλλαγές τιτλοποίησης και πώλησης ΜΕΑ, ύψους 14 δισ., ενώ μέσα στο 2022 δρομολογήθηκαν
επιπλέον συναλλαγές συνολικού ύψους 5 δισ.
Αυτές οι συναλλαγές, με πλέον εμβληματική το Project Galaxy, ύψους 10,8 δισ. το 2021, στάθηκαν καταλυτικές, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για μονοψήφιο Δείκτη ΜΕΑ ήδη
στο β’ τρίμηνο 2022, ταχύτερα, δηλαδή, κατά έξι μήνες από ό,τι προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό.
Αύξηση 6,9% στο Καθαρό Έσοδο Τόκων
Το Καθαρό Έσοδο Τόκων επανήλθε σε ανοδική πορεία, καταγράφοντας αύξηση 6,9% από το α’ τρίμηνο του έτους σε 302,7 εκατ., καθώς η θετική συνεισφορά από την αύξηση
των χορηγήσεων δανείων και των εσόδων χρεογράφων, αντιστάθμισε τη μείωση που είχε σημειωθεί στο προηγούμενο τρίμηνο λόγω της εξυγίανσης του ισολογισμού και του
αυξημένου κόστους χρηματοδότησης.
Νέα δάνεια
Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 1,9 δισ. το β’ τρίμηνο, κυρίως στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού και των υποδομών.
Σημειώνεται ότι η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων περιλαμβάνει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 5,5 δισ. των συναλλαγών
ΜΕΑ "Galaxy" και "Cosmos".
Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των συναλλαγών "Galaxy" και "Cosmos")
ενισχύθηκε περαιτέρω, κατά 3% σε τριμηνιαία βάση ή 0,9 δισ., και διαμορφώθηκε σε 30,6 δισ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των νέων εκταμιεύσεων προς επιχειρήσεις και
αποπληρωμών στο χαρτοφυλάκιο δανείων Ιδιωτών. Σημειώνεται ότι από τα συνολικά δάνεια μόνο 100 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε χορηγήσεις προς νοικοκυριά το α’ τρίμηνο
και άλλα τόσα το β’ τρίμηνο.
Η εγχώρια καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε 0,7 δισ., με μεγάλες εκταμιεύσεις Επιχειρηματικών κυρίως δανείων. Ως αποτέλεσμα, το α’ εξάμηνο, η Τράπεζα
επέτυχε ήδη το 73% του συνολικού της στόχου για καθαρή πιστωτική επέκταση για το 2022. Capital.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

11:30 Ηνωμένο Βασίλειο: Σύνθετος PMI (Jul) 52,8 52,8

11:30 Ηνωμένο Βασίλειο: Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Υπηρεσιών (Jul) 53,3 53,3

17:00 ΗΠΑ: Μη-Βιομηχανικός Δείκτης ISM (Jul) 53,5 55,3

17:30 ΗΠΑ: Απογραφή Αργού Πετρελαίου -0,467Μ -4,523Μ



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.

Contact Details:
Depolas Investment Services

1 Christou Lada Str.,10561, Athens
Τel:  +30 2130998100
Fax: +30 210 3211618

Email: info@depolasaxe.gr
Web: www.depolas.gr
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