
Σημείωμα

Συνεχίζεται η πλαγιοανοδική κίνηση του ΓΔΧΑ στηριζόμενη
σε μεμονωμένους τίτλους κάθε φορά, ενώ στο εξωτερικό
νέο υψηλό κατέγραψε ο S&P500. Υπό αξιολόγηση
παραμένει η πορεία των κρουσμάτων, η οποία θα αναδείξει
το πότε θα υπάρξει πλήρη άρση των περιορισμών. Τα
χθεσινά στοιχεία για τις υπηρεσίες (Markit PMI) τον Μάρτιο
στην Ευρωζώνη ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων. Πάραυτα,
σημειώνουμε εκ νέου τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο
ΓΔΧΑ σε πιθανή άμεση προσπάθεια υπέρβασης της
περιοχής των 880-900 μονάδων. H ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε
καθαρές ζημιές 66,1εκ.ευρώ για το 2020 λόγω εγγραφής
προβλέψεων 157,5εκ. Ευρώ για το κόστος του αδιύλιστου
νερού, αλλά η διοίκηση θα προτείνει διανομή 50εκ. Ευρώ
για την χρήση (μέρισμα ή/και επιστροφή κεφαλαίου)
Σήμερα μετά την συνεδρίαση ανακοινώνει αποτελέσματα Δ΄
τριμήνου ο Σαράντης. Από μακροοικονομικά μεγέθη
δημοσιεύονται σήμερα οι εργοστασιακές παραγγελίες στην
Γερμανία και η εβδομαδιαία επικαιροποίηση των μεγεθών
της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 881,5 +9,0% +0,51%

FTASE 25 FTASE 2.131,5 +10,2% +0,64%

FTSEM 40 FTSEM 1.267,3 +14,4% +0,73%

FTSEA 140 FTSEA 516,3 +9,0% +0,69%

MSCI WORLD MXWO 2.881,2 +7,1% +0,17%

MSCI EMERG MXEF 1.338,8 +3,7% -0,61%

SXXP 600 SXXP 434,3 +8,8% -0,22%

DAX DAX 15.176,4 +10,6% -0,24%

FTSE 100 UKX 6.885,3 +6,6% +0,91%

CAC 40 CAC 6.130,7 +10,4% -0,01%

PSI 20 PSI20 5.025,4 +2,6% +0,23%

IBEX 35 IBEX 8.597,4 +6,5% -0,43%

FTSEMIB FTSEMIB 24.740,7 +11,3% -0,08%

DOW JONES DJI 33.446,3 +9,3% +0,05%

NASDAQ CCMP 13.688,8 +6,2% -0,07%

S&P 500 SPX 4.080,0 +8,6% +0,15%

NIKKEI 225 NIKI 29.730,8 +8,3% +0,12%

SHENZ 300 SHSZN 5.103,7 -2,1% -0,71%

HANG SENG HSI 28.674,8 +5,3% -0,91%

EUR/USD 1,1868 -2,8% -0,07%

BRENT BRENT 63,16 +21,9% +0,67%

CRUDE OIL NYMEX 59,77 +23,2% +0,7%

GOLD GOLDS 1.737,72 -8,5% -0,32%

SILVER XAG 25,15 -4,7% -0,05%

Nat GAS NG1 2,52 -0,7% +2,61%

ALUMIN LMAHDY 2.240,25 +13,5% -0,41%

COPPER HG1 405,45 +15,2% -1,51%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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Average Daily Value Traded

PUBLIC POWER COR 3,83% PIRAEUS FINANCIA -10,93%
EUROBANK ERGASIA 3,66% ELLAKTOR SA -1,90%

ALPHA BANK AE 2,53% EYDAP WATER -1,79%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα 2020 σήμερα, μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής

συνεδρίασης.
➢ Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα 2020 σήμερα, πριν τη χρηματιστηριακή συνεδρίαση.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Τράπεζα Πειραιώς: €200 εκατ. βάζει ο Πόλσον στην ΑΜΚ – €400 εκατ. απόΜυστακίδη, Bienville και τρίτο «πυλώνα» funds
Το ιδιαίτερα θελκτικό story μιας τράπεζας καθαρής από «κόκκινα» δάνεια, σε συνδυασμό με τις μελλοντικές προοπτικές των υπεραξιών και σε συνάρτηση με τις ελκυστικές
τιμές διάθεσης των νέων μετοχών, έχουν απογειώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αν και οι πυκνές διεργασίες ανάμεσα στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους της ΑΜΚ (
Goldman Sachs και UBS ) και τους δυνητικά ενδιαφερόμενους «παίκτες» είναι σε εξέλιξη, εν τούτοις ,όπως όλα δείχνουν, έχουν αρχίσει να μορφοποιούνται τα πρώτα δείγματα
γραφής. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές που προέρχονται από επενδυτικά «στρατηγεία» διεθνών funds , έχουν καταρτιστεί ήδη οι πρώτες «συμφωνίες με ρήτρα
εμπιστευτικότητας». Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο πολυσυζητημένος Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον, είναι αποφασισμένος να βάλει 200 εκατ. ευρώ στην
αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς. Στην οποία σήμερα είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος, αφού με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία κατέχει 4,61% των μετοχών της
τράπεζας. Έχοντας λάβει μέρος και στους τρείς προηγούμενους «γύρους» των ανακεφαλαιοποιήσεων ( του 2013, του 2014 και του 2015), τα συνολικά κεφάλαια που έχει
εισφέρει μέχρι τώρα υπολογίζονται λίγο πάνω από τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ περί τα 50 εκατ. ευρώ έγιναν μετοχές στην ΑΜΚ του 2015, από κερδοφόρες θέσεις που είχε τότε, ως
ομολογιούχος της Πειραιώς. Με τα τρέχοντα δεδομένα το χαρτοφυλάκιο Πόλσον στην τράπεζα αποτιμάται μόλις στα 13,5 εκατ. ευρώ, ενώ ό ίδιος εμφανίζεται τώρα έτοιμος να
ξαναεπενδύσει ποντάροντας με επιπρόσθετες αξιώσεις στην «επόμενη μέρα». Είναι βέβαια χαρακτηριστικό ότι ο Τζόν Πόλσον ήταν στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου ο
βασικός εκφραστής της πρότασης για ΑΜΚ 800 εκατ. ευρώ, η οποία απορρίφθηκε εν τη γενέσει της. Καθώς πέραν των άλλων θα οδηγούσε σε συρρίκνωση το ποσοστό ΤΧΣ, στην
περιοχή του 10%.
Μυστακίδης, Bienville και… συμμαχικές δυνάμεις
Στην εν εξελίξει όμως διαδικασία της κεφαλαιακής αύξησης της Πειραιώς, φαίνεται να υπάρχει και ένας δεύτερος «πυλώνας» ενδιαφερομένων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι
αυτός συγκροτείται από τον Έλληνα Billionaire Αριστοτέλη Μυστακίδη, από τον Κάλεν Τόμσον, διαχειριστή και συνιδρυτή του αμερικανικού Bienville Capital, καθώς επίσης και
από ορισμένα άλλα «συμμαχικά» Fund που κατέχουν μετοχές της τράπεζας. Από την πλευρά όλων αυτών λέγεται ότι θα μπουν άλλα 200 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ. Χωρίς η
πληροφόρηση να φτάνει σε κατανομές μεριδίων συμμετοχής , αφού το «σχήμα» δεν έχει ακόμη ξεκαθαρισμένο τον αριθμό των «μελών» του.Με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη
ο Τέλης Μυστακίδης εμφανίστηκε στο μετοχολόγιο της Πειραιώς της περσινής χρονιάς, αποκτώντας το 5,123% της τράπεζας. Μετέπειτα, ενίσχυσε λίγο τη θέση του με νέες
αγορές. Ακολούθησε η μετατροπή των CoCos, που λόγω της διεύρυνσης του αριθμού των μετοχών της τράπεζας, έχει φέρει τώρα το ποσοστό του Μυστακίδη στο 3,048%.
Για το οποίο εκτιμάται ότι έχουν διατεθεί περί τα 35 εκατ. ευρώ, με τη σημερινή αγοραία του χαρτοφυλακίου να είναι στα 9 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το Forbes ο Μυστακίδης
έχει περιουσία 2,3 δισ. Δολάρια (στην θέση 1.362 των πιο πλουσίων ανθρώπων του πλανήτη) και είναι κάτοικος Ελβετίας. Το 2020 η περιουσία του ανερχόταν στα 1,1 δισ.
δολάρια. Από την άλλη πλευρά το Bienville Capital γνωστοποίησε τη συμμετοχή του στην τράπεζα Πειραιώς (5,5%) τον περσινό Ιανουάριο, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2020 έκανε
ορισμένες πωλήσεις, ρίχνοντας το ποσοστό του κάτω από το 5%.Με τα νέα δεδομένα των μετοχών της τράπεζας το αμερικανικό Fund κατέχει ποσοστό 2,60%, το κόστος κτήσης
του οποίου υπολογίζεται στην περιοχή των 50 εκατ. ευρώ, ενώ η τρέχουσα αξία της μετοχικής αυτής θέσης είναι περί τα 7,7 εκατ. ευρώ.
Το… προβάδισμα και ο τρίτος «πυλώνας» των Funds
Είναι εμφανές ότι τόσο ο πρώτος ( με τον Πόλσον) όσο και ο δεύτερος «πυλώνας» ενδιαφερομένων επενδυτών, στοχεύουν στο να έχουν προνομιακό προβάδισμα στην
κατανομή των μετοχών, που θα γίνει με τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης και με το άνοιγμα βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό.
Το προβάδισμα ανάγεται στο γεγονός ότι πρόκειται για υφιστάμενους μετόχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να προδικαστεί το σε τι βαθμό μπορεί να ικανοποιηθεί η
προσφορά τους. Ειδικά αν υπάρξει μεγάλη υπερκάλυψη στα ζητούμενα κεφάλαια της αύξησης.
Πέραν τούτων όμως, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και τρίτος «πυλώνας» ενδιαφερομένων. Αυτή τη φορά από Funds, που δεν είναι μέτοχοι και θέλουν για πρώτη φορά να
μπουν στην Πειραιώς. Λειτουργώντας κι εκείνοι σαν anchor investors group ( βασικοί επενδυτές) που είναι διατεθειμένοι να εισφέρουν 200 εκατ. ευρώ.
Έτσι, σε αδρές γραμμές φαίνεται ήδη να υπάρχουν «στο τραπέζι» της ΑΜΚ …τρία διακοσάρια εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο μισό της κεφαλαιακής αύξησης, αν αυτή
θεωρηθεί ότι θα φτάσει στα 1,2 δις. Στο βαθμό που οι επενδυτικές διαθέσεις γίνουν πράξη ( ίσως και μέσω δεσμευτικών συμφωνιών που θα αναληφθούν ) τότε ασφαλώς θα
ενταθεί η πίεση της ζήτησης στα άλλα Fund που κινούνται ανεξάρτητα και μεμονωμένα.Με συνέπεια να υπάρξει μια συνολική υπερπροσφορά…
To TXΣ και η προσφορά στην Ελλάδα
Ειδικά μάλιστα από τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει και το ΤΧΣ ,όπως επίσης και η Δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.
Η οποία θα καλύψει τουλάχιστον 10% της έκδοσης ( 120 εκατ. ευρώ) προκειμένου οι υφιστάμενοι εγχώριοι μέτοχοι να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν αναλλοίωτο το
ποσοστό τους , αλλά και να δοθεί η ευκαιρία συμμετοχής σε νέους επενδυτές.
Σε ότι αφορά το ΤΧΣ, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα της ζήτησης φαντάζει δύσκολο να παραμείνει με ένα ποσοστό λίγο κάτω από το 33%, έναντι του 61,34% που τώρα κατέχει.
Πιθανότατα θα κινηθεί προς την περιοχή του 26%, που σημαίνει ότι σε μια αύξηση 1,2 δισ., το μερίδιο της δικής του συμμετοχής ( που θα εκφραστεί στην ιδιωτική τοποθέτηση,
στο εξωτερικό) θα είναι περί τα 290 εκατ. ευρώ.
Για όλα αυτά φυσικά, δεν μπορεί εξ αντικειμένου να υπάρχει θέσφατο, αφού ακόμη μένει να ξεκαθαρίσουν πολλά μέχρι να δοθεί το επίσημο σήμα για το ξεκίνημα της ΑΜΚ,
στις 21 με 22 Απριλίου όπως όλα δείχνουν.
Καθοριστική παράμετρος αναφορικά με τη στάση των ενδιαφερόμενων ξένων «παικτών» είναι η από εκείνους ζητούμενη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, πάνω στην οποία
βασίζονται και οι τρείς «πυλώνες» ζήτησης. Δηλαδή στην περιοχή του 1,2 ευρώ μετά από το reverse split. Mononews.gr

• ΕΥΔΑΠ: Αύξηση τζίρου για το 2020, ενισχυμένο μέρισμα στους μετόχους
Στα 330,3 εκατ. ευρώ αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ το 2020, από 323,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η εταιρία εμφανίζει ζημιές ύψους 66,1 εκατ. ευρώ λόγω
προβλέψεων προς το δημόσιο (Πρόβλεψη για το κόστος αδιύλιστου νερού ύψους 157,5 εκατομμύρια ευρώ).
Παράλληλα, προχωρά σε χρηματική διανομή στους μετόχους (μέρισμα ή επιστροφή κεφαλαίου), ύψους 50 εκατ. ευρώ ή περίπου 0,47 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι πέρυσι
η εταιρία είχε μοιράσει 40,47 εκατ. ευρώ ή περίπου 0,38 ευρώ ανά μετοχή.Euro2day.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09:00 Γερμανία: Γερμανικές Παραγγελίες Εργοστασίου (μηνιαία) (Feb) 1,2% 1,4%

11:30 Ηνωμένο Βασίλειο: Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών Κατασκευών (Mar) 54,6 53,3

14:30 Ευρωζώνη: Δήλωση Νομισματικής Πολιτικής ΕΚΤ

15:30 ΗΠΑ: Αρχικές Αιτήσεις Επιδόματος Ανεργίας 680Κ 719Κ

19:00 ΗΠΑ: Ομιλία του Προέδρου της Fed, Powell
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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.

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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