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Σημείωμα

Μικρή υποχώρηση για 5η συνεχόμενή μέρα κατάγραψε ο ΓΔΧΑ,
ενώ περισσότερο σταθεροποιητική ήταν η συνολική εικόνα στην
Ευρώπη εν μέσω της συνεδρίασης της ΕΚΤ. Η κ. Λαγκάρντ
επισήμανε ότι οι επαναγορές ομολόγων στην περιοχή θα
επιβραδυνθούν ελαφρώς το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Στο
μέτωπο των αποτελεσμάτων, η Σαράντης ανακοίνωσε νέα αύξηση
πωλήσεων κατά 6,3% συνοδευόμενη από βελτιωμένο περιθώριο
EBITDA στο εξάμηνο, το οποίο οδήγησε το εν λόγω μέγεθος σε
αύξηση 10,13% σε ετήσια βάση στα 31,3εκ ευρώ και την τελική
γραμμή (ΕΑΤΑΜ) στα 19,5εκ. Ευρώ (+25%). Αναμένουμε να
συνεχιστούν ή και να αυξηθούν οι διακυμάνσεις εν όψει και της
εκπνοής των παραγώγων την επόμενη Παρασκευή. Η σημερινή
ατζέντα μάκρο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον εγχώριο ΔΤΚ
Αυγούστου και την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή Ιουλίου.
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ASE Index & 5d / 20d / 90d (000s €)
Average Daily Value Traded

840

850

860

870

880

890

900

910

920

930

940

ATHEX GEN INDEX

9/9/2021

BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 899.2 +11.2% -0.69%

FTASE 25 FTASE 2,162.9 +11.8% -0.63%

FTSEM 40 FTSEM 1,504.0 +35.8% -0.67%

FTSEA 140 FTSEA 537.6 +13.5% -0.90%

MSCI WORLD MXWO 3,136.0 +16.6% -0.35%

MSCI EMERG MXEF 1,300.0 +0.7% -1.04%

SXXP 600 SXXP 467.6 +17.2% -0.06%

DAX DAX 15,623.2 +13.9% +0.08%

FTSE 100 UKX 7,024.2 +8.7% -1.01%

CAC 40 CAC 6,684.7 +20.4% +0.24%

PSI 20 PSI20 5,339.4 +9.0% -0.45%

IBEX 35 IBEX 8,800.6 +9.0% -0.43%

FTSEMIB FTSEMIB 25,909.8 +16.5% +0.13%

DOW JONES DJI 34,879.4 +14.0% -0.43%

NASDAQ CCMP 15,248.3 +18.3% -0.25%

S&P 500 SPX 4,493.3 +19.6% -0.46%

NIKKEI 225 NIKI 30,008.2 +9.3% -0.57%

SHENZ 300 SHSZN 4,970.0 -4.6% -0.04%

HANG SENG HSI 25,716.0 -5.6% -2.30%

EUR/USD 1.1825 -3.2% +0.08%

BRENT BRENT 71.45 +37.9% -1.58%

CRUDE OIL NYMEX 68.14 +40.4% -1.7%

GOLD GOLDS 1,794.58 -5.5% +0.30%

SILVER XAG 24.04 -8.9% +0.40%

Nat GAS NG1 5.03 +98.1% +2.4%

ALUMIN LMAHDY 2,828.75 +43.3% +1.85%

COPPER HG1 428.35 +21.7% +1.2%

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

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

SARANTIS 1.81% COCA-COLA HBC AG -3.00%
ALPHA SERVICES A 1.23% PLASTIKA KRITIS -2.78%

JUMBO SA 0.92% NATL BANK GREECE -1.70%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Η INTRALOT αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα Εξαμήνου σήμερα, πριν τη συνεδρίαση.

➢ Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3/926/26.8.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρίας

«OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας «ΙΑΣΩ A.E.», παύει η

διαπραγμάτευση των μετοχών της τελευταίας εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

➢ Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4/926/26.8.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρίας

«ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» για την άσκηση του δικαιώματος

εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ A.E.Ε.» παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της τελευταίας εταιρίας στο

Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• ΔΕΗ: Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί ο προτιμητέος επενδυτής για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ
Η δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώθηκε πριν μία εβδομάδα. Είχαν υποβληθεί 4 δεσμευτικές 
προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες (με αλφαβητική σειρά): CVC Capital Partners Group, First Sentier Investors Group, KKR Group και Macquarie Group.
Ακολούθησε ο έλεγχος των τεχνικών φακέλων των υποβληθεισών προσφορών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. και στη συνέχεια το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Σήμερα 
αναμένεται η ανακοίνωση του προτιμητέου επενδυτής για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ.

• Attica Bank: Bain Capital και Davidson Kempner, ανάμεσα στους στρατηγικούς «μνηστήρες» για την Attica Bank
Σήμερα, ή το αργότερο την ερχόμενη Δευτέρα, αναμένεται να ανοίξει η εικονική αίθουσα δεδομένων (Virtual Data Room) προκειμένου η τράπεζα να παρέχει στοιχεία στους υποψήφιους
«μνηστήρες». Αλλά και να απαντά στη συνέχεια στα οποιαδήποτε ερωτήματα ανακύπτουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες και έπειτα από μια σειρά συντονισμένων και πολύπλευρων ενεργειών, έχει βρεθεί ένας αρκετά ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων, απαρτιζόμενα από
διεθνείς κεφαλαιουχικές δυνάμεις της «πρώτης γραμμής». Έχοντας ήδη υπογράψει τα απαιτούμενα σε τέτοιες περιπτώσεις σύμφωνα εμπιστευτικότητας.
Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η Bain Capital και η Davidson Kempner, που φαίνεται να είναι οι δύο μεγαλύτεροι σε οικονομικό και επενδυτικό εκτόπισμα, από τους «μνηστήρες» για την
Attica Bank. H μεν πρώτη έχει 120 δις δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, ενώ στα 34 δις δολάρια είναι τα υπό διαχείριση κεφάλαια της δεύτερης. Και οι δύο γίγαντες των
private equity funds έχουν κάνει μεγάλες δουλειές στην Ελλάδα, κυρίως στον ευρύτερο τομέα των «κόκκινων δανείων».
Χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει, ότι το αρχικό τους ενδιαφέρον για την Attica Bank θα φτάσει ‘’αυτοδίκαια’’ στο τέλος να μετουσιωθεί και σε πράξη. Mononews.gr

• Όμιλος Σαράντη: Αύξηση 24,9% στα κέρδη και 10,13% στα EBITDA το α΄ εξάμηνο
Κατά το Α’ εξάμηνο του 2021, ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει περαιτέρω το περιθώριο EBITDA στο 16%, ξεπερνώντας το ρεκόρ του περασμένου έτους και να διατηρήσει ταυτόχρονα την
αναπτυξιακή πορεία στις πωλήσεις που εμφάνισαν άνοδο κατά 6,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο περυσινό εξάμηνο, υποστηριζόμενες από την ισχυρή έναρξη του έτους και την
επιταχυνόμενη απόδοση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021.
Μέσα στο ασταθές και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον που διαρκώς διαταράσσεται από την πανδημία COVID-19, ο Όμιλος επιτυγχάνει να ανταποκρίνεται στα μεταβαλλόμενα
πρότυπα κατανάλωσης και στις διαφορετικές δυναμικές των καναλιών διανομής, χάρη στις ικανότητες, την αποφασιστικότητα, τις προσπάθειες και τη δέσμευση των ανθρώπων του και
υποστηριζόμενος από το ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο του καθώς και την προϊοντική και γεωγραφική του διαφοροποίηση.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 195,24 εκατ. από € 183,69 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 6,29%.
Καθ' όλη τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2021 και σε ολόκληρη την γεωγραφική του περιοχή, η ανάπτυξη του Ομίλου τροφοδοτείται από κατηγορίες που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση
και σχετίζονται με την προσωπική φροντίδα & υγιεινή και την οικιακή φροντίδα, ενώ η σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς που ήταν κλειστή σε συνδυασμό με την αυξημένη
κατανάλωση, ωφέλησε κατηγορίες όπως είναι τα αρώματα, τα αποσμητικά και τα προϊόντα αντηλιακής φροντίδας.
Η κερδοφορία του Ομίλου το Α’ εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε λόγω του ελέγχου στο μικτό κέρδος και ισορροπημένων λειτουργικών δαπανών, ενώ τα έξοδα διαφήμισης και προώθησης
ήταν ελεγχόμενα και επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες.
Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)* αυξήθηκαν κατά 10,13% στα €31,32 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 από €28,44 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2020 και το
περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 16,04% στο Α’ εξάμηνο του 2021 από 15,48% το περυσινό αντίστοιχο εξάμηνο.
Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €24,90 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 από €22,26 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 11,88% και το περιθώριο ΕΒΙΤ
διαμορφώθηκε σε 12,75% από 12,12% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.
Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα €24,71 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2021 από €19,63 εκατ. το περυσινό Α’ εξάμηνο, αυξημένα κατά 25,89%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 12,66%
από 10,69% το περυσινό Α’ εξάμηνο.
Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €19,51 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 από €15,62 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο κατά 24,90%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους
ανήλθε σε 9,99% από 8,50% το Α’ εξάμηνο του 2020.
Ο Όμιλος παρουσιάζει μια ιδιαιτέρως υγιή οικονομική θέση, υποστηριζόμενη από την βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης και την ισορροπημένη διαχείριση κεφαλαιουχικών
δαπανών. Παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία COVID-19, αφοσιωμένος στην στρατηγική του, ο Όμιλος επενδύει τις ελεύθερες ταμειακές ροές του σε πρωτοβουλίες που
αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, είτε με οργανικό τρόπο είτε μέσω εξαγορών, καθώς και στην δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους της.
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2021 ανέρχεται σε € 35,38 εκατ. (καθαρός δανεισμός προς EBITDA στα 0,54x) από €10,91 εκατ. το 2020, ως αποτέλεσμα
της πληρωμής μερίσματος καθώς και επενδύσεων που αφορούν κυρίως στην κατασκευή του νέου εργοστασίου της Polipak και μηχανολογικό εξοπλισμό στο εργοστάσιο των Οινοφύτων.
Η νέα παραγωγική μονάδα της Polipak θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένων από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και
λειτουργικότητας. Το νέο εργοστάσιο θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση.
Capital.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09:00 Ηνωμένο Βασίλειο: ΑΕΠ (ετήσια) 22,2%

09:00 Ηνωμένο Βασίλειο: Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Jul) 0,1% 0,2%

09:00 Ηνωμένο Βασίλειο: Μεταβολή ΑΕΠ τρίμηνης περιόδου 4,8%

12:00 Ελλάδα: ΔΤΚ Ελλάδας (ετήσια) (Aug) 1,7% 1,4%

12:00 Ελλάδα: ΕνΔΤΚ Ελλάδας (ετήσια) (Aug) 1,2% -1,3%

12:00 Ελλάδα: Βιομηχανική Παραγωγή Ελλάδας (ετήσια) (Jul) 8,8%

15:30 ΗΠΑ: Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Aug) 0,6% 1,0%
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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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