
Σημείωμα

Σε θετικό έδαφος έκλεισε χθες ο ΓΔΧΑ εν όψει και των
εγχώριων εταιρικών αποτελεσμάτων δ΄ τριμήνου, αλλά και
του υποστηρικτικού επενδυτικού κλίματος που κυριαρχεί
προς το παρόν στο εξωτερικό. Δεδομένου ότι πιθανότατα
να βρισκόμαστε κοντά στον επίλογο της πανδημίας
συνεχίζουμε και βλέπουμε υψηλότερες αποτιμήσεις
μεσοπρόθεσμα, έστω και αν η κλίση της ανόδου είναι
οριακά θετική για το επόμενο διάστημα. Σήμερα το πρωί
πριν την συνεδρίαση δημοσιοποιεί τα μεγέθη δ΄ τρίμηνου η
ΕΕΕ με τις εκτιμήσεις να τοποθετούν τα έσοδα στα 1,503δισ
ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 170εκ ευρώ. Επιπλέον,
βαρύτητα θα δοθεί σήμερα στις επικαιροποιημένες
εκτιμήσεις της Κομισιόν για τις οικονομίες της Ευρωζώνης
και στα νέα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 762,8 -5,7% +0,8%

FTASE 25 FTASE 1.816,9 -6,1% +0,7%

FTSEM 40 FTSEM 1.083,7 -2,1% +1,2%

FTSEA 140 FTSEA 447,5 -5,5% +0,7%

MSCI WORLD MXWO 2.800,7 +4,1% +0,08%

MSCI EMERG MXEF 1.423,0 +10,2% +0,98%

SXXP 600 SXXP 409,5 +2,6% -0,23%

DAX DAX 13.933,0 +1,6% -0,56%

FTSE 100 UKX 6.524,4 +1,0% -0,11%

CAC 40 CAC 5.670,8 +2,2% -0,36%

PSI 20 PSI20 4.822,0 -1,6% -0,37%

IBEX 35 IBEX 8.065,4 -0,1% -0,44%

FTSEMIB FTSEMIB 23.264,7 +4,6% -0,15%

DOW JONES DJI 31.437,8 +2,7% +0,20%

NASDAQ CCMP 13.972,5 +8,4% -0,25%

S&P 500 SPX 3.909,9 +4,1% -0,03%

NIKKEI 225 NIKI 29.562,9 +7,7% +0,19%

SHENZ 300 SHSZN 5.807,7 +11,4% +2,14%

HANG SENG HSI 30.038,7 +10,3% +1,91%

EUR/USD 1,2118 -0,8% -0,01%

BRENT BRENT 61,47 +18,7% +0,62%

CRUDE OIL NYMEX 58,68 +20,9% +0,5%

GOLD GOLDS 1.842,89 -2,9% +0,25%

SILVER XAG 27,03 +2,4% -0,88%

Nat GAS NG1 2,91 +14,7% +2,68%

ALUMIN LMAHDY 2.074,84 +5,1% +1,22%

COPPER HG1 377,25 +7,2% +1,41%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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ASE Index & 5d / 20d / 90d (000s €)
Average Daily Value Traded

GEK TERNA HOLDIN 5,90% PIRAEUS FINANCIA -5,85%
PUBLIC POWER COR 5,41% ALPHA BANK AE -1,99%
TERNA ENERGY SA 2,73% EUROBANK ERGASIA -1,58%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Η Coca Cola Hellenic (CCH / ΕΕΕ) ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2020 σήμερα, πριν τη συνεδρίαση.
➢ Οι μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,16616745

ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της
κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,1578590775 ανά μετοχή).

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Coca Cola HBC: Στα 414,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη 2020
H Coca-Cola HBC AG, ένας Όμιλος παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων και στρατηγικός εταίρος εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα
οικονομικά αποτελέσματα για το σύνολο του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Ετήσια βασικά μεγέθη
• Προσαρμοστήκαμε γρήγορα στην αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών ως αποτέλεσμα των περιορισμών λόγω του COVID-19, επιτυγχάνοντας ισχυρά
οικονομικά αποτελέσματα που αντανακλούν τη δύναμη του χαρτοφυλακίου των προϊόντων, τη λειτουργική ευελιξία και την επιτυχημένη εφαρμογή της
εμπορικής μας στρατηγικής στην αγορά
• Βελτιωμένες επιδόσεις του όγκου πωλήσεων στο δεύτερο εξάμηνο, με μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 0,7% για το τέταρτο τρίμηνο σε αντίστοιχη βάση
σύγκρισης και με περιορισμό της μείωσης του όγκου πωλήσεων στο 4,6% για ολόκληρο το έτος σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης.
- Τέσσερις από τις μεγαλύτερες αγορές μας παρουσίασαν αύξηση του όγκου πωλήσεων σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης: η Νιγηρία, η Ρωσία, η Πολωνία και η
Ουκρανία
- Αύξηση του όγκου πωλήσεων στο κανάλι της εντός σπιτιού κατανάλωσης κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό το δεύτερο εξάμηνο
• Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση σταθεροποιήθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο και μειώθηκαν κατά 4,1% σε ετήσια
βάση, σημειώνοντας βελτιωμένη επίδοση σε σχέση με την μείωση κατά 6,1% στο πρώτο εξάμηνο. Συνολικά η εισηγμένη ανακοίνωσε καθαρά έσοδα από
πωλήσεις ύψους 6,131 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,7% σε ετήσια βάση.
- Αρνητικό μείγμα συσκευασίας λόγω χαμηλότερου όγκου πωλήσεων συσκευασιών άμεσης κατανάλωσης
- Ισχυρό θετικό μείγμα κατηγορίας προϊόντων, με ετήσια αύξηση +0,2% στα ανθρακούχα αναψυκτικά, +3,2% στα ανθρακούχα αναψυκτικά για ενήλικες και +17.9%
στα ποτά ενέργειας
• Τα έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση μειώθηκαν κατά 8,5% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης1, ενώ τα δημοσιευμένα έσοδα μειώθηκαν
κατά 12,7%
- Ισχυρή αύξηση μεριδίων αγοράς το 2020, με αύξηση στα μερίδια αξίας κατά 40 μονάδες βάσης στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων
ποτών και κατά 30 μονάδες βάσης στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών
- Οι επιδόσεις ανά τομέα επηρεάζονται κυρίως από τη σχετική έκθεσή του στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης αλλά και από τη χρονική στιγμή επιβολής
και το επίπεδο αυστηρότητας των περιοριστικών μέτρων κατά τη διάρκεια του έτους
• Έχουμε δημιουργήσει έναν πιο ευέλικτο οργανισμό. Το συγκρίσιμο περιθώριο λειτουργικών κερδών έφτασε το 11,0%, με αύξηση 20 μονάδων βάσης σε ετήσια
βάση ή το 10,6% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης, με μείωση 20 μονάδων βάσης σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 7,6% σε €660,7 εκατ.
- Διαρθρωτικές βελτιώσεις επί σειρά ετών στη βάση κόστους, με μετατόπιση κόστους από σταθερό σε μεταβλητό, οδηγώντας σε αυξημένη αποδοτικότητα
- Αύξηση 20 μονάδων βάσης στο μεικτό περιθώριο κέρδους χάρη στην καλή διαχείριση του κόστους των πρώτων υλών και της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην
αντιστάθμιση του κινδύνου από συναλλαγματικές ισοτιμίες
- Η έγκαιρη λήψη αποφασιστικών μέτρων ελέγχου των δαπανών που μπορούμε να επηρεάσουμε, οδήγησε σε εξοικονόμηση €120 εκατ.
• Συγκρίσιμα βασικά κέρδη ανά μετοχή €1,19, πτώση 17,5%, λόγω υψηλότερου μέσου φορολογικού συντελεστή και μικρής αύξησης στις δαπάνες
χρηματοδότησης. Τα βασικά κέρδη μειώθηκαν κατά 14,9%, καθώς ανήλθαν σε 414,9 εκατ. ευρώ από 487,5 εκατ. ευρώ.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή ύψους €0,64, αυξημένο κατά 3,2% σε ετήσια βάση
- Καθαρές ταμειακές ροές ύψους €497 εκατ., αυξημένες κατά €54,4 εκατ. σε ετήσια βάση
- Χάρη στη χρηματοοικονομική πειθαρχία και τον ισχυρό ισολογισμό, οι αναπτυξιακές επενδύσεις συνεχίζονται
• Συνεχείς επενδύσεις σε βιώσιμες λύσεις για τη συσκευασία των προϊόντων, όπως η εσωτερική παραγωγή ανακυκλωμένου PET (rPET) και οι μελέτες των
συστημάτων εγγυοδοσίας (DRS). Euro2day.gr

➢ Στο "στόχαστρο" της Microsoft η Pinterest: Συζητήθηκε πρόταση 51 δισ. δολαρίων
Η Microsoft προσέγγισε την Pinterest τους τελευταίους μήνες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για την απόκτηση της εταιρείας κοινωνικών μέσων, ύψους 51
δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφεραν οι Financial Times την Τετάρτη, επικαλούμενοι άτομα που ενημερώθηκαν σχετικά με το θέμα.
Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα δεν συνεχίζονται επί του παρόντος.
Μια γενική μετατόπιση σε εικονικές αλληλεπιδράσεις που οδήγησαν σε αυξημένη κίνηση σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων ωφέλησε επίσης το Pinterest, με
τους μηνιαίους ενεργούς χρήστες του να ανεβαίνουν 37% στα 459 εκατομμύρια το τέταρτο τρίμηνο.
Η εταιρεία δήλωσε ότι πρόσθεσε ένα ρεκόρ 100 εκατομμυρίων μηνιαίων ενεργών χρηστών το 2020.
Οι μετοχές της Pinterest έχουν κερδίσει πάνω από επτά φορές από το χαμηλό της πανδημίας τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Η Pinterest είχε προηγουμένως
δηλώσει ότι θέλει να παραμείνει ανεξάρτητη εταιρεία, δήλωσαν οι FT.
Η εταιρεία κοινωνικών μέσων δημιουργεί έσοδα τοποθετώντας διαφημίσεις δίπλα στις καρφίτσες ή δημοσιεύσεις που ανεβάζουν στον ιστότοπο οι χρήστες.
Μια συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών θα είχε επίσης φέρει σε δοκιμασία την κυβέρνηση Μπάιντεν, αναφορικά με το κατά πόσο είναι διατεθειμένη να
επιτρέψει σε ισχυρές εταιρείες τεχνολογίας να συνάψουν συμφωνίες, σύμφωνα με τους FT. Capital.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

12:00 Ελλάδα: Ρυθμός Ανεργίας Ελλάδας (Nov) 16,7%

15:30 ΗΠΑ: Αρχικές Αιτήσεις Επιδόματος Ανεργίας 757Κ 779Κ

18:00 ΗΠΑ: Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής Fed
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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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