
Σημείωμα

Στο κόκκινο ξεκίνησε η εβδομάδα καθώς ο ΓΔΧΑ κατέγραψε
αυξημένες απώλειες για 3η φορά τον τελευταίο μήνα.
Παρόμοια ήταν η εικόνα και στις διεθνείς αγορές.
Συνεχίζεται η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών
ομολόγων παγκοσμίως σε όλη την καμπύλη (πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων) γεγονός το οποίο λειτουργεί
ανταγωνιστικά στις μετοχές. Πάραυτα, οποιαδήποτε
σημαντική αδυναμία της αγοράς στο εσωτερικό θα μας βρει
στην παρούσα φάση από την πλευρά των αγοραστών. Ως
κρίσιμη, βραχυπρόθεσμα, χαρακτηρίζεται η περιοχή των
780-770 μονάδων ΓΔΧΑ.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 800,6 -1,0% -2,3%

FTASE 25 FTASE 1.907,6 -1,4% -2,2%

FTSEM 40 FTSEM 1.100,3 -0,6% -2,1%

FTSEA 140 FTSEA 467,4 -1,3% -2,3%

MSCI WORLD MXWO 2.730,1 +1,5% -0,84%

MSCI EMERG MXEF 1.349,6 +4,5% -0,29%

SXXP 600 SXXP 408,4 +2,4% -0,67%

DAX DAX 13.936,7 +1,6% -0,80%

FTSE 100 UKX 6.798,5 +5,2% -1,09%

CAC 40 CAC 5.662,4 +2,0% -0,78%

PSI 20 PSI20 5.137,9 +4,9% -2,05%

IBEX 35 IBEX 8.357,5 +3,5% -0,60%

FTSEMIB FTSEMIB 22.722,0 +2,2% -0,32%

DOW JONES DJI 31.008,7 +1,3% -0,29%

NASDAQ CCMP 13.036,4 +1,1% -1,25%

S&P 500 SPX 3.799,6 +1,2% -0,66%

NIKKEI 225 NIKI 28.164,3 +2,6% +0,09%

SHENZ 300 SHSZN 5.441,2 +4,4% -0,99%

HANG SENG HSI 27.908,2 +2,5% +0,11%

EUR/USD 1,2151 -0,5% -0,55%

BRENT BRENT 55,66 +7,5% -0,59%

CRUDE OIL NYMEX 52,25 +7,7% +0,0%

GOLD GOLDS 1.843,89 -2,9% -0,28%

SILVER XAG 24,91 -5,6% -2,01%

Nat GAS NG1 2,75 +8,2% +1,74%

ALUMIN LMAHDY 2.008,55 +1,8% -0,76%

COPPER HG1 356,45 +1,3% -2,97%

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

SARANTIS 0,11% PIRAEUS FINANCIA -6,08%
TITAN CEMENT INT 0,00% NATL BANK GREECE -5,41%
TITAN CEMENT INT 0,00% ELLAKTOR SA -5,20%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.») είναι διαπραγματεύσιμες στο

Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία €1,20 (από €0,30) ανά μετοχή.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Επί ξυρού ακμής το deal Εθνικής Ασφαλιστικής - CVC Partners
Αμφίβολο προς το παρόν κρίνεται το αν θα κλείσει η συμφωνία μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και του αμερικανικού CVC Partners για την πώληση του 80% της Εθνικής
Ασφαλιστικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαπραγμάτευση, η οποία ήταν κοντά σε συμφωνία μέχρι τα τέλη του 2020, επέστρεψε σε μηδενική βάση τις τελευταίες δύο
ημέρες.
Έτσι, παραμένει άγνωστο αν θα υπάρξει συμφωνία εντός των επομένων εβδομάδων ή αν η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει στο Plan B, το οποίο προβλέπει την
εισαγωγή της Εθνικής Ασφαλιστικής στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω IPO, για ποσοστό άνω του 51% και έως 80%.
Ακόμη δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο, αλλά στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η συμφωνία με την CVC Partners, τότε η Εθνική Τράπεζα θα ενεργοποιήσει
το Plan B, το οποίο έχει προετοιμάσει και έχει ήδη ενημερώσει τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.
Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, η Εθνική Τράπεζα, όταν κατέστη άγονος ο διαγωνισμός το 2018, ζήτησε παράταση για νέο διαγωνισμό και παράλληλα κατέθεσε
στα ευρωπαϊκά όργανα εναλλακτικό σχέδιο για εισαγωγή της ασφαλιστικής στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε περίπτωση που δεν ευοδωθεί το deal.
Όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, η νέα προθεσμία δόθηκε μέχρι τα τέλη του 2020. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανονισμούς, όταν μια διαπραγμάτευση βρίσκεται σε
εξέλιξη ή όταν περιλαμβάνει εναλλακτικό σχέδιο, δεν τίθεται θέμα λήξης της προθεσμίας, ή παγώματος όλων των διαδικασιών και κατάθεση νέας αίτησης για
παράταση ή πράσινο φως από την DGCom κλπ.
Υπενθυμίζεται ότι μετά το διαγωνισμό του 2018, η Εθνική προχώρησε σε νέο, το 2019, όταν προέκυψε προτιμητέος επενδυτής το αμερικανικό επενδυτικό
κεφάλαιο CVC Partners. Στη συνέχεια ακολούθησαν τεχνικές, νομικές και οικονομικές διαδικασίες προκειμένου να καθοριστεί το τίμημα (εφάπαξ) για το 80% της
Εθνικής Ασφαλιστικής συν το πλαίσιο συνεργασίας τα επόμενα χρόνια (συνεργασία και οικονομικές συνέργειες, claw backs, κλπ).
Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2020, η συμφωνία φαινόταν ότι ήταν στην τελική ευθεία με το τίμημα να εκτιμάται γύρω στα 450 εκατ. ευρώ για το 80% της Εθνικής
Ασφαλιστικής. Πηγές της αγοράς ανέμεναν να κλείσει η συμφωνία εντός των πρώτων εβδομάδων των Ιανουαρίου και να ολοκληρωθεί η τελική συναλλαγή εντός
του πρώτου εξαμήνου, όπως συνηθίζεται σε τέτοιους μεγέθους και περίπλοκες συμφωνίες.
Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες η εικόνα άλλαξε, με το εναλλακτικό σενάριο της εισαγωγής της Εθνικής Ασφαλιστικής στο Χρηματιστήριο να φαίνεται πλέον πιο
ορατό, μολονότι καμία πλευρά ακόμα δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο, περιλαμβανομένης της πιθανότητας να επανέλθει το deal. Αυτό εκτιμάται ότι θα
διαφανεί εντός δύο εβδομάδων.
Το Plan b
Πάντως, στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με τη CVC Partners, τότε η Εθνική Τράπεζα πρόκειται να ενεργοποιήσει το Plan B, για το οποίο είναι ήδη
ενήμερες οι ευρωπαϊκές αρχές.
Δηλαδή θα προχωρήσει σε IPO για την πλειοψηφία των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής με τη διάθεση μετοχών σε ποσοστό τουλάχιστον 51% του κεφαλαίου
και μέγιστο το 80% (δηλαδή το ποσοστό της πώλησης που συζητά με τη CVC Partners).
Στην περίπτωση αυτή, στελέχη της αγοράς που γνωρίζουν τις διαδικασίες IPO, εκτιμούν ότι η ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω
εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα χρειαστεί τουλάχιστον τρεις μήνες. Capital.gr

➢ Δίνουν τα χέρια ΔΕΗ και RWE για τη μεγάλη συμφωνία των 2 GW σε ΑΠΕ
Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να δώσουν και τυπικά τα χέρια, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες και η Γερμανική RWE για την από κοινού ανάπτυξη στην πράσινη
ενέργεια με joint venture που έχει συμφωνηθεί στο Βερολίνο από την περασμένη Άνοιξη μεταξύ των δύο εταιρειών.
Την οριστικοποίηση του deal επιβεβαίωσε χθες και ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης σε εκδήλωση του ελληνογερμανικού επιμελητηρίου, λέγοντας ότι
πολύ σύντομα η σύμπραξη των δύο μεγάλων ομίλων θα εγκριθεί από την ΔΕΗ.
Τόνισε μάλιστα ότι πρόκειται για την δεύτερη μεγάλη συνεργασία μεταξύ γερμανικών και ελληνικών επιχειρήσεων μετά την συμφωνία που ανακοινώθηκε το
Φθινόπωρο και αφορά την επένδυση της Volkswagen στο τομέα της ηλεκτροκίνησης στην Αστυπάλαια.
Όπως σχολίαζαν πρόσφατα στελέχη των δύο ομίλων, απομένουν μόνο οι τεχνικές λεπτομέρειες για να επισφραγιστεί η συμφωνία, η οποία προβλέπει την
εισφορά στο κοινό σχήμα από 1GW έργων για τον κάθε εταίρο.
Οι δύο πλευρές δουλεύουν εντατικά τη συνεργασία τους τελευταίους μήνες ενώ στελέχη της γερμανικής εταιρείας έχουν επισκεφτεί και τις εγκαταστάσεις της
ΔΕΗ στην Δυτική Μακεδονία, πραγματοποιώντας αυτοψία στην περιοχή που αναμένεται να αποτελέσει το επίκεντρο της πρώτης σημαντικής συμφωνίας της
ΔΕΗΑΝ με ισχυρό διεθνή ευρωπαϊκό όμιλο.
Οι Γερμανοί κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχαν πραγματοποιήσει σειρά επαφών με θεσμικούς και χρηματοπιστωτικούς
φορείς της χώρας προκειμένου να εξετάσουν το πλαίσιο ανάπτυξης της επένδυσης στην Ελλάδα, τα κίνητρα χρηματοδότησης στις πρώην λιγνιτικές περιοχές αλλά
και το αδειοδοτικό πλαίσιο που γνωρίζουν ότι αποτελεί την Αχίλλειο πτέρνα των επενδύσεων στην χώρα μας. Newmoney.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

14:00 ΗΠΑ: EIA - Βραχυπρόθεσμες ενεργειακές προοπτικές

17:00 ΗΠΑ: JOLTs Θέσεις Εργασίας (Nov) 6,652Μ
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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

Depolas Investment Services

Ημερήσιο Σημείωμα
Τρίτη, 12 Ιανουάριος 2021


