
Σημείωμα

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) του ΧΑ έκλεισε 1,55% υψηλότερα
στις 917,00 μονάδες με αξία συναλλαγών ύψους 76 εκατ.
ευρώ συμπεριλαμβανομένων 22 εκατ ευρώ σε
προσυμφωνημένες συναλλαγές.
Ο δείκτης κινήθηκε σταδιακά ανοδικά με τις τράπεζες να
δίνουν ώθηση στο ΓΔ.
Το βράδυ αναμένεται να ανακοινωθεί η εξαμηνιαία
αναδιάρθρωση του δείκτη MSCI που ενδεχομένως να
επηρεάσει και το ΓΔ ενώ αύριο (πριν τη συνεδρίαση) θα
ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα της Coca Cola
HBC. Οι διεθνείς εισηγμένες συνεχίζουν να ανακοινώνουν
τα οικονομικά τους αποτελέσματα.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 917,0 +0,0% +1,55%

FTASE 25 FTASE 2.296,3 -0,1% +1,53%

FTSEM 40 FTSEM 1.285,9 +7,6% +2,10%

FTSEA 140 FTSEA 569,8 +0,2% +1,54%

MSCI WORLD MXWO 2.421,3 +2,7% +0,34%

MSCI EMERG MXEF 1.099,4 -1,4% +1,15%

SXXP 600 SXXP 428,5 +3,0% +0,90%

DAX DAX 13.627,8 +2,9% +0,99%

FTSE 100 UKX 7.499,4 -0,6% +0,71%

CAC 40 CAC 6.054,8 +1,3% +0,65%

PSI 20 PSI20 5.339,5 +2,4% +1,09%

IBEX 35 IBEX 9.882,6 +3,5% +0,68%

FTSEMIB FTSEMIB 24.688,9 +5,0% +0,74%

DOW JONES DJI 29.276,3 +2,6% -0,00%

NASDAQ CCMP 9.638,9 +7,4% +0,11%

S&P 500 SPX 3.357,8 +3,9% +0,17%

NIKKEI 225 NIKI 23.861,2 +0,9% +0,74%

SHENZ 300 SHSZN 3.952,5 -3,5% +0,93%

HANG SENG HSI 27.583,9 -2,1% +1,26%

EUR/USD 1,0916 -2,6% +0,05%

BRENT BRENT 54,01 -18,2% +1,39%

CRUDE OIL NYMEX 49,94 -18,2% +0,75%

GOLD GOLDS 1.567,89 +3,3% -0,27%

SILVER XAG 17,65 -1,1% -0,67%

Nat GAS NG1 1,79 -18,3% +1,25%

ALUMIN LMAHDY 1.709,25 -4,0% +2,09%

COPPER HG1 258,30 -7,7% +1,27%

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

ALPHA BANK AE 5,61% LAMDA DEVELOPMEN -0,38%
PIRAEUS BANK 5,37% TITAN CEMENT INT -0,33%

MYTILINEOS S.A. 3,26% HELLENIC TELECOM 0,43%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 12/02/2020.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Εθνική Τράπεζα: Τιτλοποίηση Frontier, 7 δισ. Ευρώ
Τις διαδικασίες για την δική της mega – τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων με την οποία θα συμμετάσχει στον "Ηρακλή", ξεκίνησε η Εθνική Τράπεζα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η τιτλοποίηση, που θα φέρει την κωδική ονομασία Frontier, θα είναι ύψους 7 δισ. ευρώ. Θα απαρτίζεται κατά τα ¾
από μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, ενώ το υπόλοιπο θα αφορά δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κάποιων μεγάλων. Με την τιτλοποίηση αυτή, η
Τράπεζα θα καθαρίσει, σχεδόν στο σύνολό του, το μη εξυπηρετούμενο στεγαστικό της χαρτοφυλάκιο, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 6,3 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σύμβουλοι της Εθνικής για την τιτλοποίηση Frontier είναι η Morgan Stanley και η Oliver Wyman. Το business plan έχει αναλάβει να
καταρτίσει η Cerved, δεδομένου ότι η Εθνική Τράπεζα δεν έχει ούτε θυγατρική εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων, ούτε θα προχωρήσει σε carve – out όπως θα
κάνουν οι υπόλοιπες τρεις συστημικές τράπεζες για τη δραστική μείωση των κόκκινων δανείων τους.
Η επιλογή της ιταλικής Cerved έγινε από την short list των τεσσάρων υποψηφίων με τους οποίους συζητούσε η Εθνική Τράπεζα για την ανάθεση της διαχείρισης
στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το σχέδιο Champion Challenger, του οποίου τη διαγωνιστική
διαδικασία είχε ξεκινήσει η ΕΤΕ, αλλά διέκοψε, καθώς η ενεργοποίηση του "Ηρακλή" επιτάχυνε το σχέδιο των τιτλοποιήσεων που προορίζονταν αρχικά για το
2021.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην τελική ευθεία του Champion Challenger είχαν φτάσει, εκτός της Cerved, οι doValue, Pepper και QQuant.
Οι πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα της τιτλοποίησης Frontier αναφέρουν ότι το launch θα γίνει τον Απρίλιο, με προοπτική οι δεσμευτικές προσφορές να
υποβληθούν μέσα στο καλοκαίρι και η συναλλαγή να ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2020. Η πώληση της τιτλοποίησης σε επενδυτή θα είναι servicer released,
δηλαδή ο επενδυτής θα μπορεί να επιλέξει ο ίδιος τον servicer που θα κάνει τη διαχείριση.
Σημειώνεται ότι το 2019 αναμένεται να κλείσει για την Εθνική Τράπεζα με μη εξυπηρετούμενα δάνεια κάτω των 12 δισ. ευρώ από 16,3 δισ. ευρώ στην εκκίνηση
του έτους. Μέσω της τιτλοποίησης, αλλά και κινήσεων για την οργανική μείωση των NPEs, στόχος είναι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Τράπεζας να
διαμορφωθούν κάτω των 4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020. Πράγμα που μεταφράζεται σε μείωση του δείκτη NPE από το 30,6% σήμερα σε περίπου 15%. Capital.gr

➢ ΔΕΗ: Υπό δύο όρους κρατά η ΔΕΗ στην πρίζα τη ΛΑΡΚΟ
Σε μία επεισοδιακή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ για την υπόθεση της ΛΑΡΚΟ, η πλειοψηφία των μελών της, πλην των δύο εκπροσώπων των
εργαζομένων της δημόσιας εταιρίας, αποφάσισε να μην διακόψει το ρεύμα στη βιομηχανία με αφορμή την κατάθεση της τροπολογίας για την ειδική διαχείριση.
Πιο συγκεκριμένα, και όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ για «λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, αφού με την ειδική εκκαθάριση επιχειρείται η προστασία
περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφάσισε να μην παρεμποδίσει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΛΑΡΚΟ υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
1. Την πλήρη και έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εφεξής,
2. Την υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον ειδικό διαχειριστή αμέσως μετά τον ορισμό του.
Στην περίπτωση δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, η ΔΕΗ θα εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ήτοι
αποστολή εξώδικης επιστολής με προθεσμία 30 ημερών και διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περίπτωση μη ανταπόκρισης, με άρση της εκπροσώπησης από τη
ΔΕΗ Α.Ε.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για τη διεκδίκηση των
παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση αντιμετωπίστηκε με ενστάσεις από τα μέλη του Δ.Σ.
με δεδομένο το ό,τι η ΛΑΡΚΟ γεννά νέες ανεξόφλητες οφειλές και παρά τη ρύθμιση που τρέχει με αποτέλεσμα το σύνολο των χρεών να εκτινάσσεται στα επίπεδα
των 360 εκατ. ευρώ. Οι ίδιες πηγές θέλουν τους δύο εκπροσώπους των εργαζομένων της ΔΕΗ στο Δ.Σ. Παντελή Καραλευτέρη και Νίκο Φωτόπουλο να
καταψήφισαν την προαναφερόμενη απόφαση διαβλέποντας κίνδυνο για τη δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού. Κόντρα, μάλιστα, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές
στην κριτική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση πως επιδιώκει μόνο και μόνο το κλείσιμο της βιομηχανίας αφήνοντας στο δρόμο τους εργαζομένους. Τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΗ ψήφισαν τελικά την εισήγηση του κ. Στάσση λαμβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρει και σε ανακοίνωσή της η δημόσια εταιρία
ηλεκτρισμού:
1. Την ενημέρωση της ΛΑΡΚΟ προς το υπουργείο Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία η προαναγγελθείσα διακοπή της ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ θα προκαλούσε
σοβαρές βλάβες στον τεχνολογικό εξοπλισμό της εταιρείας,
2. Την επιστολή του Υπουργού Ενέργειας προς τη Διοίκηση της ΛΑΡΚΟ με την οποία ζητεί να μην προβεί σε ενέργειες τεχνολογικού παροπλισμού, ώστε να
προστατεύσει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας,
3. Την κατάθεση τροπολογίας του υπουργείου Ενέργειας, με την οποία τίθεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης η ΛΑΡΚΟ.
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

13.00 ΗΠΑ: Μηνιαία Έκθεση ΟΠΕΚ

17.00 ΗΠΑ: Κατάθεση του Προέδρου της Fed, Powell

17.30 ΗΠΑ: Απογραφή Αργού Πετρελαίου 2,931M 3,355M
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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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