
Σημείωμα

Τα αποτελέσματα της ΕΕΕ ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων
και ιδιαίτερα ανθεκτικά σε μία δύσκολη χρονιά, γεγονός
που στήριξε την επαναφορά του ΓΔΧΑ στα προηγούμενα
τοπικά υψηλά. Βραχυπρόθεσμα, οι ταλαντώσεις αναμένεται
να συνεχιστούν, καθώς θα ανακοινώνονται τα εταιρικά
μεγέθη δ΄ τριμήνου των εισηγμένων. Στο εξωτερικό, σε νέο
ιστορικό ρεκόρ έκλεισε ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq. Για
σήμερα αναμένουμε μια περισσότερο σταθεροποιητική
συνεδρίαση. Ένα πρώτο ανοδικό όριο για την αγορά
αποτελούν οι 785-790 μονάδες.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 774,4 -4,3% +1,5%

FTASE 25 FTASE 1.845,7 -4,6% +1,6%

FTSEM 40 FTSEM 1.102,4 -0,5% +1,7%

FTSEA 140 FTSEA 456,3 -3,7% +2,0%

MSCI WORLD MXWO 2.807,2 +4,4% +0,23%

MSCI EMERG MXEF 1.427,9 +10,6% +0,35%

SXXP 600 SXXP 411,4 +3,1% +0,46%

DAX DAX 14.040,9 +2,3% +0,77%

FTSE 100 UKX 6.528,7 +1,1% +0,07%

CAC 40 CAC 5.669,8 +2,1% -0,02%

PSI 20 PSI20 4.815,7 -1,7% -0,13%

IBEX 35 IBEX 8.037,6 -0,4% -0,34%

FTSEMIB FTSEMIB 23.307,2 +4,8% +0,18%

DOW JONES DJI 31.430,7 +2,7% -0,02%

NASDAQ CCMP 14.025,8 +8,8% +0,38%

S&P 500 SPX 3.916,4 +4,3% +0,17%

NIKKEI 225 NIKI 29.520,1 +6,7% +0,14%

SHENZ 300 SHSZN 5.807,7 +13,5% +2,14%

HANG SENG HSI 30.173,6 +10,8% +0,45%

EUR/USD 1,2130 -0,7% +0,10%

BRENT BRENT 61,14 +18,0% -0,54%

CRUDE OIL NYMEX 58,24 +20,0% -0,7%

GOLD GOLDS 1.825,51 -3,8% -0,94%

SILVER XAG 26,98 +2,2% -0,16%

Nat GAS NG1 2,87 +13,0% -1,48%

ALUMIN LMAHDY 2.076,50 +5,2% +0,08%

COPPER HG1 377,15 +7,2% -0,03%

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

ASE Index & 5d / 20d / 90d (000s €)
Average Daily Value Traded

ELLAKTOR SA 7,84% PIRAEUS FINANCIA -7,33%
ALPHA BANK AE 5,48% LAMDA DEVELOPMEN -0,94%

COCA-COLA HBC AG 4,71% HELLENIC PETRO -0,56%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 12/02/2021.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Coca-Cola HBC: Πτώση 20,6% στην Ελλάδα το 2020
Με μείωση κατά 20,6% στον όγκο πωλήσεων της Coca-Cola HBC στην Ελλάδα, το 2020 αποδείχθηκε χρονιά προκλήσεων για χώρες με σημαντική έκθεση στον
τουρισμό και μεγάλο μερίδιο στην κατανάλωση εκτός σπιτιού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2020 που ανακοίνωσε η ο όμιλος Coca-Cola HBC AG, στρατηγικός εταίρος εμφιάλωσης της
The Coca-Cola Company, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχει πληγεί περισσότερο στον τομέα των αναπτυγμένων αγορών, δεδομένης της υψηλής έκθεσης
στο κανάλι της κατανάλωσης εκτός σπιτιού και στον τουρισμό.
Η επίδοση του όγκου πωλήσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο σημείωσε σημαντική βελτίωση παρά την ιδιαίτερα υψηλή συγκριτική βάση, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία.
Οι προοπτικές
Το 2021, ο όμιλος προσβλέπει σε σημαντική ανάκαμψη εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, μαζί με μια μικρή αύξηση στο λειτουργικό
περιθώριο κέρδους, σε σχέση με το 2020 που επηρεάστηκε από τον Covid-19. Προσβλέπει επίσης σε μια ανάκαμψη στο μείγμα προϊόντων και τιμών, λόγω του
βελτιωμένου μείγματος συσκευασίας και της αύξησης τιμών σε σχέση με τον φόρο ζάχαρης στην Πολωνία. Η διοίκηση δεσμεύεται να αυξήσει τις επενδύσεις σε
δαπάνες μάρκετινγκ το 2021, ώστε να τροφοδοτήσει αυτή την ανάκαμψη των πωλήσεων.
Η διοίκηση εκτιμά ότι οι ενέργειες που έχει αναλάβει εδώ και αρκετά χρόνια για τη βελτίωση της βάσης κόστους θα συνεχίσουν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην
αντοχή του περιθωρίου κέρδους.
Προβλέπει επίσης αύξηση κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό του κόστους πρώτων υλών ανά κιβώτιο και υψηλότερο αρνητικό αντίκτυπο συναλλαγματικών
ισοτιμιών στα λειτουργικά κέρδη το 2021 σε σχέση με το 2020. Προβλέπει επίσης μια μικρή διεύρυνση του περιθωρίου των λειτουργικών κερδών σε σχέση με το
2020.
Η αγορά
Όσον αφορά στο απώτερο μέλλον, η εταιρεία εκτιμά ότι η αγορά αναψυκτικών παραμένει μια αγορά υψηλών δυνατοτήτων με πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης εντός
του εξελισσόμενου χαρτοφυλακίου της Coca-Cola HBC και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται. Επομένως, εκτιμά ότι μόλις ξεκινήσει η ανάκαμψη, θα
υπάρξει επιστροφή στον ρυθμό ανάπτυξης που έχει επικοινωνήσει στην Capital Markets Day το 2019, η οποία αφορούσε αύξηση των εσόδων σε ουδέτερη
συναλλαγματική βάση κατά 5-6%, με μέσο όρο ανάπτυξης του περιθωρίου λειτουργικού κέρδους τις 20-40 μονάδες βάσης ετησίως. Euro2day.gr

➢ Μotor Oil: Επέκταση στα πράσινα καύσιμα με νέα μονάδα παραγωγής
Μια νέα μονάδα παραγωγής που θα βασίζεται στη χρήση βιώσιμων πρώτων υλών επιτυγχάνοντας τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης, ετοιμάζεται να
υλοποιήσει η Motor Oil, επενδύοντας στην παραγωγή ανανεώσιμων και πράσινων υγρών καυσίμων.
Ο σχεδιασμός του μεγάλου ομίλου διύλισης πετρελαίου εντάσσεται στο όραμα της παγκόσμιας στρατηγικής για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, πολιτική
που οδηγεί στον μετασχηματισμό του τομέα των καυσίμων και της ευρωπαϊκής διύλισης.
Πρόκειται για μια στρατηγική που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια και όπως εξήγησε χθες ο Γενικός Διευθυντής του οργανισμού FuelsEurope, John Cooper σε συνέδριο
του ΙΕΝΕ (Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης), το αργότερο έως το 2050, κάθε λίτρο υγρού καυσίμου για μεταφορές, μπορεί να είναι ουδέτερο
κλιματικά, επιτρέποντας την απανθρακοποίηση των αερομεταφορών, της ναυτιλίας και των οδικών μεταφορών.
Τα υγρά καύσιμα χαμηλής χρήσης άνθρακα είναι καύσιμα που δεν έχουν πετρελαϊκή προέλευση, και προέρχονται από βιομάζα, ΑΠΕ και δέσμευση και
αποθήκευση CO2. «Οι καταναλωτές απαιτούν πιο καθαρά προϊόντα, συμβάλλοντας έτσι στην αλλαγή σελίδας του παγκόσμιου ενεργειακού τοπίου» επισήμανε
χθες και ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Motor Oil, Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου.
Όπως ανέφερε, με βάση την κοινοτική οδηγία τουλάχιστον το 14% των καυσίμων που θα πωλούνται στα κράτη-μέλη έως το 2030, θα πρέπει να προέρχεται από
ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Τα πράσινα υγρά καύσιμα, σημείωσε, θα προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης και προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία.
Η ανάπτυξη πράσινων καυσίμων από την ΜΟΙ, συνδέεται και με τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιεί η εταιρεία στις εγκαταστάσεις της και την
διεύρυνση της χρήσης μπαταριών.
Σε ανάλογη κατεύθυνση κινείται και ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων. Ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων κ. Γιώργος
Αλεξόπουλος, περιέγραψε χθες τη στρατηγική του ομίλου και εστίασε ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν τις συμβατικές.
Όπως είπε, η εταιρεία δίνει έμφαση στην ανακύκλωση και τη χρήση βιώσιμων πρώτων υλών, καθώς και στα θέματα της ηλεκτροκίνησης και της παραγωγής
ανανεώσιμου υδρογόνου. Εξέφρασε μάλιστα την άποψη ότι ο συνδυασμός των τεχνολογιών είναι ο μοναδικός τρόπος για να επιτευχθούν οι στόχοι για κλιματική
ουδετερότητα.
Στρατηγική επιλογή των ΕΛΠΕ είναι όπως ανέφερε, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 10% έως το 2030, ενώ υλοποιείται με εντατικούς ρυθμούς ο
ψηφιακός μετασχηματισμός, μέσω του οποίου θα μπορεί να εξοικονομεί 50 εκατ. ευρώ ετησίως.
Σε αυτή την στρατηγική εντάσσεται και η ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένο ενεργειακού χαρτοφυλακίου, με στόχο εγκατεστημένη ισχύ 300 MW από Ανανεώσιμες
Πηγές έως τέλος του έτους και 600 MW συνολικά μέχρι το 2025.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις έως το 2050, η συνολική ζήτηση για υγρά καύσιμα θα έχει μειωθεί ραγδαία, με τα ανανεώσιμα καύσιμα να καλύπτουν κατά 100% τον
εφοδιασμό της αγοράς.
Ο κ. Cooper επισήμανε χθες ότι η ελαχιστοποίηση των πετρελαϊκών καυσίμων στις μεταφορές έως το 2050 είναι μια κεντρική πολιτική κατεύθυνση της ΕΕ ωστόσο
θα αποδειχτεί εξαιρετικά δύσκολο να αντικατασταθούν όλα τα υγρά καύσιμα με ηλεκτρισμό ή υδρογόνο. Newmoney.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Τα χρηματιστήρια της Κίνας, του Hong Kong και της Σιγκαπούρης είναι κλειστά λόγω της αργίας του 
Σεληνιακού Νέου Έτους

09:00 Ηνωμένο Βασίλειο: ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q4) 0,5% 16,0%

09:00 Ηνωμένο Βασίλειο: Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Dec) 0,6% 0,7%

17:00 ΗΠΑ: Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος Michigan (Feb) 80,8 79,0
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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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