
Σημείωμα

Με άνοδο 1,88% έκλεισε ο ΓΔΧΑ την εβδομάδα που πέρασε
και 0,78% υψηλότερα στη συνεδρίαση της Παρασκευής.
Η Τράπεζα Πειραιώς βρέθηκε στο επίκεντρο και την
προηγούμενη εβδομάδα με το προγραμματισμένο reverse
split, μείωση ονομαστικής αξίας με διαγραφή ζημιών αλλά
και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών που έχουν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των
μετόχων. Οι νέες μετοχές από το reverse split θα αρχίσουν
να διαπραγματεύονται από τις 19/4ου.Με την εξαίρεση της
πτωτικής Τραπέζης Πειραιώς οι υπόλοιπες τράπεζες
κινήθηκαν ανοδικά ενισχύοντας το ΓΔΧΑ.
Την τρέχουσα εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις
νέων οικονομικών αποτελεσμάτων από εισηγμένες ενώ
σήμερα πριν τη συνεδρίαση είναι προγραμματισμένες
αντίστοιχες ανακοινώσεις από τις Aegean Airlines και
Πλαστικά Θράκης.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 891,7 +10,2% +0,78%

FTASE 25 FTASE 2.156,1 +11,4% +0,79%

FTSEM 40 FTSEM 1.289,5 +16,4% +1,34%

FTSEA 140 FTSEA 523,2 +10,5% +0,77%

MSCI WORLD MXWO 2.910,1 +8,2% +0,50%

MSCI EMERG MXEF 1.330,4 +3,0% -0,97%

SXXP 600 SXXP 437,2 +9,6% +0,08%

DAX DAX 15.234,2 +11,0% +0,21%

FTSE 100 UKX 6.915,8 +7,0% -0,38%

CAC 40 CAC 6.169,4 +11,1% +0,06%

PSI 20 PSI20 5.017,2 +2,4% -0,25%

IBEX 35 IBEX 8.565,8 +6,1% -0,83%

FTSEMIB FTSEMIB 24.429,4 +9,9% -0,60%

DOW JONES DJI 33.800,6 +10,4% +0,89%

NASDAQ CCMP 13.900,2 +7,9% +0,51%

S&P 500 SPX 4.128,8 +9,9% +0,77%

NIKKEI 225 NIKI 29.768,1 +8,5% +0,20%

SHENZ 300 SHSZN 5.035,3 -3,4% -1,50%

HANG SENG HSI 28.698,8 +5,4% -1,07%

EUR/USD 1,1899 -2,6% -0,13%

BRENT BRENT 62,95 +21,5% -0,40%

CRUDE OIL NYMEX 59,32 +22,3% -0,5%

GOLD GOLDS 1.743,88 -8,1% -0,68%

SILVER XAG 25,27 -4,3% -0,76%

Nat GAS NG1 2,53 -0,5% +0,16%

ALUMIN LMAHDY 2.246,75 +13,8% -0,85%

COPPER HG1 404,00 +14,8% -1,33%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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5 days Av.
Traded Value
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Traded Value

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

ALPHA BANK AE 3,68% HOLDING CO ADMIE -1,41%
VIOHALCO SA 3,00% MOTOR OIL-HELLAS -1,24%

MYTILINEOS S.A. 2,29% HELLENIC EXCHANG -0,37%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Οι Aegean Airlines και Πλαστικά Θράκης αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για τη χρήση 2020 σήμερα

(12/4/2021) πριν τη συνεδρίαση.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Τράπεζα Πειραιώς: Από Δευτέρα 19/4 στο ταμπλό οι νέες μετοχές από το reverse split
Από τη Δευτέρα 19 Απριλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση στο ταμπλό των νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς που προέκυψαν από το reverse split, με τη νέα ονομαστική αξία του 1 ευρώ έκαστη.
Ειδικότερα, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ενημερώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 07.04.2021, αποφάσισε τα εξής: 
α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από €6,00 σε €99,00, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των 
υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από 831.059.164 μετοχές σε 50.367.223 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €99,00 η κάθε μία, διά της 
συνένωσης 16,5 υφιστάμενων κοινών μετοχών σε 1 νέα μετοχή της Εταιρείας (reverse split) και τη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €93,00 με 
κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο, προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού νέων μετοχών (εφεξής οι "Νέες Μετοχές"). Σημειώνεται ότι δε θα εκδοθούν κλάσματα μετοχής, 
τα δε κλασματικά δικαιώματα επί των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα εκποιηθούν από την Εταιρεία και το προϊόν της ρευστοποίησής τους θα αποδοθεί στους δικαιούχους 
μετόχους, 
β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €4.935.987.854 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε Νέας Μετοχής από €99,00 σε €1,00, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των 
Νέων Μετοχών της Εταιρείας (ήτοι 50.367.223), και τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, 
γ) την τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των ανωτέρω εταιρικών πράξεων. 
Την 09.04.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. 42494/09.04.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση των 
άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας. 
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας ανέρχεται στο ύψος των €50.367.223,00, διαιρούμενο σε 50.367.223 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 
€1,00. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α.") την 09.04.2021:  
- ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των Νέων Μετοχών και  
- ενημερώθηκε για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €4.935.987.854,00, δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε Νέας Μετοχής από €99,00 σε €1,00, χωρίς αλλαγή του συνολικού 
αριθμού των Νέων Μετοχών (ήτοι 50.367.223).
Με απόφαση της Εταιρείας, η Τρίτη 13.04.2021 ορίζεται η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 831.059.164 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. 
Από την επόμενη εργάσιμη, Τετάρτη 14.04.2021, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα ως άνω 
οριζόμενα. 
Δικαιούχοι των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το "Σ.Α.Τ.") ως κάτοχοι των Νέων Μετοχών κατά την 
Πέμπτη 15.04.2021 (Record Date). 
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία €1,00 ανά Νέα Μετοχή, ορίζεται η Δευτέρα 19.04.2021. 
Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 50.367.223 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 
€1,00. Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι Νέες Μετοχές με τη νέα ονομαστική 
αξία €1,00 ανά Νέα Μετοχή θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων στο Σ.Α.Τ. 

• Τράπεζα Πειραιώς: Μέχρι 1,2 ευρώ η τιμή της μετοχής στην AMK-Τι θα προβλέπει το ενημερωτικό δελτίο
Το βιβλίο προσφορών για την Τράπεζα Πειραιώς όπως πρώτο έγραψε το mononews.gr ανοίγει στις 21 Απριλίου και θα κλείσει στις 23 Απριλίου αν και εκτιμάται πως για το εξωτερικό,  το βιβλίο θα 
κλείσει λόγω αυξημένης ζήτησης νωρίτερα. Όμως στο εσωτερικό θα πρέπει να μείνει ανοιχτό για το παραπάνω τριήμερο για να δοθεί χρόνος στους μικρομετόχους να συμμετέχουν.
Υπενθυμίζεται πως προνομιακή σχέση θα έχουν στο εσωτερικό οι νυν μέτοχοι όπως προανήγγειλε ο CEO της τράπεζας κ. Χρήστος Μεγάλου στη Γενική Συνέλευση.
Η τιμή διάθεσης όπως εξηγούν οι αναλυτές με δεδομένο πως η ονομαστική τιμή έχει καθοριστεί στο 1 ευρώ θα κινηθεί πάνω από αυτό το εύρος και προσδιορίζεται μεταξύ 1,0-1,2 ευρώ, στοιχείο το 

οποίο θα αποφασιστεί εντός των προσεχών ημερών – μέσα στην εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης – με συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας. Mononews.gr

• Πλαστικά Θράκης: Στα 37,3 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2020
Παρά το γεγονός ότι η ταχεία εξάπλωση και ευρεία διασπορά του κορονοϊού COVID-19 από τις αρχές του 2020 μέχρι και σήμερα έχει επιφέρει σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά και 
ζήτηση, εν τούτοις η επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα και λειτουργία του Ομίλου δεν επηρεάστηκε αρνητικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αντιθέτως, ο Όμιλος προχώρησε σε ένα 
αποτελεσματικό πλάνο ενεργειών, διασφαλίζοντας την αναγκαία ρευστότητα, επεκτείνοντας την πελατειακή και προϊοντική του βάση και υλοποιώντας λελογισμένες επενδύσεις, με αποτέλεσμα να 
καταφέρει να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική του θέση σε όλα τα επίπεδα.
Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 37,95 εκατ. ευρώ κατά το 2020 καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το 2019. Τότε τα καθαρά κέρδη είχαν διαμορφωθεί στα 
4,01 εκατ. ευρώ. 
Πλαστικά Θράκης: Στα 37,3 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2020
Στα Προσαρμοσμένα (Adjusted) EBITDA δεν περιλαμβάνονται δαπάνες συνολικής αξίας € 4.065 χιλ., εκ των οποίων δαπάνες αξίας € 3.133 χιλ. αφορούν στη λειτουργική αναδιοργάνωση της εταιρείας 
Don & Low LTD. Η εν λόγω θυγατρική μείωσε την παρουσία της στα υφαντά τεχνικά υφάσματα, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγική της δυναμικότητα στα μη υφαντά τεχνικά υφάσματα. Επίσης 
δεν περιλαμβάνονται δαπάνες αξίας € 162 χιλ. της Thrace Nonwovens & Geosynthetics Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε. από την μεταφορά παγίων της Thrace Linq Inc στις εγκαταστάσεις της, καθώς και το 
έκτακτο βοήθημα προς το προσωπικό αξίας € 780 χιλ.
Αναφορικά με τα Κέρδη προ Φόρων, ο Όμιλος εντός του 2020 κατόρθωσε να ανταποκριθεί στη σημαντικά αυξημένη ζήτηση για προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε 
εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, εκμεταλλευόμενος τις τεχνολογικές δυνατότητες των σύγχρονων γραμμών παραγωγής του, τα διαθέσιμα δίκτυα πωλήσεων και πραγματοποιώντας 
στοχευμένες επενδύσεις (όπως αναφέρεται ανωτέρω). Τα συνολικά Κέρδη προ Φόρων σε επίπεδο Ομίλου για το 2020 ανήλθαν σε €52,1 εκατ., εκ των οποίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, 
τα €22,7 εκατ. ήταν αποτέλεσμα των ανωτέρω συνθηκών και ιδίως της αλλαγής του προϊοντικού μίγματος, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Τέλος, σημαντική ήταν και η μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά € 45.318 χιλ.(στις 31.12.2020 ανήλθε σε 38.210 χιλ. ευρώ, σε σχέση με 83.528 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019, ήτοι ποσοστιαία μείωση 
54,3%), με το δείκτη Καθαρός Δανεισμός/Ίδια Κεφάλαια να διαμορφώνεται σε 0,22 σε σχέση με 0,57 στις 31.12.2019 και το δείκτη Καθαρός Δανεισμός / EBITDA να διαμορφώνεται σε 0,55 στις 
31.12.2020, ενώ η τιμή του δείκτη διαμορφώθηκε σε 2,91 στις 31.12.2019.
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.12.2020 ανήλθε σε 174.583 χιλ. ευρώ σε σχέση με 146.349 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019.
Αναφορικά με την παραγωγική λειτουργία, το σύνολο των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου εξακολούθησαν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, χωρίς να αντιμετωπιστεί 
οποιοδήποτε επιχειρησιακό πρόβλημα από την εξάπλωση της πανδημίας, ως προς την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου, αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυστηρών μέτρων προστασίας 
που έλαβε ο Όμιλος από το ξεκίνημα της πανδημίας.
Από χρηματοοικονομικής απόψεως, ο Όμιλος όχι μόνο κατάφερε να μην υποστεί μείωση των εσόδων του, αλλά αντιθέτως πέτυχε να αυξήσει τις πωλήσεις και την κερδοφορία του, καθώς η μειωμένη 
ζήτηση σε ορισμένους τομείς δραστηριοποίησης αντισταθμίστηκε και υπερκαλύφθηκε από την σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε άλλους. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε:
• Αυξημένη ζήτηση στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα σε τεχνικά υφάσματα, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας.
• Ανάπτυξη πωλήσεων προϊόντων και δραστηριοτήτων σχετιζόμενες με προϊόντα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας γραμμών παραγωγής 
χειρουργικών μασκών σε Ελλάδα, Σκωτία και Ιρλανδία.
• Αυξημένη ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων.
• Μειωμένη ζήτηση σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με τον τουρισμό και την εστίαση, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης δραστηριοποίησης του συγκεκριμένου κλάδου, ιδίως στην Ελλάδα.
• Διακύμανση τιμών των βασικών πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα.
• Διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της πελατειακής βάσης του Ομίλου.
Capital.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

12:00 Ευρωζώνη: Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Feb) 1,0% -5,9%

21:00 ΗΠΑ: Μηνιαία Δήλωση Προϋπολογισμού (Mar) -265,0Β -311,0Β
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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.
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