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Σημείωμα

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ ενισχύθηκε κατά 0,21% στις 862,66
μονάδες. Ο Όμιλος Vohalco ενίσχυσαν το δείκτη. Συγκεκριμένα η
ανακοίνωση της Sovel του Ομίλου Viohalco για μεγάλη επένδυση
ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή πλωτών
ανεμογεννητριών στο Βόλο με στόχο κυρίως της εξαγωγή τους
ενίσχυσε τη μετοχή της μητρικής του Ομίλου κατά 5,12% χθες.
Οι ανακοινώσεις για τυχόν μεταβολές στη σύνθεση των δεικτών
MSCI αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα αργά το βράδυ οπότε
τυχόν μεταβολές θα επηρεάσουν την αυριανή συνεδρίαση.
Σήμερα αναμένεται να ανακοινώσουν βασικά μεγέθη από τα
οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ Τρίμηνο του 2022 οι Coca Cola
Hellenic (CCH), Titan (TCI) και ΟΤΕ πριν τη συνεδρίαση ενώ μετά τη
συνεδρίαση οι Τράπεζα Πειραιώς και τα Ελληνικά Πετρέλαια.
Στο επίκεντρο σήμερα βρίσκονται πιθανές εξελίξεις σχετικά με την
παροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη μετά την περικοπή της
παροχής σε αγωγό που διέρχεται από την Ουκρανία αλλά και οι η
πορεία του πληθωρισμού.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 862.7 -3.4% +0.21%

FTASE 25 FTASE 2,072.2 -3.6% -0.18%

FTSEM 40 FTSEM 1,410.9 -5.4% +1.27%

FTSEA 140 FTSEA 499.1 -6.9% -0.02%

MSCI WORLD MXWO 2,652.6 -17.9% -0.92%

MSCI EMERG MXEF 1,011.2 -17.9% +0.40%

SXXP 600 SXXP 427.6 -12.3% +1.74%

DAX DAX 13,828.6 -12.9% +2.17%

FTSE 100 UKX 7,347.7 -0.5% +1.44%

CAC 40 CAC 6,269.7 -12.3% +2.50%

PSI 20 PSI20 5,790.0 +4.0% +1.21%

IBEX 35 IBEX 8,312.6 -4.6% +2.13%

FTSEMIB FTSEMIB 23,724.2 -13.2% +2.84%

DOW JONES DJI 31,834.1 -12.4% -1.02%

NASDAQ CCMP 11,364.2 -27.4% -3.18%

S&P 500 SPX 3,935.2 -17.4% -1.65%

NIKKEI 225 NIKI 26,213.6 -9.0% +0.18%

SHENZ 300 SHSZN 3,976.4 -19.5% +1.44%

HANG SENG HSI 19,824.6 -15.3% +0.97%

EUR/USD 1.0513 -7.5% -0.15%

BRENT BRENT 107.51 +38.2% +4.93%

CRUDE OIL NYMEX 105.71 +40.6% +6.0%

GOLD GOLDS 1,852.40 +1.3% +0.77%

SILVER XAG 21.57 -7.4% +1.45%

Nat GAS NG1 7.64 +104.8% +3.5%

ALUMIN LMAHDY 2,745.25 -2.2% +0.91%

COPPER HG1 421.25 -5.6% +1.4%

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

COMMODITIES

WORLD
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N. AMERICA
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FOREX

VIOHALCO SA 5.12% ALPHA SERVICES A -1.96%
SARANTIS 2.99% JUMBO SA -1.38%

GEK TERNA HOLDIN 1.84% NATL BANK GREECE -1.16%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Οι Coca Cola Hellenic (CCH), Titan (TITC), ΟΤΕ καθώς και οι Τράπεζα Πειραιώς και Ελληνικά Πετρέλαια αναμένεται να ανακοινώσουν

βασικά στοιχεία από τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2022 σήμερα (12/05/2022), οι τρείς πρώτες πριν τη συνεδρίαση και οι υπόλοιπες

μετά.

➢ Οι μετοχές της «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2021, €0,10 ανά

μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0950 ανά μετοχή).

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Coca Cola HBC: Ανεβασμένα τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο
Η Coca-Cola HBC AG γνωστοποίησε σήμερα την εικόνα βασικών οικονομικών μεγεθών για το πρώτο τρίμηνο του 2022:
* H εστιασμένη εκτέλεση της στρατηγικής οδήγησε σε ευρεία ανάπτυξη, με την οργανική να φτάνει 24,2% στο πρώτο τρίμηνο
* Αύξηση οργανικών εσόδων πρώτου τριμήνου χωρίς Ρωσία και Ουκρανία +25,9%
* Διαρκής ισχύς στον τομέα των Αναδυόμενων παρά τις δύσκολες συνθήκες
* Τα κέρδη μετοχών αξίας επιταχύνθηκαν, με Sparkling +240 bps και NARTD +190 bps. Οι όγκοι συνέχισαν να αυξάνονται.
Συνεχίζουμε να παρέχουμε επείγουσα υποστήριξη και οικονομική ανακούφιση στους ανθρώπους μας και τις οικογένειές τους που έχουν πληγεί από τις
συγκρούσεις και την ανθρώπινη τραγωδία στην Ουκρανία. Επιπλέον, μαζί με την The Coca-Cola Company, το The Coca-Cola Foundation και άλλους εμφιαλωτές,
έχουμε δεσμεύσει 15 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξουμε τις προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, σημειώνει η εταιρεία.
Η αύξηση του οργανικού όγκου κατά 11,3% συνεχίζει να οφείλεται σε κατηγορίες προτεραιότητας στο χαρτοφυλάκιο 24/7: Sparkling +10,0%; χαμηλή/καθόλου
ζάχαρη +45,3%; Αφρώδης για ενήλικες +22,9%; και ενεργειακά +31,7%
Η τιμολόγηση και άλλες ενέργειες διαχείρισης ανάπτυξης εσόδων οδήγησαν σε αύξηση των οργανικών εσόδων ανά κιβώτιο κατά 11,6% με τη βελτίωση του
μείγματος κατηγορίας, πακέτου και καναλιών. Και οι τρεις τομείς κινήθηκαν βάσει σχεδίων τιμολόγησης για τη διαχείριση αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων
χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στους όγκους.
Η Αίγυπτος πρόσθεσε σχεδόν 12 ποσοστιαίες μονάδες στην αναφερόμενη αύξηση του όγκου και 7 ποσοστιαίες μονάδες στα αναφερόμενα καθαρά έσοδα από
πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο. Η ενοποίηση της επιχείρησης προχωρά καλύτερα από τις προσδοκίες από τις προσδοκίες
Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, η εταιρεία είναι σε στενή ευθυγράμμιση με την The Coca-Cola Company για την εφαρμογή της απόφασης να αναστείλει τις
δραστηριότητές της στη Ρωσία. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι από τις 8 Μαρτίου σταματήσαμε τις παραγγελίες για συμπυκνώματα στη Ρωσία και
σταματήσαμε τις επενδύσεις στην αγορά»
Ο Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την ανείπωτη τραγωδία και τον συνεχιζόμενο
ανθρώπινο πόνο στην Ουκρανία. Στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας και όλων όσων επηρεάζονται. Συνεχίζουμε να δίνουμε προτεραιότητα στην
ασφάλεια των ανθρώπων μας και των οικογενειών τους και παρέχουμε πρακτική και οικονομική υποστήριξη, καθώς και δωρεές για ανθρωπιστική βοήθεια στην
πληγείσα περιοχή.
Παράλληλα, οι άνθρωποι της Coca-Cola HBC συνέχισαν να εφαρμόζουν τη στρατηγική ανάπτυξης μας, παρέχοντας ισχυρή ανάπτυξη, η οποία ήταν καλά
ισορροπημένη μεταξύ του όγκου και των εσόδων ανά κιβώτιο.
Το πληθωριστικό περιβάλλον έχει ενταθεί και αυτός είναι ο λόγος που χαίρομαι που βλέπω την αποτελεσματική χρήση των δυνατοτήτων διαχείρισης της
ανάπτυξης εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης, να είναι ορατή στην απόδοσή μας. Υπάρχουν πολλά άλλα σημαντικά σημεία του τριμήνου, όπως η
υποδοχή της Αιγύπτου στον Όμιλο, οι συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις από τα Sparkling και τα ενεργειακά και, ειδικότερα, η πολύ ισχυρή απόδοση του
μεριδίου αγοράς που συνέχισε να επιταχύνεται το 1ο τρίμηνο. Euro2day.gr

• Πλαστικά Θράκης: Αύξηση κερδοφορίας και αξιοποίηση ευκαιριών οι στόχοι για την επόμενη 5ετία
Η περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου και του καλύτερου προϊοντικού μίγματος ενισχύοντας την
παραγωγή προϊόντων με υψηλότερη κερδοφορία, καθώς και η εκμετάλλευση ευκαιριών για ανάπτυξη τόσο στους υφιστάμενους κλάδους δραστηριοποίησης
όσο και σε νέους, είναι οι δύο βασικοί στόχοι της στρατηγικής του Ομίλου Πλαστικά Θράκης για την επόμενη πενταετία, όπως τόνισε η διοίκηση της εισηγμένης
κατά την ετήσια ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών.
Η διοίκηση της Πλαστικά Θράκης έκανε αναφορά επίσης στο επενδυτικό πλάνο των τελευταίων 8 ετών, ύψους €237 εκατ., το οποίο σε συνδυασμό με την
εσωτερική αναδιάρθρωση του Ομίλου έχει συνεισφέρει στη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας.
Αναφορικά με θέματα σχετικά με τη Βιωσιμότητα (ESG), η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Διοίκησης, παρουσιάστηκαν οι στόχοι του Ομίλου, όπως
εναρμονίζονται με του στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ιδιαίτερη αναφορά
έγινε στον τρόπο και το πλάνο περιορισμού του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος του Ομίλου, με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά παραγόμενο
κιλό και την χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και αναφέρθηκαν οι τρόποι που ο Όμιλος συνεισφέρει στην Κυκλική Οικονομία, με ενέργειες για
ανάλωση περισσότερων ανακυκλωμένων υλικών, την παραγωγή πλήρως ανακυκλώσιμων προϊόντων, και ενέργειες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη μείωση
του βάρους και τις ιδιότητες των προϊόντων.
Τέλος, ειδική αναφορά έγινε στην πλατφόρμα "In-the-Loop”, μια πρωτοπόρο πρωτοβουλία του Ομίλου, που φέρνει κοντά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της
αλυσίδας αξίας και σκοπεύει να αυξήσει την αξία των πλαστικών αποβλήτων, μέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους.
Σχετικά με τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του 2021, έγινε αναφορά στα επίπεδα ζήτησης των βασικών κλάδων πωλήσεων των προϊόντων, στη πορεία των
βασικών στοιχείων του κόστους παραγωγής και διανομής, στις υλοποιημένες επενδύσεις του έτους (ύψους €30,3 εκατ.), και στην πολύ σημαντική μείωση του
Καθαρού Δανεισμού κατά €92,8 εκατ. εντός των ετών 2020 – 2021, ώστε ο Όμιλος στο τέλος του 2021 να έχει αρνητικό Καθαρό Δανεισμό ύψους -€9,3 εκατ.
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα Οικονομικά Αποτελέσματα, τα οποία σημείωσαν ιστορικά υψηλή κερδοφορία και αναλύθηκε πως τα προϊόντα που σχετίζονται
με την αντιμετώπιση της πανδημίας είχαν για τα έτη 2020 και 2021 σημαντική συνεισφορά στα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου. Συγκεκριμένα για το 2021, η
συνεισφορά ανήλθε σε €51,8 εκατ. από τη συνολική κερδοφορία του έτους ύψους €83,9 εκατ. Επίσης, παρουσιάστηκε η βελτίωση όλων των μεγεθών του
Ισολογισμού, και τέλος, παρουσιάστηκε η Κατάσταση Ταμειακών Ροών του έτους 2021, δίνοντας έμφαση στην υψηλή ρευστότητα, παρά την απομείωση του
δανεισμού και τη διανομή μερισμάτων. Capital.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

11:00 Ευρωζώνη: Ομιλία της Προέδρου της ΕΚΤ, Λαγκάρντ

15:30 ΗΠΑ: Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Apr) 0,4% 0,3%

17:30 ΗΠΑ: Απογραφή Αργού Πετρελαίου -1,200Μ 1,302Μ



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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