
Σημείωμα

Η χθεσινή συνεδρίαση δεν διαφοροποιεί ουσιαστικά την
συνολική εικόνα του ΓΔΧΑ, ενώ και ο όγκος συναλλαγών
κινήθηκε αρκετά χαμηλότερα των μέσων όρων της
περιόδου. Εν μέσω πιθανού νέου κύματος έξαρσης της
πανδημίας και με την διαδικασία του εμβολιασμού να
βρίσκεται ακόμα στην αρχή, ο ανοδικός βηματισμός της
αγοράς μπαίνει σε προσωρινή καραντίνα. Υπενθυμίζουμε
ότι τα βραχυπρόθεσμα επίπεδα στήριξης εντοπίζονται στην
περιοχή των 780-770 μονάδων, ενώ μεγαλύτερη
υποχώρηση του ΓΔΧΑ ενδέχεται να ανακοπεί στην ζώνη των
750 μονάδων. Συνολικά, παραμένουμε θετικοί για την
αγορά. Η σημερινή ατζέντα περιλαμβάνει την μέτρηση του
πληθωρισμού Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 796,7 -1,5% -0,5%

FTASE 25 FTASE 1.899,8 -1,8% -0,4%

FTSEM 40 FTSEM 1.102,2 -0,5% +0,2%

FTSEA 140 FTSEA 466,5 -1,5% -0,2%

MSCI WORLD MXWO 2.734,4 +1,6% +0,16%

MSCI EMERG MXEF 1.353,6 +4,8% +0,29%

SXXP 600 SXXP 408,6 +2,4% +0,05%

DAX DAX 13.925,1 +1,5% -0,08%

FTSE 100 UKX 6.754,1 +4,5% -0,65%

CAC 40 CAC 5.651,0 +1,8% -0,20%

PSI 20 PSI20 5.127,0 +4,7% -0,21%

IBEX 35 IBEX 8.345,9 +3,4% -0,14%

FTSEMIB FTSEMIB 22.646,1 +1,9% -0,33%

DOW JONES DJI 31.068,7 +1,5% +0,19%

NASDAQ CCMP 13.072,4 +1,4% +0,28%

S&P 500 SPX 3.801,2 +1,2% +0,04%

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

SHENZ 300 SHSZN 5.596,4 +7,4% +2,85%

HANG SENG HSI 28.276,8 +3,8% +1,32%

EUR/USD 1,2207 -0,1% +0,46%

BRENT BRENT 56,58 +9,2% +1,65%

CRUDE OIL NYMEX 53,21 +9,7% +1,8%

GOLD GOLDS 1.854,77 -2,3% +0,59%

SILVER XAG 25,56 -3,2% +2,60%

Nat GAS NG1 2,75 +8,4% +0,22%

ALUMIN LMAHDY 2.018,35 +2,3% +0,49%

COPPER HG1 360,55 +2,5% +1,15%

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

ELLAKTOR SA 1,57% TERNA ENERGY SA -4,07%
ALPHA BANK AE 1,43% GEK TERNA HOLDIN -4,02%

OPAP SA 1,18% PIRAEUS FINANCIA -2,47%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 13/01/2021.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Πειραιώς: Ομόλογο Tier I 650 εκατ. και δύο πωλήσεις πακέτων
Την έκδοση ομολόγου Tier I ύψους 650 εκατ ευρώ, πωλήσεις δύο πακέτων μη εξυπηρετούμενων δανείων shipping (600 εκατ. ευρώ) και leasing, αλλά και αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου 800 εκατ με 1,1 δισ. ευρώ ετοιμάζει εκ παραλλήλου η Τράπεζα Πειραιώς σε συνδυασμό με τη μεγάλη τιτλοποίηση των 13 δισ. ευρώ.
Το πλάνο που χτίζουν σε πολλαπλά επίπεδα η διοίκηση της τράπεζας σε συνεργασία με τους συμβούλους (Goldman Sachs και UBS) έχει ετοιμασθεί σε μεγάλο
βαθμό και οι υφιστάμενοι μέτοχοι της τράπεζας Τζον Πόλσον, Άλεξ Μυστακίδης και τα funds που κατέχουν ήδη ικανό ποσοστό μετοχών έχουν, σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr, εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να μετάσχουν στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Πλην των υφιστάμενων μετόχων, ενδιαφέρον για να μπουν στην αύξηση κεφαλαίου έχουν επιδείξει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και άλλοι ξένοι επενδυτές.
Κάτω από 30% το ΤΧΣ
«Κλειδί» για τη γρήγορη υλοποίηση του πλάνου επαναφοράς της τράπεζας είναι η αλλαγή του νόμου όσον αφορά τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως δεν αναμένεται να υπάρξουν για το ζήτημα της αλλαγής αρνητικές εκπλήξεις από την πλευρά των ευρωπαϊκών
θεσμών και των εποπτικών αρχών και σύντομα το θέμα θα τακτοποιηθεί.
Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, στόχος -όπως προβλέπεται στο σχέδιο- όλων των εμπλεκόμενων πλευρών είναι με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το
ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να περιορισθεί από το 61,3% που είναι σήμερα κάτω από το 30%.
Το Tier I και η αύξηση κεφαλαίου
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr, η τράπεζα έχει πραγματοποιήσει ήδη την προεργασία για την έκδοση ομολόγου Tier I ύψους 650 εκατ ευρώ
και έχουν γίνει οι σχετικές επαφές με τους ξένους fund managers. Πρόκειται για έκδοση που θα στηρίζει ποιοτικά τα κεφάλαια της τράπεζας.
Όσον αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στόχος είναι να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, όπου παραδοσιακά οι αγορές είναι ανοικτές και ελκυστικές.
Επίσης, ο Απρίλιος είναι κατάλληλη περίοδος καθώς απέχει χρονικά από τα stress tests, εξού και αποκλείεται ο Ιούνιος και η επόμενη κατάλληλη περίοδος είναι ο
Σεπτέμβριος.
Κόκκινα στο 10%
Η επαναφορά της τράπεζας στον ιδιωτικό τομέα περνάει μέσα από την εξυγίανση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και συγκεκριμένα από τη μείωση του δείκτη
των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 10% εντός του 2021. Είναι γνωστό ότι η Πειραιώς θα προχωρήσει σε μια τιτλοποίηση-μαμούθ 13 δισ. ευρώ ενώ σχεδιάζει
την πώληση δύο πακέτων δανείων: στο ένα περιλαμβάνονται ναυτιλιακά δάνεια ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ και στο άλλο δάνεια leasing.
Η τιτλοποίηση των 13 δισ. ευρώ θα στηριχθεί στις εγγυήσεις του «Ηρακλή ΙΙ», οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η Μαΐου 2021 και για 18 μήνες. Euro2day.gr

➢ Πειραιώς: Από 14/1 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την μετατροπή CoCos
Η «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE» ανακοίνωσε ότι την 14.01.2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.)των 394.400.000 νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας € 6,00 η κάθε μία, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 2.366,4εκατ. κατόπιν
μετατροπής του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (Contingent Convertible Securities, στο εξής «CoCos») από το ομολογιακό δάνειο εκδόσεως
της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 2.040εκατ. και ημερομηνίας έκδοσης 02.12.2015, οι οποίες είχαν καλυφθεί πλήρως από το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από το Νόμο 3864/2010, την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 36/2015, και τις
σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Οι Νέες Μετοχές προέκυψαν από την αυτόματη μετατροπή του συνόλου των CoCos ύψους €2.040εκατ. σε 394.400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας
(προκύπτουσες από τη διαίρεση του 116% της συνολικής ονομαστικής αξίας των CoCos με την Τιμή Μετατροπής, η οποία ανέρχεται σε € 6,00 ανά μετοχή,
σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος των CoCos), τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, η οποία προσδιορίσθηκε ως Ημερομηνία Μετατροπής σύμφωνα με το
Πρόγραμμα Έκδοσης και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 36/2015. Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε
€4.986.354.984 διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 εκάστη.
Η ανωτέρω αύξηση διαπιστώθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 05.01.2021 και υπεβλήθη προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων την 08.01.2021 (αρ. πρωτ. αίτησης 231220) μαζί με την αντίστοιχη αναπροσαρμογή των περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρων του Καταστατικού.
Σημειώνεται ότι δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση
στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.,
κατ’ εφαρμογή της εξαίρεσης του στοιχείου β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (β)
του τελευταίου εδαφίου του ιδίου άρθρου περί μη ισχύος της αναφερόμενης σε αυτό απαίτησης οι προκύπτουσες μετοχές να αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο 12
μηνών, λιγότερο από το 20% των μετοχών της ιδίας κατηγορίας που έχουν εισαχθεί σε διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, δεδομένου ότι οι κινητές
αξίες που παρέχουν πρόσβαση στις Νέες Μετοχές, δηλαδή οι Υπό Αίρεση Μετατρέψιμες Ομολογίες, εκδόθηκαν πριν από τις 20.7.2017.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή της την 12.01.2021 ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς
διαπραγμάτευση. Οι Νέες Μετοχές θα πιστωθούν κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στη μερίδα και το λογαριασμό αξίων του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ). Euro2day.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) (Dec) 0,1% 0,2%

17:30 ΗΠΑ: Απογραφή Αργού Πετρελαίου -2,720Μ -8,010Μ
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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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