
Σημείωμα

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) του ΧΑ έκλεισε 0,06% υψηλότερα
στις 917,56 μονάδες με αξία συναλλαγών ύψους 77 εκατ.
ευρώ συμπεριλαμβανομένων 18 εκατ ευρώ σε
προσυμφωνημένες συναλλαγές.
Ο δείκτης κινήθηκε υψηλότερα (μέχρι και 1,20% στο υψηλό
ημέρας) για να κλείσει οριακά θετικός ενώ οι τράπεζες να
συνεχίζουν να τον ενισχύουν. Η απόδοση του 10ετούς
ομολόγου του Ελληνικού δημοσίου υποχώρησε χαμηλότερα
από το 1%.
Στο επίκεντρο σήμερα βρίσκεται η ανακοίνωση των
οικονομικών αποτελεσμάτων της Coca Cola HBC πριν τη
συνεδρίαση του ΧΑ και η αντίδραση της αγοράς.
Ταυτόχρονα, οι διεθνείς εισηγμένες συνεχίζουν να
ανακοινώνουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το 4ο
τρίμηνο 2019 με σημαντικότερες τις Pepsico και NVIDIA.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 917,6 +0,1% +0,06%

FTASE 25 FTASE 2.301,7 +0,2% +0,23%

FTSEM 40 FTSEM 1.287,8 +7,8% +0,15%

FTSEA 140 FTSEA 571,1 +0,4% +0,23%

MSCI WORLD MXWO 2.435,0 +3,2% +0,57%

MSCI EMERG MXEF 1.109,7 -0,4% +0,94%

SXXP 600 SXXP 431,2 +3,7% +0,63%

DAX DAX 13.749,8 +3,8% +0,89%

FTSE 100 UKX 7.534,4 -0,1% +0,47%

CAC 40 CAC 6.104,7 +2,1% +0,83%

PSI 20 PSI20 5.314,9 +1,9% -0,46%

IBEX 35 IBEX 9.940,4 +4,1% +0,58%

FTSEMIB FTSEMIB 24.861,3 +5,8% +0,70%

DOW JONES DJI 29.551,4 +3,5% +0,94%

NASDAQ CCMP 9.726,0 +8,4% +0,90%

S&P 500 SPX 3.379,5 +4,6% +0,65%

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

SHENZ 300 SHSZN 3.984,4 -2,7% +0,81%

HANG SENG HSI 27.823,7 -1,3% +0,87%

EUR/USD 1,0874 -3,0% -0,38%

BRENT BRENT 55,79 -15,5% +3,30%

CRUDE OIL NYMEX 51,17 -16,2% +2,46%

GOLD GOLDS 1.566,06 +3,2% -0,12%

SILVER XAG 17,49 -2,0% -0,91%

Nat GAS NG1 1,84 -15,8% +3,13%

ALUMIN LMAHDY 1.711,75 -3,9% +0,15%

COPPER HG1 260,00 -7,0% +0,66%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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OPAP SA 3,84% JUMBO SA -2,79%
HOLDING CO ADMIE 3,67% GEK TERNA HOLDIN -1,93%

ALPHA BANK AE 2,60% MOTOR OIL-HELLAS -1,73%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Σήμερα, πριν τη συνεδρίαση, ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσματα 2019 η Coca Cola HBC.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Άλμα στην ανάπτυξη, βουτιά στις αποδόσεις των ομολόγων
Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα θετικών εξελίξεων για την ελληνική οικονομία προδιαγράφεται η σημερινή. Στις 12.00 το μεσημέρι –ακριβώς ένα εικοσιτετράωρο
μετά την κατάρριψη του φράγματος του 1% στην απόδοση του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου– η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει τις
Χειμερινές Προβλέψεις της για την ευρωπαϊκή οικονομία, οι οποίες θα περιλαμβάνουν επί τα βελτίω αναθεώρηση των προβλέψεων για την ανάπτυξη στη χώρα
μας.
Ο Επίτροπος Οικονομικών Πάολο Τζεντιλόνι προανήγγειλε την περασμένη Παρασκευή κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα ότι οι σημερινές ανακοινώσεις της
Κομισιόν θα βάλουν πιο ψηλά τον πήχη για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας και θα κινούνται κοντά στις τελευταίες προβλέψεις της Τράπεζας
της Ελλάδος, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό περίπου 2,2% πέρυσι και θα επιτύχει περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5%
φέτος και το 2021. Εάν η Κομισιόν ευθυγραμμιστεί με τις προβλέψεις της ΤτΕ, θα πρόκειται για σημαντική ανοδική αναθεώρηση –και μάλιστα μέσα σε αντίξοες
για την οικονομία της ευρωζώνης συνθήκες– σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις που ανακοινώθηκαν στις 7 Νοεμβρίου. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εκτιμούσε ότι το ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά 1,8% το 2019 και προέβλεπε ανάπτυξη 2,3% το 2020 και 2% το 2021.
Η επίτευξη ισχυρότερων ρυθμών ανάπτυξης σε σχέση με τις προβλέψεις των θεσμών αποτελεί το ένα από τα δύο βασικά επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς για
τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Επομένως, η επί τα βελτίω αναθεώρηση που αναμένεται σήμερα ενδυναμώνει τη διαπραγματευτική της θέση.
Μάλιστα, η κυβέρνηση δηλώνει πεπεισμένη ότι θα καταγραφεί μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης, ο οποίος μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και την πρόβλεψη του
προϋπολογισμού για 2,8% εάν εγκριθεί από το Eurogroup της 11ης Ιουνίου η αξιοποίηση των επιστροφών κερδών από τα ελληνικά ομόλογα (ANFAs και SMPs) για
επενδύσεις.
Το ιστορικό χαμηλό στα ομόλογα
Το δεύτερο βασικό επιχείρημα είναι η θεαματική μείωση του κόστους δανεισμού της Ελλάδας από τις αγορές. Στο πεδίο αυτό η χθεσινή ημέρα ήταν ιστορική,
καθώς για πρώτη φορά η απόδοση του 10ετούς κρατικού τίτλου έπεσε κάτω από το φράγμα του 1% και διαμορφώθηκε στο 0,942%, ενώ και η απόδοση του
5ετούς ελληνικού ομολόγου περιορίστηκε για πρώτη φορά κάτω από το 0,3%, στο 0,295%. Ο ελληνικός 10ετής τίτλος βρίσκεται πολύ κοντά στον αντίστοιχο
ιταλικό, η απόδοση του οποίου διαμορφώθηκε χθες στο 0,907%, ενώ το spread (δηλαδή, η διαφορά απόδοσης) έναντι του γερμανικού 10ετούς ομολόγου έχει
πλέον περιοριστεί στις 132 μονάδες βάσης. Μέσα στον τελευταίο ένα χρόνο οι αποδόσεις του 10ετούς και του 5ετούς ελληνικού ομολόγου έχουν συρρικνωθεί
κατά 74,92% και 88,89% αντιστοίχως.
«Η συνεχής μείωση του επιτοκίου και η διατήρησή του σε χαμηλό ύψος αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη των αγορών στην πορεία και τις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας, καθώς και στην ασκούμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Συνεχίζουμε, με σχέδιο, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, με στόχο την
επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία πολλών και καλών θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής», υπογράμμισε
χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Τα νέα χθεσινά ιστορικά χαμηλά επιβεβαιώνουν τη δίψα των επενδυτών για ελληνικούς τίτλους σε μια περίοδο που οι αγορές στρέφονται από τις μετοχές στα
ομόλογα και κυνηγούν θετικές αποδόσεις, λόγω της επικράτησης των αρνητικών επιτοκίων στις ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλουν να
αναλάβουν ρίσκο.
Τα επόμενα βήματα στις αγορές
Η καθοδική πορεία των αποδόσεων αναμένεται να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα από την επικείμενη άρση των περιορισμών στην αγορά ελληνικών κρατικών
ομολόγων από τις εγχώριες τράπεζες. Έτσι θα διευκολυνθούν ακόμα περισσότερο οι επόμενες κινήσεις του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)
στις αγορές.
Στις 2 Φεβρουαρίου, το υπουργείο Οικονομικών και ο ΟΔΔΗΧ επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές, υλοποιώντας εμπροσθοβαρώς τη
φετινή δανειακή στρατηγική, που προβλέπει να αντληθούν συνολικά έως 8 δισ. ευρώ από νέες εκδόσεις ομολόγων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο βήμα
θα γίνει με 10ετές ομόλογο, το οποίο, εφόσον οι συνθήκες στις αγορές παραμείνουν ευνοϊκές, πιθανόν να εκδοθεί μέσα στον Μάρτιο, δηλαδή ένα χρόνο μετά την
προηγούμενη έκδοση 10ετούς τίτλου. Τότε η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 3,90% και κατά την επανέκδοση (reopening) του ομολόγου τον περασμένο Οκτώβριο
είχε περιοριστεί στο 1,5%. Στον κατάλογο των υπό εξέταση κινήσεων του Ελληνικού Δημοσίου εντός της φετινής χρονιάς περιλαμβάνονται επίσης 7ετές και 3ετές
ομόλογο, ενώ θα διερευνηθεί και το ενδεχόμενο να ξανανοίξει η έκδοση του 15ετούς τίτλου. Newmoney.gr

➢ Coca-Cola HBC: Αυξήθηκαν 8,7% τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του 2019
Κατά 8,7% αυξήθηκαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της Coca Cola HBC για το 2019, και διαμορφώθηκαν στα 522,2 εκατ. ευρώ έναντι των 480,4 εκατ. ευρώ πριν
από ένα χρόνο.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, τα έσοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση για το σύνολο του έτους, σημείωσαν ισχυρή αύξηση 4,4%(+3,7%,
εάν εξαιρέσουμε την επίδραση που είχε η εξαγορά της Bambi). Το δυνατό, σε επίπεδο εσόδων, τέταρτο τρίμηνο (+7,4% σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, +6,0%
εάν εξαιρέσουμε τη Bambi) αντιστάθμισε εν μέρει την επίδραση των δυσμενών καιρικών συνθηκών στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο.
Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,5% (+9,5% εξαιρώντας την εξαγορά της Bambi). Το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε
κατά 60 μονάδες βάσης σε 10,8% (+50 μονάδες βάσης εξαιρώντας την εξαγορά της Bambi).
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09.00 Γερμανία: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jan) -0,6% -0,6%

15.30 ΗΠΑ: Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jan) 0,2% 0,1%
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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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