
Σημείωμα

Δοκίμασε νέα υψηλά ο ΓΔΧΑ κατά την χθεσινή συνεδρίαση
κλείνοντας στο άνω εύρος των εκτιμώμενων τιμών για την
περίοδο (880-900 μονάδες). Το διεθνές τοπίο συνεχίζει να
είναι υποστηρικτικό με το ‘’reopening trade’’ να παραμένει
σε πλήρη εξέλιξη παρόλες τις δυσκολίες που εμφανίζονται
σε διάφορα μέρη του πλανήτη όσον αφορά την πορεία των
κρουσμάτων και των εμβολιασμών. Στο εξωτερικό,
εισέρχονται πλέον στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα
1ου τριμήνου 2021 με πρώτα ορισμένα από τα μεγάλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ανακοινώνουν στις
επόμενες 2 ημέρες, όπως οι JP Morgan, Goldman Sachs,
Bank of America, Blackrock και Citigroup. Στο εσωτερικό, η
αγορά κοιτάζει την επόμενη ημέρα και οι όποιες
διορθώσεις τιμών εξαντλούνται γρήγορα. Βραχυπρόθεσμα
απαιτείται προσοχή, αλλά η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση
εκτιμούμε ότι δεν θα αλλοιωθεί. Αυξημένη βαρύτητα
ενδέχεται να δοθεί σήμερα στα στοιχεία πληθωρισμού στις
ΗΠΑ.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 897,6 +10,9% +0,66%

FTASE 25 FTASE 2.173,3 +12,3% +0,80%

FTSEM 40 FTSEM 1.288,7 +16,4% -0,06%

FTSEA 140 FTSEA 526,4 +11,2% +0,61%

MSCI WORLD MXWO 2.907,3 +8,1% -0,10%

MSCI EMERG MXEF 1.322,3 +2,4% -0,60%

SXXP 600 SXXP 435,2 +9,1% -0,46%

DAX DAX 15.215,0 +10,9% -0,13%

FTSE 100 UKX 6.889,1 +6,6% -0,39%

CAC 40 CAC 6.161,7 +11,0% -0,13%

PSI 20 PSI20 5.006,7 +2,2% -0,21%

IBEX 35 IBEX 8.532,6 +5,7% -0,39%

FTSEMIB FTSEMIB 24.457,2 +10,0% +0,11%

DOW JONES DJI 33.745,4 +10,3% -0,16%

NASDAQ CCMP 13.850,0 +7,5% -0,36%

S&P 500 SPX 4.128,0 +9,9% -0,02%

NIKKEI 225 NIKI 29.538,7 +7,6% -0,77%

SHENZ 300 SHSZN 4.947,8 -5,1% -1,74%

HANG SENG HSI 28.453,3 +4,5% -0,86%

EUR/USD 1,1911 -2,5% +0,10%

BRENT BRENT 63,28 +22,2% +0,52%

CRUDE OIL NYMEX 59,70 +23,0% +0,6%

GOLD GOLDS 1.732,76 -8,7% -0,64%

SILVER XAG 24,82 -6,0% -1,78%

Nat GAS NG1 2,56 +0,9% +1,39%

ALUMIN LMAHDY 2.245,50 +13,8% -0,06%

COPPER HG1 401,85 +14,2% -0,53%

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

20 days Av.
Traded Value

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

NATL BANK GREECE 5,22% PIRAEUS FINANCIA -13,54%
TERNA ENERGY SA 4,44% SARANTIS -2,11%
HELLENIC PETRO 3,71% ELLAKTOR SA -1,75%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Autohellas: Καταβολή μερίσματος , ΣΙΔΜΑ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων, Newsphone: Γενική Συνέλευση

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Aegean: 6-12 Μαϊου οι όροι της ΑΜΚ, οι προσδοκίες για το 2021.
Στο διάστημα 6-12 Μαΐου θα αποφασιστούν οι ειδικοί όροι τη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, είπε πριν από λίγο στην ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών ο διευθύνων σύμβουλος 
της Aegean κ. Ευτύχης Βασιλάκης, μιλώντας σε αναλυτές με αφορμή τα αποτελέσματα 2020.
Η εκτίμηση της Διοίκησης της εταιρείας είναι εντός του Μαΐου 2021 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 60 εκατ. ευρώ και εντός του Ιουνίου 
2021 θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή της αποζημίωσης 120 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο.
Επισημαίνεται ότι όπως αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12/3/2021, οι μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, οι 
οποίοι εκπροσωπούν πάνω από το 60% του κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν δηλώσει τη διάθεσή τους να μετέχουν, η οποία βέβαια θα γίνει τελική δέσμευση μόνο μετά την οριστικοποίηση των 
όρων της αύξησης.
Επίσης αναφορικά με την ρευστότητα ο κ. Βασιλάκης, σημείωσε ότι η εταιρεία «έκαψε» περί τα 280 εκατ. ευρώ το 2020 εκ των οποίων τα 80 εκατ αφορούσαν το hedging και περί τα 50 εκατ. στις 
αγορές αεροπλάνων. Το «κάψιμο» συνεχίσθηκε και το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και ανήλθε στα επίπεδα των 18-20 εκατ. ευρώ.
Τα ταμιακά διαθέσιμα στο τέλος του 2020 ανήλθαν σε 478 εκατ. ευρώ (ταμειακά διαθέσιμα, δεσμευμένες καταθέσεις και άμεσα ρευστοποιήσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία) από 517 εκατ. ευρώ 
αντίστοιχα στο τέλος του 2019 με τον όμιλο να έχει λάβει επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες.
Ο κ Βασιλάκης σημείωσε ακόμη ότι τα 180 εκατ. ευρώ της ενίσχυσης δηλαδή 60 εκατ. ευρώ από την αύξηση κεφαλαίου και 120 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο αρκούν για να στηριχθεί η 
εταιρεία. Όσον αφορά τις προοπτικές στο μέτωπο των κρατήσεων σημείωσε ότι προς το παρόν είναι πολύ λίγες καθώς υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τα ταξίδια. Πάντως πολλά θα αλλάξουν εφόσον 
προχωρήσει το πρόγραμμα εμβολιασμού και εγκριθεί το «πράσινο πιστοποιητικό» και από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, μέχρι τέλους Ιουνίου, όπως αναμένεται. Προσδοκάται άνοδος των ταξιδιών από 
τον Ιούνιο και κυρίως το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους καθώς από τον Ιούλιο και μετά αναμένεται η κίνηση να είναι στο 75% του 2019 ενώ για το σύνολο του έτους το 2021 εκτιμάται στο 35% 
μιας κανονικής χρονιάς. Euro2day.gr

• REDS: Στην τελική ευθεία η υλοποίηση του Cambas Park- Project προϋπολογισμού €200 εκατ..
Πιστή στο χρονοδιάγραμμα της επένδυσης, η Εταιρεία REDS Α.Ε., μέλος των εταιρειών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, προχωράει στην τελική ευθεία για την υλοποίηση του Cambas Park, σύμφωνα με σχετική 

ανακοίνωση.
Το project αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια στην Αττική, προϋπολογισμού €200 εκατ, και προβλέπεται να αναπτυχθεί σε επιφάνεια 315 στρεμμάτων, στην έκταση του πρώην 
οινοποιείου Καμπά.
Η έγκριση με Προεδρικό Διάταγμα της Πολεοδομικής Μελέτης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ) στη θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης, ανοίγει το 
δρόμο προς την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Με αφορμή την απόφαση έγκρισης ο Διευθύνων Σύμβουλος της REDS, κ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, δήλωσε: «Σε πλήρη εξέλιξη θα βρίσκονται τα επόμενα τέσσερα χρόνια δύο από τα πιο σημαντικά 
έργα του Ομίλου. Εκτός από την υλοποίηση του σχεδίου Ανάπτυξης της μεγαλύτερης Μαρίνας των Βαλκανίων, της Νέας Μαρίνας Αλίμου, μέχρι το 2025, στόχος μας είναι να πραγματοποιηθεί, το 
Cambas Park, μια αξιοποίηση με σύγχρονα επενδυτικά χαρακτηριστικά διεθνών προδιαγραφών και ένα έργο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής».
Και συνέχισε τονίζοντας: «Η ανάπλαση του ιστορικού Οινοποιείου Καμπά, σε ένα σύγχρονο πάρκο που θα συνδυάζει εμπορική δραστηριότητα, επιχειρηματικότητα, ψυχαγωγία και άθληση, 
διατηρώντας την παράδοση και σεβόμενοι την ιστορία του χώρου, αποτελεί έναν πρώτο στόχο για τη REDS και τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ο δεύτερος στόχος αφορά στο βιώσιμο χαρακτήρα του έργου, και 
την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του, κάνοντας χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνολογιών επεξεργασίας και ανακύκλωσης υδάτων και απορριμμάτων».
Κλείνοντας, ο κ Κωνσταντίνιδης υπογράμμισε: «Ένα σύγχρονο έργο που θα δημιουργήσει 1.600 νέες θέσεις εργασίες, και θα υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά σε ανοιχτούς «πράσινους» 
χώρους, που ενθαρρύνουν τις «πράσινες» μετακινήσεις και την προστασία της βιοποικιλότητας».
Συγκεκριμένα, η έγκριση αφορά στο πολεοδομικό σχέδιο και τον πολεοδομικό κανονισμό της Π.Ο.Α.Π.Δ, και επικυρώνει τον καθορισμό των οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων που διατρέχουν κα 
γειτνιάζουν με την περιοχή. Βάσει σχεδίου, οι οικοδομήσιμοι χώροι της συνολικής έκτασης ανάπτυξης του έργου οργανώνονται σε τρεις ζώνες: Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προστασίας του 
κτιριακού συγκροτήματος του εργοστασίου Καμπά και προστασίας του Σταθμού Κάντζα του Αττικού Σιδηροδρόμου. Προβλέπονται επίσης πεζόδρομοι, χώροι πρασίνου, κοινόχρηστοι χώροι και 
οικολογικοί αμπελώνες.
Επόμενος στόχος για την υλοποίηση της επένδυσης, είναι η έκδοση των οικοδομικών αδειών μέσα στον επόμενο χρόνο, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής 
τους τα 3 χρόνια. Το πάρκο θα έχει δομήσιμη επιφάνεια 89.000 τετραγωνικά μέτρα και στο σχέδιο προβλέπεται να αναπτυχθούν χρήσεις τουρισμού και φιλοξενίας, χώρων άθλησης, γραφείων, 
εμπορίου, ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Euro2day.gr

• ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Από 20 Απριλίου η καταβολή του μερίσματος- Στις 14/4 η αποκοπή.
Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Απριλίου 2021, το μέρισμα αναφορικά με τη διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων 
ανέρχεται σε €0,2421571510 ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε..
Το ποσό αυτό, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. της 9ης Απριλίου 2021, θα χορηγηθεί εν μέρει με τη μορφή τίτλων εισηγμένων σε 
ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 161 ν. 4548/2018 (και ειδικότερα με τη μορφή μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια 
Βρυξελλών και Αθηνών) και εν μέρει σε μετρητά.
Ειδικότερα, οι μέτοχοι θα λάβουν για κάθε μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. που κατέχουν 0,1275100992 μετοχές Cenergy Holdings και €0,015.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 4548/2018, οι μετοχές Cenergy Holdings αποτιμήθηκαν με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο της τιμής τους στα χρηματιστήρια, στα οποία διαπραγματεύονται, κατά 
το εξάμηνο που έληξε την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. της 9ης Απριλίου 2021, και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1,7814836029 
ανά μετοχή.
Οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. δικαιούνται να λάβουν μόνο ακέραιο αριθμό μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings.
Μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. στους οποίους αντιστοιχούν κλασματικά δικαιώματα θα λάβουν το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά.
Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, ήτοι Ευρώ 0,0121078576 ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που 
θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό Ευρώ 0,2300492934 ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε..
Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021.
Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συνεπώς, την ημέρα αυτή οι μετοχές της 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, με πίστωση μετοχών Cenergy Holdings στις μερίδες των δικαιούχων κατά τα ανωτέρω, ορίζεται η Τρίτη, 20 Απριλίου 2021, ενώ και η καταβολή του 
μερίσματος, σε μετρητά, κατά τα ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί από την ίδια ημερομηνία από την πληρώτρια τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ..
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

12:00 Ευρωζώνη: ZEW προσδοκίες (μηνιαία) (Apr) 74

12:00 Γερμανία: ZEW προσδοκίες (μηνιαία) (Apr) 79 76,6

15:30 ΗΠΑ: ΔΤΚ μηνιαία βάση (Mar) 0,5% 0,4%

15:30 ΗΠΑ: ΔΤΚ ετήσια βάση (Mar) 2,5% 1,7%
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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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