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Σημείωμα
Συνεχίστηκε η υποχώρηση των τιμών χθες για τον ΓΔΧΑ με
αρνητικό πρωταγωνιστή τον τραπεζικό κλάδο. Ωστόσο, από το
μέτωπο των αλλαγών στους δείκτες της MSCI είχαμε το καλύτερο
δυνατό σενάριο με δύο προσθήκες των ΕΤΕ και Μυτιληναίο και
καμία διαγραφή. Πιθανή είναι για σήμερα μια ανοδική αντίδραση
με επίκεντρο και πάλι τον τραπεζικό κλάδο, αλλά επισημαίνουμε
ότι το διεθνές περιβάλλον θα παραμείνει ευμετάβλητο για το
ορατό μέλλον, καθώς τα πτωτικά ρίσκα παραμένουν. Η περιοχή
των 900-920 μονάδων αποτελεί πλέον ένα κρίσιμο επίπεδο
αντίστασης για τον ΓΔΧΑ. Η σημερινή μακροοικονομική ατζέντα
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων των δείκτη τιμών εισαγωγών
Απριλίου στις ΗΠΑ και την τελευταία μέτρηση πληθωρισμού
Απριλίου στη Γαλλία.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 846.5 -5.2% -1.88%

FTASE 25 FTASE 2,032.0 -5.4% -1.94%

FTSEM 40 FTSEM 1,369.3 -8.2% -2.95%

FTSEA 140 FTSEA 491.7 -8.3% -1.48%

MSCI WORLD MXWO 2,639.8 -18.3% -0.48%

MSCI EMERG MXEF 987.8 -19.8% -2.31%

SXXP 600 SXXP 424.4 -13.0% -0.75%

DAX DAX 13,739.6 -13.5% -0.64%

FTSE 100 UKX 7,233.3 -2.0% -1.56%

CAC 40 CAC 6,206.3 -13.2% -1.01%

PSI 20 PSI20 5,655.3 +1.5% -2.33%

IBEX 35 IBEX 8,200.4 -5.9% -1.35%

FTSEMIB FTSEMIB 23,566.2 -13.8% -0.67%

DOW JONES DJI 31,730.3 -12.7% -0.33%

NASDAQ CCMP 11,371.0 -27.3% +0.06%

S&P 500 SPX 3,930.1 -17.5% -0.13%

NIKKEI 225 NIKI 25,748.7 -10.6% -1.77%

SHENZ 300 SHSZN 3,958.7 -19.9% -0.44%

HANG SENG HSI 19,380.3 -17.2% -2.24%

EUR/USD 1.0380 -8.7% -1.27%

BRENT BRENT 107.45 +38.1% -0.06%

CRUDE OIL NYMEX 106.13 +41.1% +0.4%

GOLD GOLDS 1,821.82 -0.4% -1.65%

SILVER XAG 20.68 -11.3% -4.14%

Nat GAS NG1 7.74 +107.5% +1.3%

ALUMIN LMAHDY 2,710.80 -3.4% -1.25%

COPPER HG1 410.50 -8.0% -2.6%

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

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

COCA-COLA HBC AG 4.87% SARANTIS -5.80%
JUMBO SA 0.56% LAMDA DEVELOPMEN -5.72%

MOTOR OIL-HELLAS 0.00% ALPHA SERVICES A -5.36%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2021, €0,09 ανά

μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0855 ανά μετοχή).

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Στον MSCI Greece η Εθνική και ο Μυτιληναίος
Οι μετοχές της Εθνικής και του Μυτιληναίου εισήλθαν στον δείκτη MSCI Greece και διαγράφηκαν από τον small cap του ίδιου δείκτη.

• Μ. Τσαμάζ (ΟΤΕ): Σε εξαιρετική κατάσταση για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ο όμιλος ΟΤΕ
Για "ισχυρές επιδόσεις" του Ομίλου του ΟΤΕ το πρώτο τρίμηνο του έτους έκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Μιχάλης Τσαμάζ κατά την
ενημέρωση των αναλυτών.
Ο κ. Τσαμάζ σημείωσε ότι, παρά τις όποιες αβεβαιότητες (γεωπολιτικές, πανδημία, ενεργειακό κόστος), ο Όμιλος ΟΤΕ βρίσκεται σε "εξαιρετική κατάσταση",
ώστε να ανταποκριθεί των προκλήσεων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των δικών του υπηρεσιών και προϊόντων.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ προέταξε:
-Τη δωρεάν αναβάθμιση ταχυτήτων στους συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας,
-Την απεριόριστη ομιλία προς όλα τα εθνικά δίκτυα, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, στους συνδρομητές κινητής που ανακοινώθηκε σήμερα,
-Τη συνέχιση των επενδύσεων και την αύξηση των συνδρομητών FTTH,
-Την ενίσχυση του περιεχομένου στην COSMOTE TV, εάν και δεν απάντησε στην ερώτηση για το εάν επήλθε συμφωνία με τον Ολυμπιακό (χαριτολογώντας
σημείωσε "ας επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα τριμήνου, ας το αφήσουμε για την επόμενη φορά"),
-Την ανάπτυξη του τομέα ICT, ο οποίος συγκεντρώνει ενδιαφέρον, λόγω και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ο κ. Τσαμάζ, ο οποίος συνεπικουρούταν από τον Μπάμπη Μαζαράκη, CFO του Ομίλου, τόνισε ότι η διοίκηση του ΟΤΕ διατηρεί τους στόχους της για το 2022, με
τις προσαρμοσμένες επενδύσεις του Ομίλου να εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περίπου στα 620 εκατ., ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν
περίπου σε 600 εκατ.
Αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, η συνολική αμοιβή προς τους μετόχους για το 2022 θα ανέλθει σε 500 εκατ. και θα
επιμεριστεί ισόποσα σε προτεινόμενο μέρισμα που αντιστοιχεί σε 0,558 ανά ευρώ ανά μετοχή και σε "Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών", ύψους 250
εκατ. περίπου.
Τέλος, σχετικά με τη Ρουμανία, ο κ. Μαζαράκης υπογράμμισε ότι ο Όμιλος διερευνά "κάθε στρατηγική επιλογή" για την Telekom Rumania Mobile,
επισημαίνοντας ότι, την παρούσα περίοδο, ο Όμιλος εστιάζεται στη βελτίωση των μεγεθών της.
Οι επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ στο πρώτο τρίμηνο
Σημειώνεται ότι, στο πρώτο τρίμηνο του έτους, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 4,7% και διαμορφώθηκαν σε 825,3 εκατ. ευρώ.
Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,4%, στα 748,2 εκατ. ευρώ, επωφελούμενα από την ευνοϊκή βάση σύγκρισης, λόγω πανδημίας, καθώς και από τις
βελτιωμένες επιδόσεις σε κινητή, τηλεόραση, ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ICT.
Στη Ρουμανία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,6% και διαμορφώθηκαν στα 78,4 εκατ., κυρίως λόγω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν αναμένεται να
συνεχίσουν στα επόμενα τρίμηνα.
Τέλος, ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων 171,8 εκατ., υψηλότερα κατά 23,3 εκατ. σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2021, κυρίως λόγω της υψηλότερης
κερδοφορίας σε Ελλάδα και Ρουμανία. Capital.gr

• ΕΛΠΕ: Αύξηση 54% στα συγκρίσιμα EBITDA στο τρίμηνο
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2022, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να
διαμορφώνονται σε €99 εκατ., αυξημένα κατά 54% σε σχέση με το αντίστοιχο Τρίμηνο του 2021, ενώ τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη ανέρχονται σε €4 εκατ..
Τα θετικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν κυρίως τη βελτίωση επιδόσεων του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού & Εμπορίας, λόγω των υψηλότερων διεθνών
περιθωρίων διύλισης και της αυξημένης ζήτησης καυσίμων στην εγχώρια αγορά, που αντιστάθμισε την αρνητική επίπτωση της ενεργειακής κρίσης στο
λειτουργικό κόστος.
Η παραγωγή των διυλιστηρίων διαμορφώθηκε σε 3,1 εκατ. τόνους (-16% έναντι Α' Τριμήνου 2021), καθώς υλοποιήθηκε το πρόγραμμα εκτεταμένης συντήρησης
(Full turnaround) στο διυλιστήριο Ελευσίνας, που ολοκληρώθηκε με ασφάλεια και επιτυχία στις αρχές του Β’ Τριμήνου. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 3,3 εκατ.
τόνους (-4%), με αυξημένες πράξεις εμπορίας, που αντιστάθμισαν εν μέρει την απώλεια παραγωγής.
Η ανάκαμψη της ζήτησης σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, η οποία το Α’ Τρίμηνο 2021 είχε επηρεαστεί από τα μέτρα περιορισμού των
μετακινήσεων, οδήγησε σε αύξηση όγκων και συνεισφοράς, τόσο για την Εγχώρια, όσο και τη Διεθνή Εμπορία.
Σε ό,τι αφορά στα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΑ Κέρδη EBITDA, ανήλθαν στα €501 εκατ., με τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη να διαμορφώνονται στα €347 εκατ.,
καθώς επηρεάστηκαν από την αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου στην αποτίμηση αποθεμάτων, αλλά και από τον λογιστικό χειρισμό των δικαιωμάτων
εκπομπών CO2 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, επίπτωση που αντιστρέφεται στα επόμενα τρίμηνα.
Εξελίξεις στην Ουκρανία και επιπτώσεις στην αγορά
Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ενέτεινε την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, με
αρνητικό αντίκτυπο τόσο στους καταναλωτές όσο και στη βιομηχανία. Επιπλέον, επηρέασε την προσφορά αργού πετρελαίου και καυσίμων, κυρίως ντίζελ, στην
περιοχή, καθώς η Ρωσία κάλυπτε περίπου το 25% των Ευρωπαϊκών εισαγωγών σε αργό και το 50% των αντίστοιχων σε ντίζελ. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, το
Ρωσικό αργό αφορούσε ποσοστό 10-15% των εισαγωγών. Η σταδιακή επιβολή κυρώσεων εκ μέρους της Ε.Ε και το ενδεχόμενο εμπάργκο και στο πετρέλαιο,
οδήγησαν την πλειονότητα των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων σε περιορισμό ή και διακοπή των εισαγωγών Ρωσικού αργού και προϊόντων, με αποτέλεσμα να
καταγραφεί ανισορροπία στο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης. Οι παραπάνω εξελίξεις 2 συντέλεσαν στη σημαντική άνοδο των τιμών αργού πετρελαίου, που
διαμορφώθηκαν σε επίπεδα άνω των $100/βαρέλι από τον Μάρτιο, με αυξημένη μεταβλητότητα, ενώ επηρεάστηκαν και τα περιθώρια προϊόντων, κυρίως
ντίζελ, οδηγώντας σε ενίσχυση των διεθνών περιθωρίων διύλισης.
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

10:00 Ευρωζώνη: Ομιλία του De Guindos της ΕΚΤ 

15:30 ΗΠΑ: Δείκτης Τιμών Εισαγωγών (μηνιαία) (Apr) 0,6% 2,6%

17:00 ΗΠΑ: Δείκτης Συναισθημάτων Καταναλωτή Michigan (May) 64,0 65,2



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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