
Σημείωμα

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) του ΧΑ έκλεισε 0,26% υψηλότερα
στις 919,95 μονάδες με αξία συναλλαγών ύψους 66 εκατ.
ευρώ συμπεριλαμβανομένων 11 εκατ ευρώ σε
προσυμφωνημένες συναλλαγές.
Παρά το θετικό άνοιγμα, ο δείκτης υποχώρησε με τις
τράπεζες να πρωτοστατούν στην πτώση και τον κλαδικό
δείκτη να υποχωρεί περισσότερο από το ΓΔ ενώ ο
τελευταίος επανήρθε σε θετικό έδαφος πριν το κλείσιμο.
Τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 2019 της Coca Cola
HBC ήταν λίγο καλύτερα από τα αναμενόμενα με την
μετοχή να κινείται ανοδικά. Στις ΗΠΑ, η Pepsico ανακοίνωσε
αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου 2019 με κερδοφορία
χαμηλότερη σε ετήσια βάση.
Οι διεθνείς εισηγμένες συνεχίζουν να ανακοινώνουν τα
οικονομικά τους αποτελέσματα για το 4ο τρίμηνο 2019.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 920,2 +0,4% +0,29%

FTASE 25 FTASE 2.316,2 +0,8% +0,63%

FTSEM 40 FTSEM 1.279,9 +7,1% -0,62%

FTSEA 140 FTSEA 574,4 +1,0% +0,58%

MSCI WORLD MXWO 2.429,9 +3,0% -0,21%

MSCI EMERG MXEF 1.106,1 -0,8% -0,33%

SXXP 600 SXXP 431,1 +3,7% -0,02%

DAX DAX 13.745,4 +3,7% -0,03%

FTSE 100 UKX 7.452,0 -1,2% -1,09%

CAC 40 CAC 6.093,1 +1,9% -0,19%

PSI 20 PSI20 5.332,0 +2,3% +0,32%

IBEX 35 IBEX 9.909,8 +3,8% -0,31%

FTSEMIB FTSEMIB 24.892,2 +5,9% +0,12%

DOW JONES DJI 29.423,3 +3,1% -0,43%

NASDAQ CCMP 9.712,0 +8,2% -0,14%

S&P 500 SPX 3.373,9 +4,4% -0,16%

NIKKEI 225 NIKI 23.827,7 +0,7% +0,74%

SHENZ 300 SHSZN 3.959,9 -3,3% -0,62%

HANG SENG HSI 27.730,0 -1,6% -0,34%

EUR/USD 1,0841 -3,3% -0,30%

BRENT BRENT 56,34 -14,6% +0,99%

CRUDE OIL NYMEX 51,42 -15,8% +0,49%

GOLD GOLDS 1.576,00 +3,9% +0,63%

SILVER XAG 17,65 -1,1% +0,93%

Nat GAS NG1 1,83 -16,6% -0,98%

ALUMIN LMAHDY 1.722,15 -3,3% +0,61%

COPPER HG1 261,30 -6,6% +0,50%

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

JUMBO SA 3,24% ELLAKTOR SA -2,84%
LAMDA DEVELOPMEN 2,89% PIRAEUS BANK -2,20%

COCA-COLA HBC AG 2,68% MYTILINEOS S.A. -2,13%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Οι μετοχές της εταιρίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως

2019, €0,06 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,057 ανά
μετοχή).

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Έρχονται νέες θετικές εξελίξεις για την οικονομία - Προς άρση περιορισμών αγοράς ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες
Μετά τη χθεσινή αναβάθμιση των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας, στην οποία προέβη χθες η Κομισιόν μέσα από τις χειμερινές τις εκτιμήσεις, πλέον
έρχεται και μία σημαντική κίνηση άντλησης ρευστότητας. Ο υπουργός οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας χθες το βράδυ στο κανάλι της Βουλής
προανήγγειλε ότι αυτόν ή τον επόμενο μήνα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα άρει την απαγόρευση αυξημένων αγορών ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες
που είχε επιβληθεί το 2015. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός "Από αυτό το μήνα ή τον επόμενο θα υπάρξει άρση των περιορισμών που υφίστανται στο
τραπεζικό σύστημα προκειμένου να αντλεί ελληνικά ομόλογα".
Η εν λόγω κίνηση θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να τοποθετούν τη ρευστότητά τους σε ελληνικά κρατικά ομόλογα. Αποτελεί και ένα επιπλέον σημείο
εμπιστοσύνης των Θεσμών απέναντι στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας.
Αναβάθμιση από την Κομισιόν
Μία ακόμη κίνηση παραγγέλθηκε χθες από τον αρμόδιο επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων Πάολο Τζεντιλόνι. Κατά την παρουσίαση των εκθέσεων προανήγγειλε
και άλλα θετικά νέα. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, εκτίμησε πως "η τελευταία επίσκεψη της αποστολής μας στην Ελλάδα, θα ολοκληρωθεί με θετική
έκθεση (σ.σ. αναμένεται στις 26/2), πράγμα που θα χαράξει το δρόμο τον Ιούνιο, έτσι ώστε το Eurogroup να λάβει θετική απόφαση για την πιθανότατα η Ελλάδα,
να χρησιμοποιήσει τα κέρδη ομολόγων για επενδύσεις".
Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - όπως αναμενόταν - προέβη στην αναβάθμιση των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας για το 2020, αλλά και σε μία εκ των
υστέρων σημαντική βελτίωση της προσδοκίας της για την ανάπτυξη που πέτυχε η Ελλάδα το 2019.
Η εν λόγω κίνηση μαζί με την με το ιστορικό χαμηλό των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων έχει προκαλέσει σειρά θετικών αντιδράσεων και εκ μέρους των
ξένων οίκων.
Οι αντιδράσεις
Σε αναβάθμιση των προοπτικών της Ελλάδας προέβη και χθες και ο οίκος Citi. Προβλέπει πλέον 2,6% ανάπτυξη για φέτος αλλά και λόγω αυτής της εξέλιξης
ταχύτερη αναβάθμιση των αξιολογήσεων της χώρας από τους οίκους. Αναμένει έτσι ότι η Ελλάδα θα μπει στο QE της ΕΚΤ μέχρι τα τέλη του 2020.
Τα επόμενα βήματα
Τα καλά νέα ενισχύουν τα διαπραγματευτικά εργαλεία της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση για χαμηλότερα πλεονάσματα και για μεγαλύτερο δημοσιονομικό
χώρο. Ενισχύουν το επιχείρημα ότι αλλάζουν οι όροι που διαμορφώνουν την καμπύλη βιωσιμότητας χρέους, δηλαδή βελτιώνεται το κόστος δανεισμού αλλά και
η πορεία του μακροχρόνιου ΑΕΠ .
Οι εξωγενείς πιέσεις και το θέμα συνολικής αλλαγής των κανόνων
Πάντως χθες ο ΥΠΟΙΚ έθεσε στην συνέντευξή του και ένα άλλο θέμα, αλλαγής των κανόνων αν υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες. Όπως είπε "εάν βρεθούμε
μπροστά σε αστάθμητους παράγοντες ή κινδύνους όπως ο κοροναϊός, που θα χτυπήσουν την παγκόσμια οικονομία αυτοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και για
την ελληνική οικονομία σε ότι αφορά στους στόχους της χώρας. Γιατί αυτό είναι πέρα και πάνω από τις δυνάμεις της οποίας ελληνικής κυβέρνησης και του
όποιου υπουργείου Οικονομικών". Capital.gr

➢ Mytilineos: Δείγμα γραφής για «BOT» στις Ανανεώσιμες
Λίγες μέρες μετά την αλλαγή του οργανογράμματος της Mytilineos, με κορυφαία μεταρρύθμιση την ενσωμάτωση της METKA EGN στη νεοσύστατη γενική
διεύθυνση του Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Διεθνούς Ανάπτυξης ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) και τα αποτελέσματα ήρθαν στην
επιφάνεια. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος από την περασμένη χρονιά φρόντιζε μιλώντας στους επενδυτές και μετόχους να
τονίζει και να προϊδεάζει για την πολλά υποσχόμενη δραστηριότητα της METKA EGN στις ΑΠΕ. Μάλιστα στην τελευταία συνάντηση με τους θεσμικούς επενδυτές
ανήγγειλε και το πρώτο αποτέλεσμα του μοντέλου ΒΟΤ (Build, Operate & Transfer) της εταιρείας στην ελληνική αγορά.
Έτσι, μετά από διαγωνισμό που διενήργησε η Mytilineos πούλησε το χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 47MW του νεοσύστατου Τομέα
RSD, μέσω μεταβίβασης συμμετοχών της θυγατρικής της METKA-EGN LTD, στην Motor Oil. Το συνολικό τίμημα για το εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ανήλθε σε 45,8
εκατ. ευρώ.
Τα φωτοβολταϊκά πάρκα τέθηκαν σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2019, με εξασφαλισμένες τιμές βάσει 20ετούς σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
(PPA) με τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ). Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η METKA EGN κατασκεύασε τα πάρκα εντός του 2019 κι αμέσως
μετά τη λειτουργία τους, πέτυχε να τα πουλήσει.
Η δουλειά της METKA EGN είναι να κυνηγά την αδειοδοτική διαδικασία έργων, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία. Κάποιες από τις ΑΠΕ θα τις κρατά
στο χαρτοφυλάκιο της η Mytilineos και άλλες θα τις πουλά και με τα έσοδα θα κάνει νέες επενδύσεις.
Ένα άλλο μοντέλο που αποδίδει έσοδα είναι και η σύναψη διμερών συμβολαίων για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε καταναλωτές. Πρόσφατο
παράδειγμα είναι η 10ετής σύμβαση που υπέγραψε η ΜΕΤΚΑ EGN με την Coles, την δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα super market της Αυστραλίας για την
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) που θα προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές.
Ο Τομέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας RSD της MYTILINEOS διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο ήδη εσωτερικά εγκεκριμένων φωτοβολταϊκών έργων συνολικής
ισχύος περίπου 540MW σε Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Κύπρος, Ν. Κορέα, Μεξικό, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση
τουλάχιστον 1.500 MW φωτοβολταικών πάρκων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
Η συναλλαγή της Mytilineos με την Motor Oil πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιo αυτής ακριβώς της στρατηγικής του τομέα RSD της εταιρείας, η οποία βασίζεται
στην πολυετή εμπειρία της θυγατρικής της, ΜΕΤΚΑ-EGN, στην ανάπτυξη και κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων σε διεθνές επίπεδο, έχοντας ολοκληρώσει ήδη
περισσότερα από 1,2GW φωτοβολταϊκών έργων και 200MW έργων αποθήκευσης ενέργειας και στις 5 ηπείρους. Euro2day.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09.00 Γερμανία: ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q4) 0,1% 0,1%

12.00 Ελλάδα: ΔΤΚ Ελλάδας (ετήσια) (Jan) 1,0% 0,8%

12.00 Ελλάδα: ΕνΔΤΚ Ελλάδας (ετήσια) (Jan) 1,2% 1,1%

12.00 Ευρωζώνη: ΑΕΠ (ετήσια) (Q4) 1,0% 1,0%

15.30 ΗΠΑ: Βασικές Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Jan) 0,3% 0,7%
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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.

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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