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Σημείωμα

Κλείσιμο σε θετικό έδαφος , αλλά και στο χαμηλότερο επίπεδο της
ημέρας καταγράφηκε χθες για τον ΓΔΧΑ, ενώ παρόμοια ήταν και η
εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για σήμερα, στο επίκεντρο θα
βρεθούν εκ νέου τα μεγέθη του πληθωρισμού (Αυγούστου) στις
ΗΠΑ με τις εκτιμήσεις να κινούνται για άλλον ένα μήνα με αύξηση
τιμών πάνω από 5% σε ετήσια βάση. Νούμερα υψηλότερα των
εκτιμήσεων (εκτ. 5,3% YoY, εκτ. 0,4% MoM)) ενδεχομένως να
επηρεάσουν αρνητικά το κλίμα τις διεθνείς αγορές. Στο εσωτερικό,
θα συνεχιστούν οι διακυμάνσεις με σκοπό την μετακύλιση των
θέσεων στα παράγωγα, ενώ το ενδιαφέρον θα συνεχίσει να
επικεντρώνεται σε τίτλους με θετικούς καταλύτες.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 905.4 +11.9% +0.47%

FTASE 25 FTASE 2,179.1 +12.6% +0.50%

FTSEM 40 FTSEM 1,492.3 +34.8% -0.17%

FTSEA 140 FTSEA 539.1 +13.8% +0.23%

MSCI WORLD MXWO 3,126.1 +16.2% +0.13%

MSCI EMERG MXEF 1,301.5 +0.8% -0.57%

SXXP 600 SXXP 467.7 +17.2% +0.29%

DAX DAX 15,701.4 +14.5% +0.59%

FTSE 100 UKX 7,068.4 +9.4% +0.56%

CAC 40 CAC 6,676.9 +20.3% +0.20%

PSI 20 PSI20 5,401.7 +10.3% +1.79%

IBEX 35 IBEX 8,816.1 +9.2% +1.39%

FTSEMIB FTSEMIB 25,925.7 +16.6% +0.93%

DOW JONES DJI 34,869.6 +13.9% +0.76%

NASDAQ CCMP 15,105.6 +17.2% -0.07%

S&P 500 SPX 4,468.7 +19.0% +0.23%

NIKKEI 225 NIKI 30,447.4 +10.9% +0.22%

SHENZ 300 SHSZN 4,991.7 -4.2% -0.44%

HANG SENG HSI 25,813.8 -5.2% -1.50%

EUR/USD 1.1811 -3.3% -0.03%

BRENT BRENT 73.51 +41.9% +0.81%

CRUDE OIL NYMEX 70.45 +45.2% +1.0%

GOLD GOLDS 1,793.75 -5.5% +0.35%

SILVER XAG 23.74 -10.1% -0.02%

Nat GAS NG1 5.23 +106.0% +5.9%

ALUMIN LMAHDY 2,883.50 +46.1% -1.11%

COPPER HG1 436.35 +24.0% -1.9%

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

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

PUBLIC POWER COR 6.06% EYDAP WATER -2.59%
PLASTIKA KRITIS 4.12% ELLAKTOR SA -2.32%

VIOHALCO SA 3.07% COCA-COLA HBC AG -1.06%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 14/9/2021.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Cenergy: Ανάθεση έργου στη Σωληνουργεία Κορίνθου από την Subsea 7
Η Cenergy Holdings SA ανακοίνωσε σήμερα ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου, η θυγατρική της στους σωλήνες χάλυβα, υπέγραψε συμφωνία με την Subsea 7 Νορβηγίας, για
την κατασκευή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα υψίσυχνης συγκόλληση συγκόλλησης (HFW) για τη σύνδεση των υφιστάμενων κοιτασμάτων Kobra East & Gekko (KEG) της
Aker BP με το υπάρχον FPSO Alvheim (πλωτή μονάδα αποθήκευσης και εκφόρτωσης), στη Βόρεια Νορβηγική Θάλασσα.
Η ανάθεση αυτή, στη CPW, προέρχεται από την συμμαχία των Aker BP, Aker Solutions και Subsea 7 και βασίζεται στην επιτυχία προηγούμενων συνεργασιών, όπως στα έργα
Skogul, Aerfugl I & II και Hod.
Οι σωλήνες HFW, 9 χιλιομέτρων και 16”, του έργου KEG θα κατασκευαστούν και θα επενδυθούν εξωτερικά σε μεγάλα μήκη σωλήνων στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στη
Θίσβη Βοιωτίας και θα παραδοθούν απευθείας στη Subsea 7 στη Βίγκρα Νορβηγίας για προετοιμασία και επακόλουθη πόντιση με τη μέθοδο reel-lay.
Η ανάθεση αυτή αποτελεί άλλο ένα σημαντικό ορόσημο που επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της Σωληνουργεία Κορίνθου στα υποθαλάσσια έργα, καθώς τόσο οι τελικοί
χρήστες όσο και οι εργολάβοι εμπιστεύονται όλο και περισσότερο την τελευταία τεχνολογία σωλήνων συγκόλλησης σε κρίσιμες υποθαλάσσιες εφαρμογές, αναφέρει η
εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό ιστορικό έργων υποθαλάσσιων αγωγών σε όλο τον κόσμο.
Πιστεύουμε πως οι τεχνολογικές λύσεις σε ανταγωνιστικό κόστος που προσφέρει το εργοστάσιό μας στην Ελλάδα επιτρέπει σε διασυνδέσεις νέων κοιτασμάτων σε
υπάρχουσες μονάδες εξόρυξης, όπως το KEG, να είναι βιώσιμες και να συνεχίσουν να προσφέρουν στο ενεργειακό μείγμα.

• Attica Bank: Αύριο η Γενική Συνέλευση για την ΑΜΚ – Συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ
Σε εγρήγορση ενόψει των εξελίξεων στην Attica Bank βρίσκεται το ΤΧΣ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, χθες συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου για πρώτη φορά
δια ζώσης, ύστερα από περισσότερο από ένα χρόνο. Την ίδια ώρα έντονες είναι οι διεργασίες και για την αναμόρφωση του ρόλου του ΤΧΣ, με το σχετικό νομοσχέδιο να
μπαίνει στην τελική ευθεία της διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς, με προοπτική να υποβληθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Οκτώβριο.
Στην παρούσα φάση, το κύριο ενδιαφέρον του ΤΧΣ επικεντρώνεται στην Attica Bank, καθώς όπως όλα δείχνουν, στο Ταμείο θα καταλήξουν τα μετατρέψιμα σε μετοχές
warrants της Τράπεζας. Πρόκειται για τους παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής – «warrants») που η Τράπεζα εξέδωσε
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύστερα από την εκ μέρους του καταβολή περίπου 152 εκατ. ευρώ έναντι αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έθεσε η διοίκηση της Αttica Bank μετά τη διαδικασία ενεργοποίησης του αναβαλλόμενου φόρου, αύριο Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
λήγει για τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας η περίοδος άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (call option) των δικαιωμάτων μετατροπής. Στην περίπτωση που αυτά
δεν ασκηθούν (όπως και αναμένεται), τα δικαιώματα μετατροπής μπορούν να προσφερθούν σε τρίτους και αν τελικώς δεν υπάρχει επίσης ενδιαφέρον (όπως και
διαφαίνεται) τελικός αποδέκτης θα είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Στο πλαίσιο των δρομολογούμενων εξελίξεων, το επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένεται ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Attica Bank και το ΤΧΣ.
Αύριο η Attica Bank συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της, προκειμένου να εγκρίνουν τους όρους αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 120 – 240 εκατ.
ευρώ που έχει προτείνει το Δ.Σ. Η ΑΜΚ θα γίνει με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της αυριανής γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονται:
Αύξηση ονομαστικής αξίας υφιστάμενων κοινών μετοχών από 0,30 ευρώ σε 18 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών με
τη συνένωση 60 μετοχών σε 1 (reverse split). Προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με
κεφαλαιοποίηση μέρους υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού.
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136.838.692,60 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 18 ευρώ σε 0,20 ευρώ, με σκοπό τον σχηματισμό
ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018.
Παροχή δυνατότητας στο Δ.Σ. της τράπεζας να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Newmoney.gr

• Profile: Τι ακολουθεί το ιστορικά υψηλό 1ο εξάμηνο
Πολύ μεγάλη βελτίωση οικονομικών επιδόσεων εμφάνισε κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο η Profile, ανεβάζοντας σε ιστορικό ρεκόρ τον κύκλο εργασιών της (+17%, στα 8,04
εκατ. ευρώ) υπερδιπλασιάζοντας την καθαρή της κερδοφορία (1,07 εκατ. έναντι 493 χιλ. ευρώ) και διατηρώντας υψηλό θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα συν
χρηματοοικονομικές επενδύσεις μείον τραπεζικές υποχρεώσεις) που στις 30 Ιουνίου του 2021 διαμορφώθηκε στα 7,5 εκατ. ευρώ, παρά τις επενδύσεις που υλοποιήθηκαν
και παρά την εξαγορά της εταιρείας Centevo.
Ακόμη μεγαλύτερες όμως προσδοκίες φαίνεται πως διαμορφώνονται για το μέλλον. «Εκτιμούμε ότι στο δεύτερο φετινό εξάμηνο οι επιδόσεις της εισηγμένης θα είναι
ακόμη καλύτερες, με τον κύκλο εργασιών να είναι υπερδιπλάσιος από αυτόν του πρώτου μισού του 2021, με όποια επίδραση μπορεί να έχει αυτό στην καθαρή
κερδοφορία της τρέχουσας χρήσης» υποστηρίζουν χρηματιστηριακοί αναλυτές, συμπληρώνοντας: «Η εταιρεία διευρύνει το πελατολόγιό της, επεκτείνει την προϊοντική της
γκάμα και ανεβάζει όλο και περισσότερο το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων από χρόνο σε χρόνο εσόδων της».
Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους το περυσινό φρένο που είχε παρατηρηθεί στους ρυθμούς ανάπτυξης λόγω της πανδημίας έχει παρέλθει και έτσι η εισηγμένη έχει
εισέλθει εκ νέου σε σαφώς ανοδική τροχιά.
Επιπλέον, συνεχίζουν, υπάρχουν δύο τουλάχιστον ακόμη παράγοντες που θα μπορούσαν να δράσουν καταλυτικά από το 2022 και μετά, πέρα από τη γενικότερη άνοδο της
ζήτησης που εμφανίζει ο τομέας του fintech, στον οποίον επικεντρώνεται η Profile.
Ο πρώτος σχετίζεται με τις δουλειές που μπορεί να φέρει άμεσα και έμμεσα η εξαγορασθείσα μέσα στο 2021 Centevo και ο δεύτερος με τα δημόσια έργα του Ταμείου
Ανάκαμψης που θα αρχίσουν να «τρέχουν» από την επόμενη χρονιά και μέρος των οποίων θα διεκδικήσει η εισηγμένη.
Αναλυτές επίσης εντοπίζουν ένα ακόμη «μαξιλάρι» ενδεχόμενων πρόσθετων κερδών και ρευστότητας μέσα από το πακέτο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Ρrofile στο
χαρτοφυλάκιό της. Συγκεκριμένα, η εισηγμένη εταιρεία κατείχε στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 287.099 ίδιες μετοχές της (αντιστοιχούν στο 2,41% του συνόλου) που έχουν
αποκτηθεί με ένα μέσο κόστος κτήσης κοντά στα 4,7 ευρώ, όταν η τιμή του τίτλου στο ταμπλό του ΧΑ έκλεισε στα 5,88 ευρώ.
«Πολιτική της εταιρείας είναι να ρευστοποιεί τις μετοχές αυτές σε θεσμικά χαρτοφυλάκια, κάτι που αν γίνει θα ενισχύσει περαιτέρω τόσο τα ίδια κεφάλαια, όσο και τη
ρευστότητα του Ομίλου. Αυτό το έχουμε δει να γίνεται και στο παρελθόν. Αν τώρα υποθέσουμε την πώλησή του πακέτου των ιδίων μετοχών κοντά στα τρέχοντα επίπεδα
τιμών, τόσο θα μιλάμε για επιπλέον 1,6 με 1,7 εκατ. στο ταμείο της Profile» αναφέρεται χαρακτηριστικά. Euro2day.gr

Depolas Investment Services

Ημερήσιο Σημείωμα

ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09:00 Ηνωμένο Βασίλειο: Δείκτης Μέσων Απολαβών +Επιμίσθιο (Μπόνους) 8,2% 8,8%

09:00 Ηνωμένο Βασίλειο: Αλλαγή Μέτρησης Διεκδικητή (Aug) -48,9Κ

15:00 ΗΠΑ: Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Aug) 0,3% 0,3%
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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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