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Σημείωμα

Το νέο τραπεζικό επεισόδιο με την Credit Suisse Group
πυροδότησε σημαντικές πωλήσεις από τους επενδυτές τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα οι ημερήσιες
απώλειες για τους βασικούς Ευρωπαϊκούς μετοχικούς δείκτες να
κινούνται περί των 4 ποσοστιαίων μονάδων. Στην τελευταία
ανακοίνωση της τράπεζας ως άμεσο σχέδιο γίνεται αναφορά για
δανεισμό από την κεντρική τράπεζα της Ελβετίας. Πορευόμαστε
αξιολογώντας τις εξελίξεις επί του θέματος. Στο επίκεντρο θα
βρεθεί σήμερα η συνεδρίαση της ΕΚΤ και το μέγεθος της αύξησης
επιτοκίων μετά τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών. Η
αύξηση πιθανολογείται μεταξύ των 25μβ και 50 μβ. Στο εσωτερικό,
πλήρη στήριξη στις αποτιμήσεις προσφέρουν τόσο τα
αποτελέσματα του ΟΠΑΠ με ετήσιο EBITDA στα 736εκ. Ευρώ
(+33,7%) και κέρδη 592εκ ευρώ εκ των οποίων τα 181εκ ευρώ
ήταν έκτακτα (πώληση Betano), αλλά της Aegean όπου τα ετήσια
κέρδη διαμορφώθηκαν στα 107εκ ευρώ και μάλιστα με το
καλύτερο καταγεγραμμένο Δ΄ τρίμηνο στην ιστορία της (θετική
κερδοφορία Δ΄ τριμήνου στα 13,6εκ ευρώ). Ο ΓΔΧΑ βρίσκεται σε
κρίσιμο σημείο και η συνέχεια φαίνεται ότι θα κριθεί εν πολλοίς
από τον τραπεζικό δείκτη. Η σημερινή ατζέντα περιλαμβάνει και
τα σημαντικά στοιχεία από την αγορά εργασίας και κατοικίας των
ΗΠΑ.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 1,025.2 +10.3% -4.55%

FTASE 25 FTASE 2,490.1 +10.6% -4.81%

FTSEM 40 FTSEM 1,496.2 +6.0% -4.27%

FTSEA 140 FTSEA 594.3 +10.2% -4.57%

MSCI WORLD MXWO 2,638.5 +1.4% -1.34%

MSCI EMERG MXEF 946.9 -1.0% +0.19%

SXXP 600 SXXP 436.5 +2.7% -2.92%

DAX DAX 14,735.3 +5.8% -3.27%

FTSE 100 UKX 7,344.5 -1.4% -3.83%

CAC 40 CAC 6,885.7 +6.4% -3.58%

PSI 20 PSI20 5,812.9 +1.5% -2.77%

IBEX 35 IBEX 8,759.1 +6.4% -4.37%

FTSEMIB FTSEMIB 25,565.8 +7.8% -4.61%

DOW JONES DJI 31,874.6 -3.8% -0.87%

NASDAQ CCMP 11,434.1 +9.2% +0.05%

S&P 500 SPX 3,891.9 +1.4% -0.70%

NIKKEI 225 NIKI 27,229.5 +4.3% +0.03%

SHENZ 300 SHSZN 3,986.9 +3.0% +0.06%

HANG SENG HSI 19,539.9 -1.2% +1.52%

EUR/USD 1.0577 -1.2% -1.45%

BRENT BRENT 73.69 -14.2% -4.85%

CRUDE OIL NYMEX 67.61 -15.8% -5.2%

GOLD GOLDS 1,918.58 +5.2% +0.77%

SILVER XAG 21.78 -9.1% +0.36%

Nat GAS NG1 2.44 -45.5% -5.2%

ALUMIN LMAHDY 2,224.25 -5.3% -3.38%

COPPER HG1 385.65 +1.2% -3.8%

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

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

TERNA ENERGY SA 0.27% PIRAEUS FINANCIA -10.98%
PLASTIKA KRITIS 0.00% ALPHA SERVICES A -10.39%

AEGEAN AIRLINES -0.41% EUROBANK ERGASIA -9.19%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap

Thursday, March 16, 2023



Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 16/3/2022.
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Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Crédit Suisse: «Σωσίβιο» 50 δισ. ευρώ από την Ελβετική Κεντρική Τράπεζα
Σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση, η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα πέταξε σήμερα «σωσίβιο» ρευστότητας 50,6 δισ. ευρώ (50 δισ. ελβετικά φράγκα) στην
εμβληματική Crédit Suisse, καθώς οι μετοχές της τράπεζας κατακρημνίστηκαν με εφιαλτικό τρόπο χθες Τετάρτη, φτάνοντας να υποχωρούν ακόμη και
πάνω από 30% προτού κλείσουν στο 1,697 φράγκο (–24,24%).
Είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται η χορήγηση τόσης ρευστότητας σε μεγάλη τράπεζα σε παγκόσμια κλίμακα από την τραπεζική κρίση του 2008.
Η κίνηση φαίνεται πως απέδωσε καθώς η ενδεικτική τιμή των μετοχών της Credit Suisse ήταν 21% υψηλότερη κατά τις σημερινές προσυνεδριακές
συναλλαγές στο ελβετικό χρηματιστήριο.
Παράλληλα, η τράπεζα κάνει προσφορά για την επαναγορά ομολόγων αξίας έως 3 δισ. ελβετικών φράγκων, σε μία προσπάθεια να περιορίσει την κρίση
εμπιστοσύνης που προκαλεί μετασεισμούς στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα.
«Η επιπρόσθετη ρευστότητα θα υποστηρίξει τις κύριες δραστηριότητες της Crédit Suisse και των πελατών της, καθώς η Crédit Suisse λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα για να δημιουργηθεί μια τράπεζα πιο απλή και στοχευμένη, βασισμένη στις ανάγκες των πελατών της», ανέφερε η δεύτερη
μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. Kathimerini.gr

• ΟΠΑΠ: Στα 1,93 δισ. τα GGR του 2022, άλμα 26%
Ο ΟΠΑΠ, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
• Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) χρήσης 2022 διαμορφώθηκαν στα €1.939,0εκ. έναντι €1.538,8εκ. το 2021, αυξημένα κατά 26,0% σε ετήσια
βάση, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης των παιχνιδιών και της διευρυμένης πελατειακής μας βάσης στο online. Το δ’ τρίμηνο 2022 τα καθαρά
έσοδα διαμορφώθηκαν στα €540,9εκ., φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ, αυξημένα κατά 8,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι,
αντικατοπτρίζοντας την ώθηση που έδωσαν οι επιτυχημένες βελτιώσεις στα παιχνίδια μας. Παράλληλα, τα έσοδα ενισχύθηκαν από την αυξημένη
επισκεψιμότητα στα πρακτορεία μας και την παικτική δραστηριότητα στο σύνολο των καναλιών διανομής μας, καθώς και από το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ποδοσφαίρου, παρά τα ευνοϊκά για τους παίκτες αποτελέσματα αγώνων.
• Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε το 2022 κατά 31,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €798,8εκ. (χρήση 2021: €605,8εκ.) ως
αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων σε συνδυασμό με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Το δ’ τρίμηνο 2022 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε
€223,9εκ. αυξημένο κατά 14,7% (δ’ τρίμηνο 2021: €195,3εκ.).
• Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2022 αυξήθηκαν κατά 33,7% στα €736,0εκ. (χρήση 2021: €550,3εκ.), ή κατά 38,5% σε
επαναλαμβανόμενη βάση, αντικατοπτρίζοντας αυξημένα έσοδα και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2022 ανήλθαν σε €202,7εκ.
(δ’ τρίμηνο 2021: €170,4εκ.) αυξημένα κατά 18,9% ή κατά 17,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση..
• Τα λειτουργικά έξοδα χρήσης 2022 διαμορφώθηκαν στα €365,1εκ. έναντι €321,8εκ. το 2021, αυξημένα κατά 13,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι, υποστηρίζοντας την πλήρη επαναλειτουργία των retail δραστηριοτήτων το 2022 έναντι των επιβεβλημένων περιορισμών το 2021 λόγω της
πανδημίας, καθώς και την ανάπτυξη του online. Τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €113,9εκ. υψηλότερα κατά 22,2% σε ετήσια βάση
ως αποτέλεσμα κυρίως των αυξημένων εξόδων προβολής και διαφήμισης. Σε συγκρίσιμη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, τα
λειτουργικά έξοδα της χρήσης 2022 και του δ’ τριμήνου 2022 αυξήθηκαν κατά 11,5% και 23,9% αντίστοιχα σε ετήσια βάση..
• Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2022 διαμορφώθηκαν στα €592,3εκ. (χρήση 2021: €259,4εκ.) αυξημένα κατά 128,3% σε ετήσια βάση. Στο δ’ τρίμηνο 2022 τα
καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €306,5εκ. (δ’ τρίμηνο 2021: €81,2εκ.), αυξημένα κατά 277,6% ενσωματώνοντας κέρδος €181,3εκ. από την πώληση της Betano.
Σε επαναλαμβανόμενη βάση και μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη, τα καθαρά κέρδη 2022 ανήλθαν σε €436,0εκ, αυξημένα
κατά 73,8% σε ετήσια βάση, ενώ διαμορφώθηκαν σε €127,5εκ. το δ’ τρίμηνο 2022, υψηλότερα κατά 47,9% σε ετήσια βάση, επιδεικνύοντας βελτιωμένα
περιθώρια.
• Ισχυρή ταμειακή θέση με δείκτη Καθαρού Δανεισμού/EBITDA στο 0.08x (0,15x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων)
• Συνολική ανταμοιβή μετόχων για το 2022 : €1,45 ανά μετοχή
• Συνολικό ποσό μερίσματος ύψους €1,00. Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 27 Απριλίου για υπόλοιπο μεικτό μέρισμα ανά μετοχή για
τη χρήση 2022 στα €0,70. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 6 Ιουνίου 2023.
• Προμέρισμα €0,30 ήδη διανεμημένο στις 9 Νοεμβρίου 2022. Επιστροφή κεφαλαίου €0,45 ανά μετοχή, υπό την αίρεση της έγκρισης της Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων. Ημερομηνία αποκοπής 19 Ιουνίου 2023. Euro2day.gr

• AEGEAN: Θετικές οι ενδείξεις για το 2023, οι προ-κρατήσεις έχουν υπερβεί το προ πανδημίας επίπεδο
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, για το σύνολο του έτους, ανήλθε σε 1,34 δισ., αυξημένος κατά 98% σε σχέση με το 2021 και 2% υψηλότερος από το
2019. Το 2022, ο Όμιλος προσέφερε 15,8 εκατ. θέσεις και μετέφερε 12,5 εκατ. επιβάτες συνολικά, 73% περισσότερους σε σχέση με το 2021, εκ των
οποίων 7,3 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού.
Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 79,8% σημαντικά βελτιωμένος από το 2021 (+ 14,3 ποσοστιαίες μονάδες), αλλά κάτω από τα επίπεδα του
2019, απόρροια της επίδρασης του πρώτου και δεύτερου τριμήνου. Η συμβολή της κίνησης του δικτύου εξωτερικού αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80% του
συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου για το 2022. Capital.gr

ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

12:00 Ελλάδα: Τριμηνιαία Ανεργία Ελλάδας (Q4) 11,6%

14:30 ΗΠΑ: Άδειες Κτιρίων (Feb) 1,340Μ 1,339Μ

14:30 ΗΠΑ: Αρχικές Αιτήσεις Επιδόματος Ανεργίας 205Κ 211Κ

14:30 ΗΠΑ: Ομοσπονδιακός Δείκτης Βιομηχανίων Philadelphia (Mar) -15,6 -24,3

15:15 Ευρωζώνη: Ρυθμός Διευκόλυνσης Καταθέσεων (Mar) 3,00% 2,50%

15:15 Ευρωζώνη: ΕΚΤ Διευκόλυνση Οριακής Χρηματοδότησης 3,25%

15:15 Ευρωζώνη: Δήλωση Νομισματικής Πολιτικής ΕΚΤ & Απόφαση Επιτοκίου (Mar) 3,50% 3,00%

15:45 Ευρωζώνη: Συνέντευξη Τύπου της ECB

17:15 Ευρωζώνη: Ομιλία της Προέδρου της ΕΚΤ, Λαγκάρντ



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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