
Σημείωμα

Σε θετικό έδαφος κινήθηκε και χθες ο ΓΔΧΑ μετά τα κέρδη
της Δευτέρας αντίστοιχα με τους ευρωπαϊκούς δείκτες. Τα
αποτελέσματα της Jumbo καταγράφηκαν ιδιαίτερα
ανθεκτικά δεδομένης της πτώσης του κύκλου εργασιών (-
16,9% yoy) με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 49,8εκ
ευρώ και την ταμειακή κατάσταση του ομίλου να
ενισχύεται περαιτέρω στα 399,4εκ ευρώ (ταμείο +
κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία - δανεισμός).
Αξιοσημείωτη για την εισηγμένη είναι η αύξηση εσόδων
κατά 3,3% στην Ρουμανία. Ομοίως και η Κρι Κρι κατάγραψε
αύξηση μεγεθών σε τζίρο και κερδοφορία στο εξάμηνο με
σημαντική ανάπτυξη στις αγορές εξωτερικού
(έσοδα_+29,7% yoy). Στο εξωτερικό εστιάζουμε στην
μεταβλητότητα που έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα,
και διατηρούμε αυξημένα αντανακλαστικά για πιθανές
υποχωρήσεις τιμών, κυρίως σε μετοχές υψηλής ανάπτυξης
(high growth stocks) ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας,
που πιθανότατα να επηρεάσουν το ευρύτερο κλίμα. Στο
επίκεντρο σήμερα η συνεδρίαση της FED.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 663,6 -27,6% +0,38%

FTASE 25 FTASE 1.593,7 -30,6% +0,21%

FTSEM 40 FTSEM 868,5 -27,3% +0,70%

FTSEA 140 FTSEA 398,2 -30,0% +0,02%

MSCI WORLD MXWO 2.408,0 +2,1% +0,48%

MSCI EMERG MXEF 1.112,6 -0,2% +0,76%

SXXP 600 SXXP 371,0 -10,8% +0,66%

DAX DAX 13.217,7 -0,2% +0,18%

FTSE 100 UKX 6.105,5 -19,1% +1,32%

CAC 40 CAC 5.067,9 -15,2% +0,32%

PSI 20 PSI20 4.284,2 -17,8% -0,04%

IBEX 35 IBEX 7.036,0 -26,3% +1,22%

FTSEMIB FTSEMIB 19.957,0 -15,1% +0,82%

DOW JONES DJI 27.995,6 -1,9% +0,01%

NASDAQ CCMP 11.190,3 +24,7% +1,21%

S&P 500 SPX 3.401,2 +5,3% +0,52%

NIKKEI 225 NIKI 23.454,9 -0,9% -0,44%

SHENZ 300 SHSZN 4.688,5 +14,4% +0,80%

HANG SENG HSI 24.732,8 -12,3% +0,38%

EUR/USD 1,1847 +5,7% -0,16%

BRENT BRENT 40,53 -38,6% +2,32%

CRUDE OIL NYMEX 38,28 -37,3% +2,7%

GOLD GOLDS 1.954,15 +28,8% -0,14%

SILVER XAG 27,14 +52,0% +0,05%

Nat GAS NG1 2,36 +7,9% +2,25%

ALUMIN LMAHDY 1.750,25 -1,7% -0,65%

COPPER HG1 306,30 +9,5% -0,11%

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

FOURLIS SA 5,49% HELLENIC EXCHANG -1,64%
PUBLIC POWER COR 4,73% MYTILINEOS S.A. -1,40%
AEGEAN AIRLINES 4,28% HOLDING CO ADMIE -1,27%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα (16/09/2020)

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Jumbo: Πτώση στα μεγέθη 6μήνου, στα €278,82 εκατ. ο τζίρος, στα €49,81 εκατ. τα κέρδη
Η σταθερά αυξανόμενη εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού προς τα προϊόντα και την εξυπηρέτηση των καταστημάτων JUMBO, επέτρεψε στον Όμιλο να
ισορροπήσει -με μικρές απώλειες- τις λογιστικές καταστάσεις 6μήνου, παρά την γενικότερη δύσκολη και αβέβαιη κατάσταση στο λιανεμπόριο, όπως ανακοίνωσε
σήμερα η εισηγμένη.
Ειδικότερα, ο τζίρος του 6μήνου (Ιανουάριος-Ιούνιος 2020) για τον Όμιλο JUMBO, διαμορφώθηκε σε 278,82 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά -16,88% σε σχέση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο που ήταν 335,43 εκατ. ευρώ.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία:
Στην Ελλάδα οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά -21,29%
Στην Κύπρο οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά -22,95%
Στην Βουλγαρία κατά -13,07%
Αντιθέτως στην Ρουμανική αγορά καταγράφηκε μικρή αύξηση +3,33% συμπεριλαμβανομένου του καταστήματος στο Brasov που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019.
Η μικτή κερδοφορία του Ομίλου, κατά το πρώτο 6μηνο του έτους, ανήλθε σε 144,95 εκατ. Ευρώ καταγράφοντας μείωση -20,23% (σε σύγκριση με τα 181,71 εκατ.
Ευρώ του α' 6μήνου 2019). Το περιθώριο των μικτών κερδών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 51,99% ενώ πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο ήταν 54,17%.
Το περιθώριο των μεικτών κερδών μειώθηκε σημαντικά λόγω του lock down για περίπου 2,5 μήνες σε Ελλάδα και Κύπρο καθώς και λόγω των σοβαρότατων
ρυθμίσεων περιορισμού της κυκλοφορίας σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής. Η περίοδος αυτή συμπεριλάμβανε και την εποχική περίοδο του Πάσχα όπου
ανάγκασε την εταιρεία είτε να πετάξει εποχιακά προϊόντα είτε να τα προσφέρει σε τιμές δραματικά κάτω του κόστους.
Με την επαναλειτουργία των καταστημάτων αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη του μεικτού κατά το τρίτο τρίμηνο καθώς και την περίοδο των Χριστουγέννων.
Κατά την ίδια περίοδο, η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους συνέβαλε ώστε τα Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους να διαμορφωθούν σε 49,81
εκατ. ευρώ έναντι των 64,13 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, μειωμένα κατά -22,34%.
Ο Όμιλος κατά την περίοδο του lockdown προσάρμοσε την στρατηγική των αγορών λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα αδράνειας των καταστημάτων. Ωστόσο,
παρέμεινε συνεπής στις υποχρεώσεις του προς τους εργαζομένους, προμηθευτές, το κράτος και τους μετόχους. Κατά συνέπεια την τελευταία μέρα του Ιουνίου
2020, τα χρηματικά διαθέσιμα και λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ανήλθαν σε 598,37 εκατ. Ευρώ από 506,63 εκατ. Ευρώ
κατά την 30.06.2019.
Δίκτυο Καταστημάτων
Κατά την 30η Ιουνίου 2020 ο Όμιλος JUMBO αριθμούσε 80 καταστήματα 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία 14 στη Ρουμανία. Επιπλέον
στην Ελλάδα λειτουργεί με επιτυχία το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr . Τον Ιούνιο του 2020 το ηλεκτρονικό κατάστημα έγινε διαθέσιμο και στην Κύπρο.
Μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει παρουσία με 26 καταστήματα που φέρουν το σήμα JUMBO, σε 6 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία
και Μαυροβούνιο).
Επενδυτική Στρατηγική
Ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση των επενδυτικών του σχεδίων. Ωστόσο, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην αδειοδότηση των έργων λόγω της πανδημίας,
εκτιμάται ότι τα τρία καταστήματα που ήταν προγραμματισμένα να λειτουργήσουν εντός του 2020 θα ανοίξουν κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021.
Μερισματική πολιτική
Παρά την προφανή δυσκολία πρόβλεψης των μελλοντικών εξελίξεων στα οικονομικά μεγέθη και την ασάφεια που δημιουργεί η πανδημία, αναλλοίωτος
παραμένει ο σχεδιασμός της διοίκησης όσον αφορά το μέρισμα που προτίθεται να διανεμηθεί για την τρέχουσα χρήση:
Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί στους μετόχους θα είναι ίσο με αυτό της δωδεκάμηνης χρήσης από 1.7.2018 έως 30.6.2019, δηλαδή 0,47 Ευρώ ανά μετοχή.
Για την υλοποίηση του ανωτέρω σχεδιασμού η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2020, ενέκρινε διανομή του 50% του ανωτέρω ποσού,
δηλαδή ποσό μικτό 0,235 € ανά μετοχή. Η καταβολή ξεκίνησε την 6η Ιουλίου 2020. Capital.gr

➢ ΚΡΙ - ΚΡΙ : Στα €9,08 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη 6μήνου
H βιομηχανία γάλακτος Κρι Κρι δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου 2020.
Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €65,92 εκ. έναντι €57,40 εκ. το 2019 (αυξημένος +14,8%).
Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής:
-Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €22,76 εκ. έναντι €22,40 εκ. το εξάμηνο 2019.
-Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €13,80 εκ. έναντι €12,23 εκ. το εξάμηνο 2019.
-Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €11,94 εκ., έναντι €10,50 εκ. το εξάμηνο 2019.
-Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €9,08 εκ., έναντι €7,64 εκ. το εξάμηνο 2019.
Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στο εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε €12,18 εκ. από €12,82 εκ. Παρά το αρχικό έντονο πλήγμα που δέχτηκε η ελληνική
αγορά παγωτού από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν, συνεπεία του COVID-19, η κατάσταση βελτιώθηκε στη συνέχεια, με αποτέλεσμα η πτώση των
πωλήσεων να περιοριστεί στο -5%. H μάρκα Κρι Κρι κατατάσσεται στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 14,1% (στοιχεία NIELSEN
Ιούνιος 2020).
Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν αύξηση +16,3%, αγγίζοντας τα €25,4 εκ. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη μεγέθυνση της
αγοράς στο εξάμηνο κατά 5,2%, στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς των επώνυμων γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων private label
προϊόντων. Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώνεται πλέον, σε 16,6%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία IRI σε όγκο, Ιούνιος 2020].
Euro2day.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09:00 Ηνωμένο Βασίλειο: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Aug) 0,1% 1,0%

15:30 ΗΠΑ: Βασικές Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Aug) 0,9% 1,9%

15:30 ΗΠΑ: Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Aug) 1,0% 1,2%

17:30 ΗΠΑ: Απογραφή Αργού Πετρελαίου 2,049M 2,032M

21:00 ΗΠΑ: Απόφαση Επιτοκίου 0,25% 0,25%

21:30 ΗΠΑ: Συνέντευξη Τύπου της FOMC
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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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