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Σημείωμα

Με κέρδη έκλεισαν χθες οι Ευρωπαϊκές μετοχές καθώς αν και η
ΕΚΤ ανέβασε τα επιτόκια κατά 50μβ έδειξε ψυχραιμία για τον
τραπεζικό κλάδο στην περιοχή. Στις ΗΠΑ, πρωταγωνίστησε ο
τεχνολογικός δείκτης Nasdaq με τα στοιχήματα για την
επερχόμενη αύξηση επιτοκίων να κινούνται πλέον στις 25μβ. Στο
εσωτερικό, ο ΓΔΧΑ κράτησε τις 1020 μονάδες προσφέροντας
πάτημα για μια πρώτη ανοδική αντίδραση αν επιτρέψει και το
περιβάλλον. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι η αισιοδοξία που επικρατούσε
για τον χρηματοπιστωτικό τομέα διεθνώς (λόγω υψηλότερων
επιτοκίων) έχει πληγεί σημαντικά και οι ανοδικές κινήσεις θα είναι
μάλλον περιορισμένες σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
Σήμερα εκπνέουν τα παράγωγα τριμηνιαίου κύκλου και δεν θα
είναι απαραίτητα μια αντιπροσωπευτική ημέρα για την
βραχυπρόθεσμη τάση. Η σημερινή ατζέντα περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων την τελική μέτρηση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης, την
βιομηχανική παραγωγή Φεβρουάριου και την καταναλωτική
εμπιστοσύνη Michigan (Μαρτίου αρχική μέτρηση) στις ΗΠΑ.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 1,031.9 +11.0% +0.65%

FTASE 25 FTASE 2,505.9 +11.3% +0.63%

FTSEM 40 FTSEM 1,489.7 +5.5% -0.44%

FTSEA 140 FTSEA 598.3 +10.9% +0.67%

MSCI WORLD MXWO 2,678.0 +2.9% +1.50%

MSCI EMERG MXEF 941.4 -1.6% -0.58%

SXXP 600 SXXP 441.6 +3.9% +1.19%

DAX DAX 14,967.1 +7.5% +1.57%

FTSE 100 UKX 7,410.0 -0.6% +0.89%

CAC 40 CAC 7,025.7 +8.5% +2.03%

PSI 20 PSI20 5,866.0 +2.4% +0.91%

IBEX 35 IBEX 8,890.2 +8.0% +1.50%

FTSEMIB FTSEMIB 25,918.8 +9.3% +1.38%

DOW JONES DJI 32,246.6 -2.7% +1.17%

NASDAQ CCMP 11,717.3 +12.0% +2.48%

S&P 500 SPX 3,960.3 +3.1% +1.76%

NIKKEI 225 NIKI 27,010.6 +3.5% -0.80%

SHENZ 300 SHSZN 3,939.2 +1.7% -1.20%

HANG SENG HSI 19,203.9 -2.9% -1.72%

EUR/USD 1.0610 -0.9% +0.31%

BRENT BRENT 74.70 -13.0% +1.37%

CRUDE OIL NYMEX 68.35 -14.8% +1.1%

GOLD GOLDS 1,919.52 +5.2% +0.05%

SILVER XAG 21.70 -9.4% -0.36%

Nat GAS NG1 2.51 -43.8% +3.1%

ALUMIN LMAHDY 2,216.50 -5.7% -0.35%

COPPER HG1 388.55 +2.0% +0.8%

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

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

PIRAEUS FINANCIA 3.20% AEGEAN AIRLINES -1.65%
TITAN CEMENT INT 2.82% OPAP SA -1.55%
COCA-COLA HBC AG 2.36% ELLAKTOR SA -1.35%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap

Friday, March 17, 2023



Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στο Χρηματιστήριο Αθηνών, λόγω

συγχώνευσης με απορρόφησή της από την εταιρία «AUSTRIACARD HOLDINGS AG», σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων

των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και κατόπιν της Οριστικής Δικαστικής Έγκρισης της διασυνοριακής συγχώνευσης από το Αυστριακό

Δικαστήριο Μητρώου Εταιριών.
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Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• ΟΠΑΠ: Οι προσδοκίες για το μέρισμα του 2023 και οι εκτιμήσεις για τζίρο και EBITDA
Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Γιαν Κάρας στις εκτιμήσεις του για την πορεία του οργανισμού το 2023. Στο
πλαίσιο της χθεσινής τηλεδιάσκεψης για τους θεσμικούς αναλυτές, ο κ. Κάρας επεσήμανε ότι οι σταθερά θετικές επιδόσεις που έχουν σημειωθεί κατά
τους πρώτους μήνες του έτους συγκλίνουν σε μια ακόμη χρονιά ανάπτυξης, η οποία θα προέλθει τόσο από το δίκτυο των πρακτορείων όσο και το online
κομμάτι, ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην αστάθεια του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
"Παράλληλα, παραμένουμε επιφυλακτικοί και προσεκτικοί σε λογικό επίπεδο, τηρουμένων των συνθηκών που επικρατούν στο μακροοικονομικό
περιβάλλον, την ενεργειακή κρίση και τις πληθωριστικές πιέσεις και πώς αυτές επηρεάζουν το εισόδημα και την ψυχολογία των πελατών μας",
επεσήμανε.
Οι εκτιμήσεις για GGR και EBITDA
Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις για τις προοπτικές στο σύνολο της χρήσης, η διοίκηση του ΟΠΑΠ έδωσε guidance για τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)
στα 2,06 με 2,14 δισ. ευρώ έναντι 1,939 δισ. ευρώ που έφτασαν το 2022. Επιπλέον, το guidance για EBITDA κινείται στα 740 με 760 εκατ. ευρώ, αυξημένο
μέχρι και περίπου 3% σε σχέση με το EBITDA του 2022 που έκλεισε στα 736 εκατ. ευρώ.
Στο θετικό αποτύπωμα των επιδόσεων για το 2023 αναμένεται να συμβάλλει η ανάπτυξη του retail δικτύου και της online δραστηριότητας.
Στα καινούργια λανσαρίσματα περιλαμβάνεται και το iLottary, το οποίο θα βγει στον αέρα μέσα στο επόμενο διάστημα και εκτιμάται ότι θα συμβάλει
στην περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικτυακής δραστηριότητας, η οποία αναμένεται να τρέξει με διψήφιο ρυθμό σε ετήσια βάση.
"Το iLottary είναι κάτι σχετικά πρωτόγνωρο για την ελληνική αγορά, καθώς φέρνει μια σειρά από διαφορετικά παιχνίδια στους πελάτες και
ανυπομονούμε να δούμε την απήχηση που θα έχει. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί μια πιο μαζική πρόταση για την αγορά, διατηρούμε ψηλά τον πήχη
των προσδοκιών μας", τόνισε ο επικεφαλής του ομίλου.
Οι προσδοκίες για το μέρισμα του 2023
Σε σχέση με τη διανομή μερίσματος το 2023 ο CFO του ΟΠΑΠ, Pavel Mucha επεσήμανε ότι η πολιτική του ομίλου δεν έχει αλλάξει σε σχέση με όσα έχει
ανακοινώσει σε προηγούμενες ενημερώσεις.
"Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας για τη διανομή των κερδών στους μετόχους με μίνιμουμ το 1 ευρώ ανά μετοχή. Στις χρήσεις του 2021
και του 2022 υπήρξε και το επιπλέον στοιχείο της επιστροφής κεφαλαίου. Προφανώς, στη χρήση του 2022 συμπεριλάβαμε το one off όφελος από την
πώληση της Betano και όπως είχαμε επικοινωνήσει από την αρχή την πρόθεσή μας για διανομή του συγκεκριμένου κέρδους στους μετόχους, την
υλοποιήσαμε. Οι προσδοκίες για τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2023 είναι λίγο παραπάνω από το 1 ευρώ ανά μετοχή", επεσήμανε. Capital.gr

• AEGEAN (Ευτ. Βασιλάκης): Θέλουμε να αγοράσουμε τα warrants, πόσο θα κοστίσουν
«Έχουμε επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Είμαστε μια υγιής ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία», τόνισε, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης για τα
αποτελέσματα του 2022 ο Ευτύχιος Βασιλάκης, πρόεδρος της AEGEAN Airlines, επισημαίνοντας ότι τα πρώτα σημάδια για το 2023 είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά, χάρη στην αυξημένη ζήτηση που καταγράφεται σε σχέση τόσο με το 2022 όσο και με το 2019. «Η πρόβλεψη για το 2023 είναι πολύ θετική,
ωστόσο είναι ακόμη πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Είμαστε δυνατοί και ανθεκτικοί κι ελπίζουμε να συνεχιστεί η χρονιά όπως ξεκίνησε με ισχυρή
ζήτηση», είπε.
Αναφορικά με την πρόταση για μη διανομή μερίσματος, ο Ευτ. Βασιλάκης τόνισε ότι στόχος είναι η διατήρηση κεφαλαιακού αποθέματος ικανού τόσο για
τη χρηματοδότηση της επένδυσης της AEGEAN που αφορά τη δημιουργία ενός Κέντρου Υπηρεσιών Συντήρησης και Προσομοιωτών Πτήσεων, όσο και για
τη δυνατότητα εξαγοράς των δικαιωμάτων του Δημοσίου σε περίπτωση άσκησης των warrants που κατέχει.
Συγκεκριμένα, όπως είπε, στόχος της εταιρείας είναι να αγοράσει τα warrants που κατέχει το ελληνικό Δημόσιο αν τελικά η κυβέρνηση επιλέξει να
ασκήσει αυτό το δικαίωμα (σ.σ. το σχετικό παράθυρο ανοίγει τον Ιούλιο) και εκτίμησε, με βάση την πορεία της μετοχής της εταιρείας, το κόστος αυτό στα
42 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12 εκατ. ευρώ παραπάνω από τα 30 εκατ. ευρώ που είχε αρχικά προβλέψει η εταιρεία. «Έχουμε τη ρευστότητα και την πρόθεση
να αγοράσουμε τα warrants», τόνισε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, επεσήμανε πως εάν το 2023 εξελιχθεί σε «δυνατή» χρονιά για την εταιρεία, θα προταθεί διανομή μερίσματος το 2024 για τη χρήση του 2023.
Σχετικά με την επένδυση-μαμούθ για τα νέα Airbus neo, ο διευθύνων σύμβουλος της AEGEAN, Δημήτρης Γερογιάννης τόνισε ότι τελικά το 2022 η
εταιρεία παρέλαβε 9 αεροσκάφη έναντι 12 που είχαν αρχικά προγραμματιστεί και το 2023 αναμένεται να παραλάβει ακόμη 9 νέα Airbus A320/321neo
συνεχίζοντας το επενδυτικό πλάνο για 46 Airbus neo αεροσκάφη έως το 2026. Αναφορικά, μάλιστα, με την ανανέωση του στόλου της εταιρείας, ο CEO
της επεσήμανε ότι το 2022 ολοκληρώθηκε η καθολική αντικατάσταση του ελικοφόρου στόλου (turboprop) με ATR 42 & 72-600.
Το 2023, όπως επεσήμανε ο Ευτ. Βασιλάκης, η AEGEAN αναμένεται να επιχειρήσει με 76 αεροπλάνα, προσφέροντας συνολικά 18 εκατ. θέσεις, εκ των
οποίων οι 11 εκατ. θέσεις θα είναι εξωτερικού, 2 εκατ. περισσότερες συγκριτικά με το 2022 και 800 χιλιάδες περισσότερες από το 2019. Η εταιρεία θα
«πετάει» σε 46 χώρες, πραγματοποιώντας 264 δρομολόγια σε 161 προορισμούς από συνολικά 8 βάσεις.
Το α’ δίμηνο του έτους, μάλιστα, οι επιβάτες της εταιρείας στις πτήσεις εξωτερικού, αλλά και οι πωλήσεις εισιτήριων για το καλοκαίρι υπερβαίνουν
σημαντικά τα αντίστοιχα μεγέθη του 2022 και του προ πανδημίας 2019.
Σχολιάζοντας τη ζήτηση από την εσωτερική αγορά, ο Ευτ. Βασιλάκης επεσήμανε ότι έχει ανακάμψει και βρίσκεται σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα του
2019, ωστόσο, λόγω του υψηλού ανταγωνισμού και των εταιρειών που πλέον πραγματοποιούν πτήσεις εσωτερικού, εποχικές και τακτικές, το μερίδιο της
εταιρείας τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί. Εξ ου και το 80% του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου για το 2022 οφείλεται στην κίνηση του δικτύου
εξωτερικού. Euro2day.gr

ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

12:00 Ευρωζώνη : Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Feb) 8,5% 8,5%

15:15 ΗΠΑ: Βιομηχανική Παραγωγή (ετήσια) (Feb) 0,79%



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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