
Σημείωμα

Σταθεροποιητικά φαίνεται ότι θα τελειώσει αυτή η
εβδομάδα για τον ΓΔΧΑ, ενώ ελεγχόμενες πιέσεις
καταγράφονται διεθνώς. Πλέον επικεντρωνόμαστε στην
πορεία του εμβολιασμού και την πιθανότητα να υπάρξει
μεγάλη χρονική παράταση στους περιορισμούς, γεγονός
που θα υποχρεώσει την αγορά και πάλι σε ένα εύρος
διακύμανσης ενδεχομένως σε ελαφρώς χαμηλότερα
επίπεδα. Σήμερα, εκπνέουν τα παράγωγα μηνιαίας
διάρκειας. Στο εξωτερικό βαρύτητα θα δοθεί στους δείκτες
μεταποίησης και υπηρεσιών Φεβρουαρίου της Markit PMI
σε Γαλλία, Γερμανία, Ευρωζώνη και ΗΠΑ.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 782,2 -3,3% -0,8%

FTASE 25 FTASE 1.852,0 -4,3% -1,2%

FTSEM 40 FTSEM 1.126,7 +1,7% +0,7%

FTSEA 140 FTSEA 457,3 -3,4% -1,0%

MSCI WORLD MXWO 2.802,9 +4,2% -0,46%

MSCI EMERG MXEF 1.425,1 +10,4% -1,37%

SXXP 600 SXXP 412,7 +3,4% -0,82%

DAX DAX 13.886,9 +1,2% -0,16%

FTSE 100 UKX 6.617,2 +2,4% -1,40%

CAC 40 CAC 5.728,3 +3,2% -0,65%

PSI 20 PSI20 4.705,0 -3,9% -2,43%

IBEX 35 IBEX 8.058,1 -0,2% -0,80%

FTSEMIB FTSEMIB 22.921,8 +3,1% -1,11%

DOW JONES DJI 31.493,3 +2,9% -0,38%

NASDAQ CCMP 13.865,4 +7,6% -0,72%

S&P 500 SPX 3.914,0 +4,2% -0,44%

NIKKEI 225 NIKI 30.236,1 +10,2% -0,19%

SHENZ 300 SHSZN 5.768,4 +10,7% -0,68%

HANG SENG HSI 30.595,3 +12,4% -1,58%

EUR/USD 1,2092 -1,0% +0,45%

BRENT BRENT 63,93 +23,4% -0,64%

CRUDE OIL NYMEX 60,52 +24,7% -1,0%

GOLD GOLDS 1.775,67 -6,5% -0,03%

SILVER XAG 27,03 +2,4% -1,28%

Nat GAS NG1 3,08 +21,4% -4,26%

ALUMIN LMAHDY 2.122,13 +7,5% +0,98%

COPPER HG1 390,10 +10,9% +2,11%

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

PUBLIC POWER COR 3,72% PIRAEUS FINANCIA -5,71%
PLASTIKA KRITIS 3,03% NATL BANK GREECE -3,78%

VIOHALCO SA 1,85% TITAN CEMENT INT -2,50%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 19/02/2021.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Alpha Bank: Από 22/2 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από το stock option plan
Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.281.716 νέων κοινών,
ονομαστικών, άυλων μετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €684.514,80, λόγω άσκησης των
Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών από 86 Δικαιούχους - Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού (Material Risk Takers – MRTs) της Τράπεζας και
Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σε τιμή διάθεσης €0,30 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31 Ιουλίου
2020 και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 30 Δεκεμβρίου 2020 και της 9 Φεβρουαρίου 2021.
Στις 11.2.2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2476038 από τη Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό €684.514,80 με καταβολή μετρητών
και με έκδοση 2.281.716 νέων μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 0,30 η καθεμία και τιμή άσκησης επίσης Ευρώ 0,30 ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αύξησής του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των €463.794.329,10, διαιρούμενο σε 1.545.981.097 κοινές,
ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία.
H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 18 Φεβρουαρίου 2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 2.281.716 νέων
κοινών, ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας.
Με απόφαση της Τράπεζας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και την ίδια
ημερομηνία οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Euro2day.gr

➢ Μυτιληναίος: Ως το 2030 θα παράγουμε μόνο πράσινο αλουμίνιο
Ως το 2030 θα παράγουμε μόνο πράσινο αλουμίνιο, δηλαδή αλουμίνιο που έχει παραχθεί με αξιοποίηση αποκλειστικά πράσινης ενέργειας, ανέφερε απόψε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MYTILINEOS Ευάγγελος Μυτιληναίος σε διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε η εταιρεία με θέμα «Net Zero Action:
From challenge to opportunity for accelerated & sustainable value creation».
Νωρίτερα, υπενθυμίζεται, η MYTILINEOS ανακοίνωσε την δέσμευσή της να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα φιλοδοξώντας να μειώσει τις συνολικές
άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ μέχρι το 2050 δεσμεύεται να
επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
«Δεν υπάρχει δίλημμα ανάμεσα στο περιβάλλον και την κερδοφορία της επιχείρησης. Αν αξιοποιήσουμε καινοτόμες ιδέες και νέες τεχνολογίες, τότε μπορούμε να
πετύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και καλύτερη ποιότητα με χαμηλότερο κόστος», τόνισε ο κ. Μυτιληναίος. «Πρέπει να είμαστε τολμηροί στην σχεδίαση
καινοτόμων εργαλείων και να κοιτάζουμε παράλληλα και την πλευρά της κατανάλωσης, ιδιαίτερα τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας».
Αναφερόμενος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο επικεφαλής της MYTILINEOS υπενθύμισε την πρόσφατη εξαγορά φωτοβολταϊκών και μονάδων
αποθήκευσης. «Η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και η αποθήκευση ενέργειας είναι φθηνότερη από την παραγωγή με φυσικό αέριο. Πρόκειται για κίνηση
win-win καθώς επιτυγχάνουμε μείωση του κόστους και προστασία του περιβάλλοντος», τόνισε.
Ανέφερε τέλος ότι οι διάφοροι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας θα χρειαστούν διαφορετικό χρόνο για την προσαρμογή προς τα δεδομένα της κλιματικής
αλλαγής επισημαίνοντας ότι δεν χρειάζεται αστυνόμευση για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί διεθνώς καθώς πρόκειται για ηθικές δεσμεύσεις απέναντι
στις κοινωνίες και τους μετόχους. Economistas.gr

➢ Cenergy: Η Hellenic Cables εισέρχεται στην αγορά καλωδίων Υψηλής Τάσης της Γαλλίας
Η Cenergy Holdings SA ανακοινώνει πως η θυγατρική της Ηellenic Cables θα προμηθεύσει τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της Γαλλίας με υπόγεια
καλώδια 90 kV και 225 kV.
Ειδικότερα, η Hellenic Cables, εξασφάλισε για πρώτη φορά, από την εταιρεία Réseau de Transport d'Electricité («RTE»), την υπογραφή σύμβασης προμήθειας
υπογείων καλωδίων Υψηλής Τάσης 90 kV και 225 kV, των σχετικών εξαρτημάτων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης.
Η σύμβαση, διάρκειας τριών ετών με δυνατότητα παράτασης δύο επιπλέον ετών, αφενός δίνει πρόσβαση στη μεγαλύτερη αγορά υπογείων καλωδίων Υψηλής
Τάσης της Ευρώπης, αφετέρου επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν μεγάλοι διαχειριστές δικτύων, όπως η RTE, στις δυνατότητες της Ηellenic Cables.
Τα καλώδια υψηλής τάσης θα παραχθούν στο εργοστάσιο της Hellenic Cables στη Θήβα.

➢ Αυξήθηκαν τα λειτουργικά κέρδη της Allianz SE για το δ΄ τρίμηνο
Αυξήθηκαν τα λειτουργικά κέρδη της Allianz SE για το δ΄ τρίμηνο, ενισχυμένα σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης, και πρότεινε μέρισμα στο επίπεδο του
προηγουμένου έτους.
Η γερμανική ασφαλιστική ανακοίνωσε ότι τα λειτουργικά κέρδη τριμήνου αυξήθηκαν στα 2,98 δισ. ευρώ από τα 2,75 δισ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο του 2019.
Τα καθαρά κέρδη της περιόδου μειώθηκαν στα 1,82 δισ ευρώ από τα 1,86 δισ. ευρώ.
Οι αναλυτές ανέμεναν λειτουργικά κέρδη 2,77 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,75 δισ. ευρώ.
Τα έσοδα στο τρίμηνο διαμορφώθηκαν ελαφρώς υψηλότερα στα 35,6 δισ. Ευρώ από τα 35,5 δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το δ.σ. θα προτείνει μέρισμα 9,60 ευρώ ανά μετοχή για το 2020, σταθερό σε σχέση με αυτό του προηγουμένου έτους.
Για το 2021, η Allianz αναμένει λειτουργικά κέρδη 12 δισ. ευρώ συν-πλην 1 δισ. ευρώ.
Το 2020 τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 10,75 δισ. ευρώ.
"Η κεφαλαιακή μας θέση έχει παραμείνει ισχυρή στην πανδημία. Για αυτό και κοιτάμε προς το 2021 με εμπιστοσύνη”, ανέφερε ο οικονομικός διευθυντής Giulio
Terzariol. Capital.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09:00 Ηνωμένο Βασίλειο: Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Jan) -2,5% 0,3%

10:30 Γερμανία : Γερμανικός Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Feb) 56,5 57,1

11:00 Ελλάδα: Τρέχουσες Συναλλαγές Ελλάδας (ετήσια) (Dec) -1,259Β

11:30 Ηνωμένο Βασίλειο: Σύνθετος PMI 41,2

11:30 Ηνωμένο Βασίλειο: Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών 54,1

11:30 Ηνωμένο Βασίλειο: Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Υπηρεσιών 39,5

17:00 ΗΠΑ: Πωλήσεις Υφισταμένων Κατοικιών (Jan) 6,61Μ 6,76Μ
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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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