
Σημείωμα

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) του ΧΑ έκλεισε 7,78% υψηλότερα
στις 525,29 μονάδες με αξία συναλλαγών ύψους 68 εκατ.
ευρώ συμπεριλαμβανομένων 2 εκατ ευρώ σε
προσυμφωνημένες συναλλαγές.
Η μεταβλητότητα στο ΧΑ παρέμεινε αρκετά έντονη σε
ορισμένες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης όπως η ΔΕΗ,
η Cenergy, η Motor Oil, η ΕΥΔΑΠ ο ΟΤΕ και η Titan Cement
International (TCI). Η ανοδική αντίδραση του δείκτη
υπογράμμισε την υπεραπόδοση του συγκριτικά με
μεγάλους διεθνείς δείκτες. Θεσμικές κινήσεις παροχής
ρευστότητας και φοροελαφρύνσεων διεθνώς δεν έχουν
ακόμα κατορθώσει να υπερισχύσουν της διάχυτης
απαισιοδοξίας των επενδυτών.
Στο επίκεντρο η πορεία των διεθνών αγορών εν μέσω της
αδύναμης επενδυτικής ψυχολογίας λόγω της εξάπλωσης
του κορωνοϊού.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 525,3 -42,7% +7,78%

FTASE 25 FTASE 1.270,2 -44,7% +8,00%

FTSEM 40 FTSEM 728,1 -39,1% +3,43%

FTSEA 140 FTSEA 315,8 -44,5% +7,85%

MSCI WORLD MXWO 1.694,5 -28,2% +0,73%

MSCI EMERG MXEF 766,4 -31,2% -2,72%

SXXP 600 SXXP 287,8 -30,8% +2,91%

DAX DAX 8.610,4 -35,0% +2,00%

FTSE 100 UKX 5.151,6 -31,7% +1,40%

CAC 40 CAC 3.855,5 -35,5% +2,68%

PSI 20 PSI20 3.596,1 -31,0% -1,26%

IBEX 35 IBEX 6.395,8 -33,0% +1,93%

FTSEMIB FTSEMIB 15.467,0 -34,2% +2,29%

DOW JONES DJI 20.087,2 -29,6% +0,95%

NASDAQ CCMP 7.150,6 -20,3% +2,30%

S&P 500 SPX 2.409,4 -25,4% +0,47%

NIKKEI 225 NIKI 16.552,8 -30,0% -1,04%

SHENZ 300 SHSZN 3.589,1 -12,4% -1,30%

HANG SENG HSI 21.709,1 -23,0% -2,61%

EUR/USD 1,0692 -4,6% -2,04%

BRENT BRENT 28,47 -56,9% +14,43%

CRUDE OIL NYMEX 25,22 -58,7% +23,8%

GOLD GOLDS 1.471,24 -3,0% -1,00%

SILVER XAG 12,12 -32,1% +1,15%

Nat GAS NG1 1,65 -24,4% +3,12%

ALUMIN LMAHDY 1.607,75 -9,7% -1,14%

COPPER HG1 220,00 -21,3% +1,83%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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Average Daily Value Traded

PUBLIC POWER COR 28,41% FOURLIS SA -4,76%
TITAN CEMENT INT 16,15% AEGEAN AIRLINES -4,29%
MOTOR OIL-HELLAS 15,00% LAMDA DEVELOPMEN -1,43%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intrakat, ώρα 10 π.μ. στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7,

Αμφιθέατρο, 2ος όροφος).

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο μηδέν, βλέπει για φέτος η ΤτΕ
Κοντά στο μηδέν, θα ρίξει τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής Οικονομίας το 2020, ο "τυφώνας" της πανδημίας του κορονοϊού. Την εκτίμηση αυτή αναμένεται να
διατυπώσει σήμερα ο Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, παρουσιάζοντας την Ετήσια Έκθεση (2019) για την Οικονομία στη γενική συνέλευση των μετόχων.
Το πλήγμα του κορονοϊού στην ελληνική Οικονομία κατεβάζει τις αρχικές προβλέψεις της ΤτΕ για την ανάπτυξη κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς ο διοικητής
της ΤτΕ είχε προβλέψει για φέτος ανάπτυξη της τάξεως του 2,5%. Κοντά στην εκτίμηση αυτή, και συγκεκριμένα στο 2,4%, είχε αναθεωρήσει ανοδικά, μόλις τον
προηγούμενο μήνα, τις εκτιμήσεις για την αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ φέτος, και η Κομισιόν.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, ο Διοικητής της ΤτΕ αναμένεται να τονίσει ως πολύ θετική την παρέμβαση της ΕΚΤ με QE 750 δις. ευρώ, αλλά και με
εποπτικές ελαφρύνσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στην Οικονομία της ευρωζώνης από την πανδημία του κορονοϊού. Στην ίδια κατεύθυνση,
αναμένεται να αξιολογήσει ως θετικές τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι τα μέτρα που να αναληφθούν
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού, πρέπει να "ζυγιστούν" ώστε να μην επιβαρύνουν υπέρμετρα τη δημοσιονομική πολιτική και να μην καταστήσουν
δυσχερέστερη την ανάκαμψη της Οικονομίας που προσδοκάται μετά την προσωρινή επιδείνωση.
Ο Διοικητής της ΤτΕ αναμένεται να επισημάνει την ανάγκη προσήλωσης στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και να δώσει έμφαση στον στόχο μείωσης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Η πορεία των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην παρούσα φάση, καθώς οι έκτακτες
συνθήκες που δημιουργεί η πανδημική κρίση απειλούν με αύξηση των κόκκινων δανείων και οι χειρισμοί για την αντιμετώπιση του ζητήματος από Πολιτεία και
τράπεζες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Γενική συνέλευση "φάντασμα" λόγω κορονοϊού
Η 87η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος θα γίνει υπό πρωτόγνωρες συνθήκες και για πρώτη φορά, δεν πρόκειται να
διανεμηθεί ο τόμος της Ετήσιας Έκθεσης. Πέρα από τη λήψη εκτάκτων μέτρων που είχε ήδη ανακοινώσει η ΤτΕ για τη διενέργεια της γενικής συνέλευσης
(προληπτικά μέτρα υγιεινής, μη ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, μη ομιλίες εκπροσώπων θεσμικών φορέων και οργανώσεων και υποκατάσταση των
ομιλιών των μετόχων από έγγραφες τοποθετήσεις), τα μέτρα αυτά ενισχύθηκαν χθες περαιτέρω, προσαρμοζόμενα στον επιτρεπτό αριθμό συναθροιζομένων
προσώπων που επέβαλε η Πολιτεία για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού.
Κατόπιν αυτού, για την είσοδο των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους στους χώρους της συνέλευσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει προσέλευσης, και
μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπτού αριθμού προσώπων. Μέλη του Γενικού Συμβουλίου και υπηρεσιακοί παράγοντες της ΤτΕ θα μπορούν να
παρακολουθήσουν τις εργασίες της συνέλευσης, μόνο εφόσον ο αριθμός των προσερχομένων μετόχων ή των αντιπροσώπων τούς το επιτρέψει. Και όσοι
συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση, θα έχουν προηγουμένως περάσει από ηλεκτρονική θερμομέτρηση και απολύμανση χεριών. Capital.gr

➢ Μυτιληναίος: Στα €144,9 τα καθαρά κέρδη, αύξηση 47,8% στον κύκλο εργασιών
Αύξηση στα καθαρά του κέρδη, τον κύκλο εργασιών και τα EBITDA ανακοίνωσε ο όμιλος Μυτιληναίος για το 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε
περαιτέρω.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατέγραψε αύξηση 47,8% και διαμορφώθηκε στα €2.256,1 εκατ. έναντι €1.526,5 εκατ. το 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη
μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €144,9 εκατ. έναντι €141,2 εκατ. το 2018.
Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €1,014 έναντι €0,988 το 2018.
Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €313,2 εκατ. έναντι €283,6 εκατ. το 2018. (αύξηση κατά
+10,4%).
Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €22 εκατ. στα €421 εκατ. έναντι €443 εκατ. στο τέλος του 2018 (συνυπολογίζοντας την αύξηση του δανεισμού κατά €53
εκατ. λόγω της εφαρμογής του IFRS 16), παρά την αύξηση των κεφαλαιακών δαπανών (€122 εκατ. έναντι €47 το 2018). Ο λόγος του καθαρού δανεισμού προς
λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθε σε 1,4x. Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2019 ανέρχεται στα €0,36 ανά μετοχή.
Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε: "Το 2019 ήταν ακόμα μια χρονιά ανάπτυξης
για την εταιρεία, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά για πρώτη φορά το ορόσημο των €2.0 δισ. Η αύξηση κατά 50% στον κύκλο εργασιών αποδεικνύει την
ικανότητά μας να συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε παρά τις δυσκολίες στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η ποιότητα του
διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, το οποίο σταθερά μας παρέχει τη δυνατότητα να παράγουμε σημαντικές ταμειακές ροές σε όλες τις
φάσεις του Οικονομικού Κύκλου. Επιπρόσθετα, η επιτυχία της έκδοσης του πρώτου ευρωπαϊκού ομολόγου αποδεικνύει την ελκυστικότητα του ολοκληρωμένου
επιχειρηματικού μοντέλου μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.”
Προοπτικές για το 2020
Η εμφάνιση του COVID-19 αρχικά στην Κίνα και στη συνέχεια η εξάπλωση του σε όλο τον κόσμο με επίκεντρο αυτή τη στιγμή την Ευρώπη, έχει δημιουργήσει ένα
ιδιαίτερα αβέβαιο περιβάλλον, επιδεινώνοντας σημαντικά τις προοπτικές της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην
Ελλάδα και διεθνώς, η MYTILINEOS προχωρά έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να διασφαλίσει την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων της, αλλά
και την απρόσκοπτη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της. H MYTILINEOS διαθέτει σήμερα έναν ισχυρό ισολογισμό με χαμηλό
συντελεστή μόχλευσης και συνολική διαθέσιμη ρευστότητα που υπερβαίνει το 1 δισ. €, χωρίς σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων μέχρι και τα μέσα του 2022. Αυτά
τα εργαλεία προσφέρουν σημαντική προστασία και ευελιξία σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Capital.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09.00 Γερμανία: PPI (μηνιαία) (Feb) 220Κ 211Κ

12.00 Ελλάδα: Τρέχουσες Συναλλαγές Ελλάδας (ετήσια) (Jan) -0,54Β

16.00 ΗΠΑ: Πωλήσεις Υφισταμένων Κατοικιών (Feb) 5,50Μ 5,46Μ
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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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