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Σημείωμα

Μικτή ήταν χθες η εικόνα σε ΓΔΧΑ και Ευρώπη, ενώ νέες απώλειες
καταγράφηκαν στις ΗΠΑ. Για σήμερα, αναμένεται να τηρηθεί
στάση αναμονής στις αγορές, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η
συνεδρίαση της FED το βράδυ, όπου πέραν της εκτιμώμενής
αύξησης επιτοκίων, ενδέχεται να έχουμε περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με το στόχο της Κεντρικής τράπεζας για τους
επόμενους μήνες. Άλλωστε, εκτιμούμε ότι οι επόμενες αποφάσεις
για το κατάλληλο επίπεδο επιτοκίων θα γίνονται ολοένα και πιο
δύσκολες. Στο εσωτερικό η ελληνική 10ετία βρίσκεται εκ νέου σε
υψηλό 3 μηνών (4.43%ytm) με τον ΓΔΧΑ να συσσωρεύει σε
κρίσιμα επίπεδα τιμών. Διατηρούμε το εύρος τιμών στην περιοχή
των 880-790 μονάδων.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 833.9 -6.7% +0.06%

FTASE 25 FTASE 2,016.8 -6.1% +0.43%

FTSEM 40 FTSEM 1,324.2 -11.2% -0.16%

FTSEA 140 FTSEA 489.3 -8.7% +0.30%

MSCI WORLD MXWO 2,554.0 -21.0% -1.03%

MSCI EMERG MXEF 946.2 -23.2% +0.81%

SXXP 600 SXXP 403.4 -17.3% -1.09%

DAX DAX 12,670.8 -20.2% -1.03%

FTSE 100 UKX 7,192.7 -2.6% -0.61%

CAC 40 CAC 5,979.5 -16.4% -1.35%

PSI 20 PSI20 5,772.4 +3.6% -1.15%

IBEX 35 IBEX 7,873.1 -9.6% -1.50%

FTSEMIB FTSEMIB 21,773.8 -20.4% -1.66%

DOW JONES DJI 30,706.2 -15.5% -1.01%

NASDAQ CCMP 11,425.1 -27.0% -0.95%

S&P 500 SPX 3,855.9 -19.1% -1.13%

NIKKEI 225 NIKI 27,688.4 -3.8% +0.44%

SHENZ 300 SHSZN 3,932.8 -20.4% +0.12%

HANG SENG HSI 18,781.4 -19.7% +1.16%

EUR/USD 0.9971 -12.3% -0.53%

BRENT BRENT 90.62 +16.5% -1.50%

CRUDE OIL NYMEX 84.45 +12.3% -1.5%

GOLD GOLDS 1,664.89 -9.0% -0.65%

SILVER XAG 19.27 -17.3% -1.48%

Nat GAS NG1 7.72 +106.9% -0.5%

ALUMIN LMAHDY 2,225.75 -20.7% -0.55%

COPPER HG1 354.80 -20.5% -0.3%

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

COMMODITIES
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FOREX

JUMBO SA 2.96% AEGEAN AIRLINES -2.50%
EUROBANK ERGASIA 2.39% LAMDA DEVELOPMEN -1.77%
ALPHA SERVICES A 1.46% TERNA ENERGY SA -1.76%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 21/9/2022.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• ΔΕΗ: Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού σε συνέχεια (α) της από 03.08.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δυνάμει της
οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών (το «Πρόγραμμα» και οι «Ίδιες Μετοχές» αντίστοιχα), και (β) της
σχετικής από 20.9.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει την πρόθεσή της για την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος.
Οι αγορές των Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται χρηματιστηριακά μέσω μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το Πρόγραμμα αφορά στην απόκτηση μέχρι και 36.344.000 Ιδίων Μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, με κατώτατη τιμή αγοράς €2,48 ανά μετοχή και ανώτατη
τιμή αγοράς €17 ανά μετοχή.
Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα δύναται να διενεργούνται αγορές Ιδίων Μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 21.9.2022 και θα λήξει το
αργότερο στις 3.8.2024.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του οικείου
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
Οι αγορές Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες για τη ΔΕΗ και σύμφωνα με τη διαθέσιμη ρευστότητα της
Εταιρείας, εφόσον το επιτρέπουν οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.
Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

• Profile: Αύξηση κερδών 55%, στα 10,2 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο εξάμηνο
Ο Όμιλος Profile παρουσίασε σημαντική άνοδο των πωλήσεων και της μετά φόρων κερδοφορίας το α' εξάμηνο του 2022, κατά 33% και 50% αντίστοιχα.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, παρά τη γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση, ο Όμιλος συνέχισε την ισχυρή ανάπτυξή του, εντός και εκτός
συνόρων, παρουσιάζοντας νέες λύσεις και σημαντικές αναβαθμίσεις των υφιστάμενων, που οδηγούν σε ανάληψη νέων έργων, στη σταθερή προτίμηση
των πελατών, καθώς και στην ανάληψη εξειδικευμένων έργων του ελληνικού δημοσίου.
Σε ενοποιημένο επίπεδο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (εξαιρώντας τον επιχειρηματικό κλάδο του Ticketing, ο οποίος μεταβιβάσθηκε στις
14/6/2022), ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Prοfile παρουσίασε αύξηση 33% και ανήλθε σε € 10,2 εκατ. έναντι € 7,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του
2021.
Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 2,6 εκατ. έναντι € 2,2 εκατ. το α' εξάμηνο του 2021, αυξημένα κατά 18%, τα
Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 38% σε € 1,5 εκατ. από € 1,1 εκατ., ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων αυξήθηκαν κατά 55% σε € 1,04 εκατ. από € 0,67 εκατ.
Συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την πώληση του κλάδου Ticketing, τα Κέρδη μετά Φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν το α' εξάμηνο
του 2022 κατά 184% σε € 2,1 εκατ. από € 0,8 εκατ. το α' εξάμηνο του 2021.
Σημειώνεται ότι τα αναμορφωμένα EBITDA του Ομίλου Prοfile, χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων (όπως για
παράδειγμα η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του Ομίλου), ανήλθαν σε € 2,7 εκατ. το α' εξάμηνο του 2022 από
€ 2,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και τα αναμορφωμένα Κέρδη μετά Φόρων (εξαιρουμένων των αποσβέσεων της
αποτίμησης άυλων στοιχείων ενεργητικού των εξαγοραζόμενων εταιρειών, αλλά και των κερδών που προέκυψαν από την πώληση επιχειρηματικού
κλάδου), τα οποία ανήλθαν σε € 1,4 εκατ. από € 1,0 εκατ., αυξημένα κατά 37%.
H ρευστότητα του Ομίλου εξακολουθεί να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με συνολικά χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του α' εξαμήνου στα € 16,9
εκατ. και καθαρά διαθέσιμα στα € 10,0 εκατ., τα οποία συνυπολογίζοντας την αξία των ίδιων μετοχών που διατηρούσε η εταιρεία, ανέρχονται σε € 10,9
εκατ. Επιπλέον, ο Όμιλος Prοfile διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με τον δείκτη δανεισμού/ίδια κεφάλαια στο 27% και δείκτη γενικής ρευστότητας
στο 1,9x, απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης, διατηρώντας τα εχέγγυα για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του επενδυτικού
πλάνου του Ομίλου, έναντι των προκλήσεων του ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος.
Σε λειτουργικό επίπεδο, τo α' εξάμηνο του 2022, ο Όμιλος Prοfile παρουσίασε δυναμική πορεία, κλείνοντας νέες συμφωνίες και σημαντικές επεκτάσεις
με 24 οργανισμούς σε 12 χώρες, ενώ ταυτόχρονα, έλαβε νέες διεθνείς διακρίσεις για τις λύσεις Investment Management (Axia), Digital Banking (Finuevo)
και Treasury (Acumen) από τα World Economic Magazine, International Business Magazine, Chartis, Innovatech Awards και Finance Derivative.
Σε προϊοντικό επίπεδο, ο Όμιλος παρουσίασε το «Finuevo Suite», την τραπεζική in-a-box πλατφόρμα νέας γενιάς που αποτελείται από το «Finuevo Core»
και το «Finuevo Digital». Το «Finuevo Core» αποτελεί τη μετεξέλιξη του κορυφαίου τραπεζικού συστήματος FMS.next, το οποίο συνδυάζει καινοτόμες και
ευέλικτες λειτουργικότητες για Λογαριασμούς, Δάνεια, Κάρτες, Πληρωμές, κ.λπ., βασισμένο σε νέες τεχνολογίες, ενώ το «Finuevo Digital» παρέχει
mobile-first προηγμένες Digital Banking εφαρμογές για τον τελικό χρήστη, αποτελώντας την εξέλιξη στην ψηφιακή τραπεζική.
Επιπλέον, παρουσιάστηκε η νέα πρωτοποριακή λύση «Acumen.plus Loan Portfolio Management» για μεγάλες επιχειρήσεις, ναυτιλιακές εταιρείες κ.α.,
παρέχοντας πλήρη υποστήριξη στον τομέα της διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου, των διαθεσίμων (Treasury Management) και της διαχείρισης
κινδύνου, προσφέροντας προηγμένες λειτουργικότητες.
Το σύστημα διαχείρισης κινδύνου για υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων «RiskAvert», αναβαθμίστηκε με την προσθήκη νέων λειτουργιών κάλυψης
των εποπτικών απαιτήσεων για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPE Backstopping), καθώς και για τoν Επιτοκιακό Κίνδυνο στο Τραπεζικό
Χαρτοφυλάκιο (IRRBB).
Η ισχυρή και υγιής οικονομική θέση του Ομίλου επιτρέπει την απρόσκοπτη υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδιασμών του και προσδίδει συγκριτικό
πλεονέκτημα έναντι της αβεβαιότητας της διεθνούς συγκυρίας. Η Διοίκηση του Ομίλου Prοfile, εκτιμά ότι εφόσον δεν επιβαρυνθεί περαιτέρω η
γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση, θα επιτευχθεί για το σύνολο του έτους ικανοποιητικός ρυθμός ανάπτυξης, συγκρίσιμος με εκείνον του περασμένου
έτους. Euro2day.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

17:00 ΗΠΑ: Πωλήσεις Υφισταμένων Κατοικιών (Aug) 4,70M 4,81M

17:30 ΗΠΑ: Απογραφή Αργού Πετρελαίου 2,321M 3,442M

21:00 ΗΠΑ: FOMC Οικονομικές Προβλέψεις – Δήλωση FOMC

21:00 ΗΠΑ: Απόφαση Επιτοκίου 3,25% 2,50%

21:30 ΗΠΑ: Συνέντευξη Τύπου της FOMC



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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