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Σημείωμα

Μικτά πρόσημα στις Ευρωπαϊκές αγορές είχαμε χθες με τον ΓΔΧΑ
να κινείται ιδιαίτερα υποτονικά, ενώ μικρές απώλειες είδαν οι
βασικοί αμερικανικοί δείκτες. Η χαμηλή συναλλακτική
δραστηριότητα του Γ΄τριμήνου στο ΧΑ συνεχίζεται επηρεάζοντας
και τα αποτελέσματα της ΕΧΑΕ με τα EBITDA να ανέρχονται στα
3,2 εκ ευρώ, αν και σε επίπεδο εννεάμηνου παρέμειναν οριακά
καλύτερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ωστόσο, τα
καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 6,85εκ ευρώ έναντι 7 εκ. ευρώ πέρυσι.
Σημειώνουμε ότι σήμερα μετά την συνεδρίαση θα δημοσιευτούν
τα αποτελέσματα των ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Φουρλή και Epsilon Net. Το
ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον παραμένει τοξικό με την Κίνα να
καθηλώνεται από τους περιορισμούς λόγω covid. Μάλιστα,
σύμφωνα με το Bloomberg, αυτοί επηρεάζουν 1/5 της κινεζικής
οικονομίας. Η σημερινή ατζέντα περιλαμβάνει την καταναλωτική
εμπιστοσύνη Νοεμβρίου στην Ευρωζώνη και τον δείκτη
μεταποίησης Richmond Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Επιπλέον, σήμερα
θα δημοσιεύσει και τις εκτιμήσεις του για τις προοπτικές της
παγκόσμιας οικονομίας ο ΟΟΣΑ. Σε αυτό το πλαίσιο,
πιθανολογούμε ότι θα συνεχιστεί η συσσώρευση του ΓΔΧΑ στα
τρέχοντα επίπεδα εν αναμονή και των αποτελεσμάτων.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 891.8 -0.2% +0.21%

FTASE 25 FTASE 2,169.5 +1.0% +0.49%

FTSEM 40 FTSEM 1,365.3 -8.5% +0.16%

FTSEA 140 FTSEA 522.4 -2.6% +0.42%

MSCI WORLD MXWO 2,640.4 -18.3% -0.69%

MSCI EMERG MXEF 931.1 -24.4% -1.27%

SXXP 600 SXXP 433.1 -11.2% -0.06%

DAX DAX 14,379.9 -9.5% -0.36%

FTSE 100 UKX 7,376.9 -0.1% -0.12%

CAC 40 CAC 6,634.5 -7.2% -0.15%

PSI 20 PSI20 5,766.1 +3.5% +0.00%

IBEX 35 IBEX 8,188.4 -6.0% +0.75%

FTSEMIB FTSEMIB 24,356.1 -10.9% -1.29%

DOW JONES DJI 33,700.3 -7.3% -0.13%

NASDAQ CCMP 11,024.5 -29.5% -1.09%

S&P 500 SPX 3,949.9 -17.1% -0.39%

NIKKEI 225 NIKI 27,944.8 -2.9% +0.16%

SHENZ 300 SHSZN 3,769.1 -23.7% -0.85%

HANG SENG HSI 17,655.9 -24.5% -1.87%

EUR/USD 1.0242 -9.9% -0.80%

BRENT BRENT 87.45 +12.4% -0.19%

CRUDE OIL NYMEX 79.73 +6.0% -0.4%

GOLD GOLDS 1,738.05 -5.0% -0.72%

SILVER XAG 20.85 -10.5% -0.43%

Nat GAS NG1 6.78 +81.7% +7.5%

ALUMIN LMAHDY 2,355.55 -16.1% -2.08%

COPPER HG1 357.15 -20.0% -1.7%

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

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

EUROBANK ERGASIA 3.76% MOTOR OIL-HELLAS -1.35%
AUTOHELLAS SA 2.15% PIRAEUS FINANCIA -0.85%

OPAP SA 2.12% HELLENIC EXCHANG -0.63%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap

Tuesday, November 22, 2022



Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Οι ΔΕΗ, ΟΠΑΠ και Fourlis Group αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα ενεαμήνου 2022 σήμερα, μετά τη

συνεδρίαση.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• ΕΧΑΕ: Στα €6,8 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο 2022.

Ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2022 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε €29,3 εκ., έναντι €27,0 εκ. την αντίστοιχη περυσινή 

περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,5%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το 57% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζοντας μια μεταβολή €1,5 εκ. σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2021, ήτοι αύξηση 10,1%. Ποσοστό 13% του κύκλου 

εργασιών αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση με το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, τα οποία σημείωσαν αύξηση 

κατά €0,8 εκ. σε σχέση με το περυσινό εννεάμηνο (+26%), κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέθους της αγοράς.

Τέλος, 30% του κύκλου εργασιών προήλθε από υπηρεσίες και δεδομένα που παρέχει ο Όμιλος, και παρέμεινε στο επίπεδο του εννεαμήνου του 2021.

Σημειώνεται πως κατά το εννεάμηνο του 2022 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €78,8 εκ. αυξημένη κατά 6,9% σε σχέση με το 

εννεάμηνο του 2021 (€73,7 εκ.) αν και η μέση επίδοση γ΄ τριμήνου διαμορφώθηκε σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη του 1ου εξαμήνου 

(€56,3 εκ. έναντι €91 εκ. αντίστοιχα).

Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς αυξήθηκε κατά 6,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του εννεαμήνου του 2021 (€63,4 

δις έναντι €59,7 δις).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το εννεάμηνο του 2022 μειωμένος κατά 9,1% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής 

περιόδου.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε €16,9 εκ. έναντι €15,1 εκ.την αντίστοιχη περυσινή 

περίοδο, αυξημένο κατά 11,9%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2022 

ανήλθαν σε €11,2 εκ., αυξημένα κατά 2,8% σε σχέση με τα €10,9 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το εννεάμηνο του 2022, ανήλθαν στα €7,7 εκ. έναντι €7,6 εκ. 

το εννεάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 1,3%.

Το εννεάμηνο του 2022 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €6,8 εκ. έναντι €7,0 εκ. το εννεάμηνο του 2021 

παρουσιάζοντας μείωση 2,9%.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 

Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,115 έναντι €0,116 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2022 καταγράφεται σημαντική άνοδος στις τιμές ενέργειας ως απόρροια του πολέμου στην Ουκρανία. Το γεγονός 

αυτό δεν έχει επηρεάσει σημαντικά την κερδοφορία του Ομίλου το εννεάμηνο του 2022, καθώς το κόστος ενέργειας είναι σχετικά μικρό ποσοστό επί του 

συνόλου των λειτουργικών δαπανών.

• Ideal Holdings: Αύξηση 22% στα EBITDA 9μήνου- Στα €134,5 εκατ. τα έσοδα.

Η IDEAL HOLDINGS Α.Ε. , ανακοινώνει τα Proforma Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Εννεαμήνου 2022:

• Αύξηση των Εσόδων κατά 38% στα € 134,5 εκατ.

• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 22% στα € 19,2 εκατ.

• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 17% στα € 15,0 εκατ.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων ανέρχεται σε €40,4 εκατ. και οι δανειακές της υποχρεώσεις σε €49,3 εκατ.

Εν συνεχεία των από 14.11.2022 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η Εταιρεία εκτιμά ότι η διαδικασία της καταβολής της 

επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου ποσού €0,12 ανά μετοχή, θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Εξέλιξη και επιδόσεις των επενδύσεων της IDEAL HOLDINGS

Βιομηχανία

• Αύξηση των Εσόδων κατά 60% στα € 69,2 εκατ.

• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 40% στα € 13,5 εκατ.

• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 41% στα € 11,6 εκατ.

Πληροφορική

• Αύξηση των Εσόδων κατά 29% στα € 60,6 εκατ.

• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 27% στα € 7,5 εκατ.

• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 23% στα € 5,4 εκατ.

Οι Proforma Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν τις επιδόσεις των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, δεν είναι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, 

συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας. Στα αναφερόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της ΒΥΤΕ AE, 

COLEUS (pty) Ltd και για τις δύο περιόδους από 1/1, ενώ αντίστοιχα έχουν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα της ESM Ltd (Three Cents) προκειμένου οι δύο 

περίοδοι να είναι συγκρίσιμες.

Depolas Investment Services

Ημερήσιο Σημείωμα
Tuesday, November 22, 2022

ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

15:55 Ευρωζώνη:Καταναλωτική Εμπιστοσύνη (Νοεμ) -26 -27.6

23:20 ΗΠΑ: Richmond FED μεταποίηση (Νοεμ) -8 -10



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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