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Σημείωμα

Ο ΓΔΧΑ κινήθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης κλείνοντας 0,39%
χαμηλότερα στις 911,43 μονάδες χθες. Ο ΓΔΧΑ δε δείχνει να έχει
επηρεαστεί από την απουσία νέας αξιολόγησης από τη Moody’s.
Μετά την αποκοπή του δικαιώματος για την αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου (α.μ.κ.) της Τραπέζης Αττικής, η μετοχή κινήθηκε
περίπου 550% υψηλότερα στο 1,78 ευρώ ανά μετοχή.
Υπενθυμίζουμε ότι οι όροι της εν λόγω α.μ.κ. είναι
49,5265161872259 νέες μετοχές για κάθε μία 1 παλαιά, σε τιμή
0,20 ευρώ ανά μετοχή και η αποκοπή του δικαιώματος έγινε μετά
το κλείσιμο της Παρασκευής.
Οι αγορές παραμένουν ευαίσθητες σχετικά με την επαναφορά
περιοριστικών μέτρων ενώ παραμένει το θέμα της επιτάχυνσης
του tapering από την FED το Δεκέμβριο.
Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων
από τις Motor Oil, ΟΠΑΠ, Lamda Development και Fourlis Group -
όλα μετά τη συνεδρίαση.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 911.4 +12.7% -0.39%

FTASE 25 FTASE 2,181.0 +12.7% -1.13%

FTSEM 40 FTSEM 1,648.1 +48.8% +9.22%

FTSEA 140 FTSEA 541.8 +14.4% -0.61%

MSCI WORLD MXWO 3,201.5 +19.0% -0.57%

MSCI EMERG MXEF 1,261.6 -2.3% -0.60%

SXXP 600 SXXP 485.5 +21.7% -0.13%

DAX DAX 16,115.7 +17.5% -0.27%

FTSE 100 UKX 7,255.5 +12.3% +0.44%

CAC 40 CAC 7,105.0 +28.0% -0.10%

PSI 20 PSI20 5,519.6 +12.7% +0.32%

IBEX 35 IBEX 8,821.3 +9.3% +0.78%

FTSEMIB FTSEMIB 27,382.9 +23.2% +0.17%

DOW JONES DJI 35,619.3 +16.4% +0.05%

NASDAQ CCMP 15,854.8 +23.0% -1.26%

S&P 500 SPX 4,682.9 +24.7% -0.32%

NIKKEI 225 NIKI 29,774.1 +8.5% +0.09%

SHENZ 300 SHSZN 4,912.4 -5.7% +0.46%

HANG SENG HSI 24,951.3 -8.4% -0.39%

EUR/USD 1.1237 -8.0% -0.47%

BRENT BRENT 79.70 +53.9% +1.03%

CRUDE OIL NYMEX 76.75 +58.2% +0.9%

GOLD GOLDS 1,804.65 -4.9% -2.23%

SILVER XAG 24.18 -8.4% -1.77%

Nat GAS NG1 4.79 +88.6% -5.4%

ALUMIN LMAHDY 2,693.49 +36.5% +0.21%

COPPER HG1 439.65 +24.9% -0.2%

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

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

VIOHALCO SA 1.28% JUMBO SA -3.24%
SARANTIS 0.47% PIRAEUS FINANCIA -3.08%

MOTOR OIL-HELLAS 0.35% PLASTIKA KRITIS -2.70%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Οι εισηγμένες ΟΠΑΠ, Motor Oil, Lamda Development και Fourlis αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2021

σήμερα μετά τη συνεδρίαση.

➢ Μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» είναι

διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,33 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή

κεφαλαίου ποσού €0,17 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

➢ Οι μετοχές της εταιρίας «EPSILON NET Α.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,075 και

χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο split των μετοχών της, στα πλαίσια του οποίου εκδίδονται και διανέμονται 40.200.000 νέες (ΚΟ) μετοχές, σε

αναλογία 4 νέες (ΚΟ) μετοχές σε αντικατάσταση κάθε 1 παλαιάς (ΚΟ) μετοχής (δηλαδή 3 νέες δωρεάν (ΚΟ) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ)

μετοχή). Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων 40.200.000 (KO) μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 26/11/2021.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Στάση εργασίας από τους πράκτορες ΟΠΑΠ για τον αποκλεισμό πελατών
Σε προειδοποιητική στάση εργασίας, την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου (έως και τις 3 μ.μ.), διαμαρτυρία στο Υπουργείο Οικονομικών και κινητοποιήσεις σε όλη τη
χώρα, την ίδια μέρα, προχωρούν οι πράκτορες του ΟΠΑΠΟΠΑΠ -1,39%, ενάντια στα νέα μέτρα που ισχύουν από Δευτέρα για τα καταστήματά τους.
Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρακτόρων OΠΑΠ (ΠΟΕΠΠΠ), οι πράκτορες διαμαρτύρονται έντονα για τον αποκλεισμό των πελατών των
καταστημάτων τους που διαθέτουν βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ (rapid ή PCR), τονίζοντας ότι αντίστοιχη απαγόρευση δεν ισχύει για τα υπόλοιπα
εμπορικά καταστήματα της αγοράς.
Σε ανοιχτή επιστολή της, η ΠΟΕΠΠΠ τονίζει ότι ο κλάδος των πρακτορείων είναι ίσως ο πλέον πληττόμενος από την πανδημία και έχει λάβει ελάχιστη στήριξη
από την Πολιτεία, παρά την υποδειγματική συμμόρφωση του με τα υγειονομικά μέτρα.
Όπως αναφέρεται, «Το περασμένο Σάββατο διαπιστώσαμε με έκπληξη, ότι στο ΦΕΚ με τα νέα μέτρα εναντίον του κορωνοΐου, απαγορεύτηκε η είσοδος όσων
διαθέτουν βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ στα καταστήματα μας. Η εξέλιξη αυτή ήταν ιδιαίτερα αιφνιδιαστική, καθώς δεν είχε προηγηθεί καμία
σχετική αναφορά, διαβούλευση ή προειδοποίηση... Ακόμα μεγαλύτερη όμως ήταν η έκπληξη μας όταν διαπιστώσαμε ότι όσοι διαθέτουν βεβαίωση αρνητικού
εργαστηριακού τεστ μπορούν να εισέρχονται κανονικά (έστω και με έλεγχο των σχετικών πιστοποιητικών) σε όλο το υπόλοιπο λιανεμπόριο...
Αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να ισχύει αυτό για όλα τα εμπορικά καταστήματα, αλλά όχι για το δίκτυο των καταστημάτων μας, που με μηδενική
φοροδιαφυγή, συνιστούμε το μεγαλύτερο και πλέον οργανωμένο εμπορικό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα!»
Στην ίδια επιστολή, η ΠΟΕΠΠΠ ζητά να επιτραπεί η είσοδος στα πρακτορεία σε όσους διαθέτουν αρνητικό εργαστηριακό τεστ και συγκεκριμένα μέτρα για την
καλύτερη λειτουργία και τη στήριξη των καταστημάτων τους, ώστε να αποφευχθεί η οικονομική καταστροφή περίπου 4.000 πρακτόρων και 20.000
εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα. Euro2day.gr

• Noval Properties (Viohalco) και ΓΕΚ παίρνουν σειρά για εταιρικά ομόλογα
Δύο σημαντικές εκδόσεις ομολόγων από επιχειρήσεις είναι ώριμες, με στόχο να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Τραπεζικές πηγές τονίζουν πως πέραν
των δρομολογημένων για έως το τέλος Δεκεμβρίου εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, το πρώτο εξάμηνο του 2022 αναμένεται να υπάρξει ένας ακόμη δυνατός
γύρος άντλησης κεφαλαίων από τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Τα 125 εκατ. της Noval Properties
Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr, να ολοκληρωθεί η έκδοση ομολόγου με στόχο την άντληση 125
εκατ. ευρώ από την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Noval Properties, του ομίλου Viohalco. Την έκδοση τρέχει η Εθνική Τράπεζα και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές,
η διαδικασία έχει δρομολογηθεί, είναι δηλαδή ώριμη και ο χρόνος υλοποίησης έχει ορισθεί για τα τέλη Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η εταιρεία real estate του βιομηχανικού ομίλου έχει στα σκαριά μια σειρά από σημαντικά επενδυτικά projects, τα οποία
απαιτούν χρηματοδότηση, ενώ σχεδιάζει μέσα στο 2022 να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιό της με νέα assets, υψηλής αξίας. Η σημερινή αξία του χαρτοφυλακίου
της Noval Properties εκτιμάται στην περιοχή των 400 εκατ. ευρώ και η εταιρεία έχει δρομολογήσει αρκετά έργα από την ολοκλήρωση του εμπορικού κέντρου
River West, μέχρι την κατασκευή νέων γραφειακών κτηρίων στην Αθήνα.
Το… πράσινο της ΓΕΚ
Κι ενώ το ομόλογο που θα εκδώσει η Noval Properties μετρά λίγες ημέρες για την ανακοίνωσή του, σειρά παίρνει η έκδοση πράσινου ομολόγου από τον
κατασκευαστικό όμιλο της ΓΕΚ. Η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με τους συμβούλους και τις τράπεζες (σ.σ. κι εδώ την έκδοση έχει
αναλάβει η Εθνική), με σκοπό από το πράσινο ομόλογο να αντληθούν κεφάλαια από 250 έως 300 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκδοση
δρομολογείται για τα τέλη Δεκεμβρίου.
Ο κατασκευαστικός όμιλος πρωταγωνιστεί σε μια σειρά από έργα, από τις κατασκευές μέχρι την ενέργεια, με αιχμή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ η
αγορά αναμένει τις εξελίξεις από το καζίνο του Ελληνικού και συγκεκριμένα τον partner με τον οποίο θα συνεργασθεί η ελληνική εταιρεία. Όπως έχει γράψει το
Euro2day.gr η σύμπραξη θα γίνει με την αμερικανική Hard Rock, η συνεργασία είναι έτοιμη και δεν θα αργήσουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Euro2day.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09:00 Γερμανία: Γερμανικό ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q3) 1,8%

10:30 Ηνωμένο Βασίλειο: Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Oct) 56,3 56,3

10:30 Ηνωμένο Βασίλειο: Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Υπηρεσιών 54,6 54,6

10:30 Γερμανία: Γερμανικός Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Nov) 56,7 57,8

11:30 Ηνωμένο Βασίλειο: Σύνθετος PMI 54,1 54,1
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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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