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Σημείωμα

Συνεχίζουν ανοδικά οι μετοχές, καθώς οι πρόδρομοι δείκτες σε
Ευρώπη και ΗΠΑ δείχνουν συρρίκνωση της οικονομικής
δραστηριότητας σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ και τα πρακτικά της FED
έδειξαν την στήριξη των μελών της κεντρικής τράπεζας για
λιγότερο επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων το επόμενο διάστημα. O
S&P 500 βρίσκεται σε υψηλά 2 μηνών, με την αγορά να είναι
σήμερα κλειστή λόγω ημέρας Ευχαριστιών. Στο εσωτερικό, είχαμε
άλλο ένα σετ καλών αποτελεσμάτων με την Μότορ Όιλ να κλέβει
την παράσταση δημοσιεύοντας καθαρά κέρδη άνω του 1,0 δισ.
Ευρώ. Τα EBITDA Γ΄ τριμήνου ανήλθαν στα 459εκ.ευρώ, καθώς τα
περιθώρια διύλισης παρέμειναν ισχυρά. Ενδέχεται να έχουμε
μικρές διακυμάνσεις σήμερα λόγω αργίας στις ΗΠΑ, ενώ και τα
προς ανακοίνωση μακροοικονομικά στοιχεία είναι περιορισμένα
με τον δείκτη επιχειρηματικού κλίματος IFO Νοεμβρίου στη
Γερμανία να είναι έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 906.4 +1.5% +0.70%

FTASE 25 FTASE 2,202.9 +2.5% +0.69%

FTSEM 40 FTSEM 1,380.9 -7.4% +0.86%

FTSEA 140 FTSEA 530.5 -1.1% +0.74%

MSCI WORLD MXWO 2,697.4 -16.5% +0.82%

MSCI EMERG MXEF 932.3 -24.3% +0.53%

SXXP 600 SXXP 438.8 -10.0% +0.60%

DAX DAX 14,427.6 -9.2% +0.04%

FTSE 100 UKX 7,465.2 +1.1% +0.17%

CAC 40 CAC 6,679.1 -6.6% +0.32%

PSI 20 PSI20 5,870.8 +5.4% +0.41%

IBEX 35 IBEX 8,331.2 -4.4% +0.07%

FTSEMIB FTSEMIB 24,581.1 -10.1% -0.04%

DOW JONES DJI 34,194.1 -5.9% +0.28%

NASDAQ CCMP 11,285.3 -27.9% +0.99%

S&P 500 SPX 4,027.3 -15.5% +0.59%

NIKKEI 225 NIKI 28,115.7 -2.4% +0.61%

SHENZ 300 SHSZN 3,773.5 -23.6% +0.11%

HANG SENG HSI 17,523.8 -25.1% +0.57%

EUR/USD 1.0397 -8.6% +0.90%

BRENT BRENT 85.41 +9.8% -3.34%

CRUDE OIL NYMEX 77.94 +3.6% -3.7%

GOLD GOLDS 1,749.68 -4.3% +0.54%

SILVER XAG 21.54 -7.6% +2.15%

Nat GAS NG1 7.31 +95.9% +7.8%

ALUMIN LMAHDY 2,369.40 -15.6% -1.52%

COPPER HG1 361.80 -18.9% +0.1%

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

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

VIOHALCO SA 3.67% SARANTIS -2.91%
ALPHA SERVICES A 2.86% PUBLIC POWER COR -1.18%
NATL BANK GREECE 2.81% EYDAP WATER -0.85%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap

Thursday, November 24, 2022



Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Οι Ελβαλχαλκόρ, Κρι Κρι και Ελλάκτωρ αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα ενεαμήνου 2022 σήμερα, μετά τη

συνεδρίαση.

➢ Οι τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων προς κτήσεως κοινών μετοχών της Τράπεζας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμοι στο

Χρηματιστήριο Αθηνών με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής ±50%, το οποίο επεκτείνεται κάτω από τις προϋποθέσεις που

ορίζονται στην ισχύουσα απόφαση 22 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Motor Oil: Εκτίναξη κερδοφορίας στο 1 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο
Με εκρηκτική αύξηση της κερδοφορίας του ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του 2022 ο Όμιλος Motor Oil. Ειδικότερα, στους εννέα μήνες του έτους ο Όμιλος
Motor Oil παρουσίασε καθαρά κέρδη 1,007 δισ. ευρώ ή 9,15 ευρώ ανά μετοχή, έναντι των 206 εκατ. ευρώ ή 1,86 ευρώ ανά μετοχή που είχε ανακοινώσει
στο ίδιο διάστημα πέρυσι.
Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 12,666 δισ. ευρώ από τα 7,143 δισ. πέρυσι. Σε επίπεδο τριμήνου, η Motor Oil την περίοδο Ιουλίου -
Σεπτεμβρίου παρουσίασε κέρδη καθαρά κέρδη 321 εκατ. ευρώ από τα 85 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο πέρυσι.
Στο ίδιο διάστημα, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4,7 δισ. ευρώ σημαντικά αυξημένα από τα 2,98 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Capital.gr

• ΟΠΑΠ (Jan Karas): Ο ΟΠΑΠ στοχεύει σε EBITDA 720 εκατ. ευρώ για το 2022
Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη των retail δραστηριοτήτων και η σταθερά δυναμική ανάπτυξη των online δραστηριοτήτων ήταν οι καταλύτες για τις ισχυρές
επιδόσεις του ΟΠΑΠ στο εννεάμηνο του 2022, όπως σημείωσε η διοίκηση της εταιρείας, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του γ’
τριμήνου στους αναλυτές.
Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) για το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν στα 1,398 δισ. ευρώ (+34,4% ετησίως). Τα κέρδη προ τόκων,
φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεάμηνου διαμορφώθηκαν στα 533,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 285,8 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση κατά 40,4% και 60,3% αντίστοιχα, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2021. Σε επίπεδο γ' τριμήνου, τα GGR ανήλθαν σε 498,8 εκατ.
ευρώ (+6,1%), τα EBITDA έφτασαν στα 197,6 εκατ. ευρώ (+12,9%) και τα καθαρά κέρδη στα 118,5 εκατ. ευρώ (+19,4%).
Όπως σχολίασε ο Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, οι δραστηριότητες της εταιρείας συνέχισαν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, σε μια
περίοδο περιορισμένης καταναλωτικής δαπάνης, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο ΟΠΑΠ προσφέρει προσιτή διασκέδαση για όλους. Επιπλέον, η διοίκηση
της εταιρείας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η θετική δυναμική που έχει αποτυπωθεί, θα οδηγήσει σε ένα δυνατό φινάλε για την εφετινή χρονιά. Στο
πλαίσιο αυτό, προχώρησε σε αναβάθμιση του στόχου για τα EBITDA του 2022, εκτιμώντας ότι θα διαμορφωθούν πέριξ των 720 εκατ. ευρώ.
Αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη στα πρακτορεία
Οι δυναμικές επιδόσεις των retail δραστηριοτήτων αντανακλούν τη σταδιακή επιστροφή των περιστασιακών παικτών, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση
της σύνδεσης του ΟΠΑΠ με την σταθερή πελατειακή βάση του δικτύου του. Ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, η εταιρεία προχώρησε
στην ενίσχυση των αποδόσεων του Πάμε Στοίχημα στα πρακτορεία, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές με αυτές της online αγοράς. Όπως σημείωσε ο κος
Κάρας, η κίνηση αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση του ΟΠΑΠ να υλοποιεί τολμηρές και ρηξικέλευθες αποφάσεις, βάζοντας τον πελάτη στο επίκεντρο.
Επίσης, η νέα εφαρμογή OPAP Store App συνέχισε να κερδίζει έδαφος μεταξύ των παικτών, ενώ αυξημένη ήταν και η απήχηση του προγράμματος loyalty,
επιβεβαιώνοντας τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών δυνατότητων. Ακόμη, κατά το γ’ τρίμηνο, η
εταιρεία βελτίωσε τον προγραμματισμό των Virtual παιχνιδιών και προχώρησε στη διάθεση ενός νέου καινοτόμου παιχνιδιού ΣΚΡΑΤΣ επαυξημένης
πραγματικότητας.
Επιπλέον, δυναμικές ήταν και οι επιδόσεις των VLTs, που συμπληρώνουν 5 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχετικές
προωθητικές ενέργειες οδήγησαν σε περαιτέρω ενίσχυση της επισκεψιμότητας και της παικτικής δραστηριότητας στα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY.
Συνεχιζόμενη ανάπτυξη για τις online δραστηριότητες
Σύμφωνα με τον κο. Karas, οι online δραστηριότητες συνέχισαν να αναπτύσσονται σε ετήσια βάση, σημειώνοντας αύξηση της βάσης ενεργών πελατών
και της online παικτικής δραστηριότητας. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, ο ΟΠΑΠ εστίασε στην περαιτέρω αναβάθμιση της online πρότασης της προς
τους πελάτες.
Μεταξύ άλλων, η εταιρεία συνέχισε να προχωρά σε βελτιώσεις στα online παιχνίδια της. Χαρακτηριστική είναι η ενσωμάτωση gamified χαρακτηριστικών
στα widget του online ΤΖΟΚΕΡ και καζίνο, η οποία έχει τύχει ευρείας αποδοχής μεταξύ των online πελατών. Επίσης, την ίδια περίοδο, υλοποιήθηκαν
προωθητικές ενέργειες, που ενίσχυσαν περαιτέρω το online χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Euro2day.gr

• Fourlis Group: Συζητήσεις του ομίλου Φουρλή για στρατηγική συνεργασία στην Τουρκία
Σε συζητήσεις για το ενδεχόμενο στρατηγικής συνεργασίας με τοπικό παίκτη στην αγορά της Τουρκίας εξετάζει ο όμιλος Φουρλή, ο οποίος αυτή τη στιγμή
δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη χώρα με 12 καταστήματα Intersport και 3 καταστήματα The Athete’s Foot. Αυτό αναφέρθηκε στη διάρκεια της
ενημέρωσης των αναλυτών και σε συνέχεια της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, από τον Απόστολο Πεταλά, διευθύνοντα σύμβουλο του
ομίλου.
Παρ’ όλ’ αυτά, σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική έκβαση στο συγκεκριμένο σενάριο, ο όμιλος θα εξετάσει ακόμα και την πιθανότητα αποχώρησής
του, με πώληση της δραστηριότητάς του και αποεπένδυση από την Τουρκία. Θα θυμίσουμε ότι πριν ο όμιλος φτάσει στη μείωση του αριθμού των
καταστημάτων στη γείτονα χώρα, διατηρούσε 25 σημεία πώλησης εκεί. Ωστόσο, οι οικονομικές πιέσεις που δέχτηκε στη συγκεκριμένη αγορά οδήγησαν
εν τέλει στην απόφαση να διακόψει τη λειτουργία ενός σημαντικού αριθμού καταστημάτων.
Όπως ανέφερε σχετικά με τη δραστηριότητα στη γείτονα χώρα ο κύριος Πεταλάς, το εννεάμηνο του 2022 η δραστηριότητα του ομίλου στην Τουρκία
κινήθηκε ελαφρώς θετικά και σημείωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι για να μπορέσει ο όμιλος να
συνεχίσει να δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη αγορά, δεν μπορεί να συνεχίσει να επενδύει μόνος του εκεί, καθότι στόχος του την ίδια στιγμή είναι
να αναπτύξει τις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες όπου δραστηριοποιείται, δηλαδή την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Capital.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΗΠΑ – Αργία (Ημέρα των Ευχαριστιών)

11:00 Γερμανία: Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Γερμανικού Ifo (Nov) 85,0 84,3

14:30 Ευρωζώνη: Η ΕΚΤ δημοσιεύει τα πρακτικά της συνάντησης νομισματικής πολιτικής



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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