
Σημείωμα

Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφηκαν κατά την χθεσινή
συνεδρίαση με αφορμή την έξαρση των κρουσμάτων σε
ορισμένα μέρη του κόσμου, την πιθανότητα να ενταθούν οι
εμπορικές σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ, αλλά και την
υποβάθμιση των προβλέψεων του ΔΝΤ για την παγκόσμια
οικονομία. Η βραχυπρόθεσμη πορεία του ΓΔΧΑ ενδέχεται
να δοκιμαστεί τις επόμενες ημέρες σε συνάρτηση πάντα
και με την εικόνα των διεθνών μετοχικών δεικτών.
Βαρύτητα θα δοθεί σήμερα στα αποτελέσματα Α τριμήνου
της Αεροπορίας Αιγαίου (μετά το κλείσιμο), ενώ κλειστές
θα παραμείνουν οι αγορές της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 665,0 -27,5% -1,6%

FTASE 25 FTASE 1.609,6 -30,0% -1,5%

FTSEM 40 FTSEM 863,8 -27,7% -0,2%

FTSEA 140 FTSEA 400,3 -29,6% -1,4%

MSCI WORLD MXWO 2.180,1 -7,6% -2,50%

MSCI EMERG MXEF 1.010,8 -9,3% -0,38%

SXXP 600 SXXP 357,2 -14,1% -2,78%

DAX DAX 12.093,9 -8,7% -3,43%

FTSE 100 UKX 6.123,7 -18,8% -3,11%

CAC 40 CAC 4.871,4 -18,5% -2,92%

PSI 20 PSI20 4.371,9 -16,2% -1,75%

IBEX 35 IBEX 7.195,5 -24,6% -3,27%

FTSEMIB FTSEMIB 19.163,0 -18,5% -3,42%

DOW JONES DJI 25.445,9 -10,8% -2,72%

NASDAQ CCMP 9.909,2 +10,4% -2,19%

S&P 500 SPX 3.050,3 -5,6% -2,59%

NIKKEI 225 NIKI 22.534,3 -4,7% -0,07%

SHENZ 300 SHSZN 4.139,0 +1,0% +0,42%

HANG SENG HSI 24.781,6 -12,1% -0,50%

EUR/USD 1,1251 +0,3% -0,50%

BRENT BRENT 40,31 -38,9% -5,44%

CRUDE OIL NYMEX 38,01 -37,7% -5,8%

GOLD GOLDS 1.761,17 +16,1% -0,41%

SILVER XAG 17,50 -2,0% -2,47%

Nat GAS NG1 1,60 -27,0% -2,44%

ALUMIN LMAHDY 1.556,25 -12,6% -1,24%

COPPER HG1 265,05 -5,2% -0,30%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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SARANTIS 2,20% MOTOR OIL-HELLAS -5,69%
JUMBO SA 1,94% ELLAKTOR SA -5,21%
OPAP SA 0,28% MYTILINEOS S.A. -4,37%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ 20η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ ώρα 14:00 μ.μ, στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην έδρα της στην Αθήνα, επί της

Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112.
➢ Κατόπιν της απόφασης της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» να προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των

ομολογιών που έχει εκδώσει, οι ομολογίες της εταιρίας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
➢ Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Jumbo την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00, στην Αθήνα, από τα γραφεία της

εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» επί της Λ. Αθηνών αρ. 110.
➢ Παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών του δικαιώματος (ΤΡΑΣΤΟΡΔ) της εταιρίας «TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»,

συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 29/06/2020.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Τιτάν: Κάμψη 2,1% στα έσοδα, βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας στο α' 5μηνο
Κάμψη του τζίρου, βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και υποχώρηση των κερδών μετά από φόρους κατέγραψε ο όμιλος Τιτάν στο πρώτο πεντάμηνο του
έτους. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Titan Cement International SA λαμβάνοντας υπόψη την άνευ προηγουμένου φύση των περιστάσεων επιθυμεί
να ενημερώσει σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στις κύριες αγορές της και τα συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο
Ιανουαρίου - Μαΐου 2020.
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι: "Από την έναρξη της επιδημίας του κορονοϊού, επικεντρωθήκαμε στην προστασία των εργαζομένων του Ομίλου και των
οικογενειών τους, των επιχειρηματικών μας εταίρων, των πελατών μας και των τοπικών κοινοτήτων μας. Παράλληλα, φροντίσαμε να ελαχιστοποιήσουμε τις
επιπτώσεις στις δραστηριότητες μας και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση ώστε να προχωρούμε στις απαραίτητες ενέργειες καθώς εξελίσσεται η δυναμική
των αγορών".
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2020 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα
€641,8 εκ., χαμηλότερος κατά 2,1% μετά την αύξηση της τάξης του 6,1% που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους και την επιβράδυνση που ακολούθησε τον
Απρίλιο και τον Μάιο, οπότε και κορυφώθηκε η κρίση του κορονοϊού.
Οι συνέπειες της πανδημίας στον Όμιλο ήταν λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Η συνεχιζόμενη λειτουργία του κατασκευαστικού
κλάδου κρίθηκε αναγκαία στις περισσότερες αγορές και όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται συνέχισαν να
λειτουργούν, προσαρμόζοντας την παραγωγή τους στα επίπεδα της ζήτησης. Η λειτουργική κερδοφορία από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο βελτιώθηκε σε
σύγκριση με το 2019 και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 5,5% φθάνοντας τα €97,3 εκ. χάρη στη μείωση των δαπανών, κυρίως λόγω του
χαμηλότερου κόστους των καυσίμων.
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαΐου 2020 διαμορφώθηκε στα €866 εκ., αυξημένος κατά €30 εκ. σε σύγκριση με τα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου
2019. Οι υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (€19 εκ. φέτος έναντι €9 εκ. το 2019) ωφελήθηκαν από τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και
τις μειωμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες. Στις 31 Μαΐου ο Όμιλος διέθετε ισχυρή ταμειακή ρευστότητα άνω των €400 εκ., συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και
διαθέσιμες δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης.
Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,20 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο
μετοχολόγιο της Εταιρίας στις 14 Μαΐου 2020. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2020.

➢ Οι νέες απειλές Τραμπ για δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα
Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πήρε το ρίσκο τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη να κλιμακώσει λίγο περισσότερο την ένταση τις
σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγεθύνοντας περαιτέρω τον κατάλογο των ευρωπαϊκών προϊόντων στα οποία απειλεί να επιβάλλει πρόσθετους
τιμωρητικούς δασμούς.
Για την ώρα, η νέα εχθρική χειρονομία της Ουάσινγκτον παραμένει δυνητική, πάντως οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο μεγάλες εμπορικές δυνάμεις έχουν ήδη
επιδεινωθεί πολύ εξαιτίας της σειράς τέτοιων αμερικανικών μονομερών κινήσεων μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Τραμπ το 2017. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εξέφρασε την «ανησυχία» της χθες βράδυ. Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, οι υπηρεσίες του αμερικανού αντιπροσώπου για το εμπόριο (USTR), του
Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ, έριξαν κι άλλο λάδι στη φωτιά, δημοσιοποιώντας κατάλογο με περίπου τριάντα ακόμη ευρωπαϊκά προϊόντα, η αξία των εισαγωγών των
οποίων στις ΗΠΑ ανέρχεται σε περίπου 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, υποψήφια για τιμωρητικούς δασμούς. Σε αυτό το στάδιο, ο USTR απλώς προκήρυξε
δημόσια διαβούλευση, που θα διαρκέσει ως την 26η Ιουλίου. Πέρα από τη Γαλλία, τα προϊόντα που μπαίνουν στο στόχαστρο παράγονται επίσης στην Ισπανία,
στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία. Στον κατάλογο βρίσκει κανείς επίσης μεταξύ άλλων ελιές, καφέ, οινοπνευματώδη ποτά, εργαλεία, μηχανήματα,
σοκολάτες...
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκφραστούν για το εάν πρέπει να αυξηθούν οι δασμοί ή να οριστούν νέοι στα προϊόντα του καταλόγου.
Οι αμερικανικοί τιμωρητικοί δασμοί — μπορεί να φθάσουν ακόμη και στο 100% — έχουν το πράσινο φως του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για
προϊόντα παραγόμενα στην ΕΕ μέχρι του ποσού των 7,5 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο της ακανθώδους και ατελείωτης διμερούς διένεξης για τις κρατικές ενισχύσεις
στην Airbus και την Boeing αντίστοιχα.
Η είδηση, την οποία μετέδωσε πρώτο το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, λειτούργησε σαν βαρίδι στη Γουόλ Στριτ και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Από τον Οκτώβριο του 2019, σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα — κρασιά, τυριά... — επιβάλλονται δασμοί 25%. Τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, η Ουάσινγκτον
αποφάσισε να αυξήσει από το 10% στο 15% το επίπεδο των δασμών στα αεροσκάφη της Airbus που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Ευρώπη.
Η νέα αμερικανική απειλή «δημιουργεί αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και καταφέρνει ανώφελη οικονομική ζημία ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού» την ώρα που
οι επιχειρήσεις προσπαθούν «να ξεπεράσουν τις οικονομικές δυσκολίες που προκάλεσε η κρίση» της πανδημίας του κορονοϊού, υπογράμμισε η Κομισιόν σε
ανακοίνωσή της. «Ανησυχούμε πως (οι νέοι δασμοί) ξεπερνούν το επίπεδο που έχει εγκρίνει ο ΠΟΕ», πρόσθεσε. ΑΠΕ
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

15.30 ΗΠΑ: Παραγγελίες Βασικών Αγαθών Διαρκείας (μηνιαία) (May) 2,5% -7,7%

15.30 ΗΠΑ: ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q1) -5,0% -5,0%

15.30 ΗΠΑ: Αρχικές Αιτήσεις Επιδόματος Ανεργίας 1.300Κ 1.508Κ
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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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