
Σημείωμα

Αναμενόμενο το χθεσινό θετικό πρόσημο για τον ΓΔΧΑ με
νέο υψηλό, ενώ ανάλογη ήταν και η εικόνα του τραπεζικού
δείκτη. Απαιτείται άμεση καταγραφή υψηλότερων
επιπέδων ώστε να διασφαλιστεί η περιοχή των 900-890
μονάδων. Εκτιμούμε ότι η κλίση της ανόδου θα μετριαστεί
στο εξής με απότομες αλλά και ελεγχόμενες διορθώσεις
τιμών. Το διεθνές κλίμα παραμένει υποστηρικτικό εν μέσω
αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ, όπου τα ¾ των εταιρειών του
S&P 500 έχουν ανακοινώσει μεγέθη καλύτερα των
εκτιμήσεων (Πηγή: Bloomberg). Η σημερινή ατζέντα
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ποσοστό ανεργίας
(Ιανουαρίου) της χώρας μας και τη μέτρηση καταναλωτικής
εμπιστοσύνης των ΗΠΑ.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 913,1 +12,9% +1,51%

FTASE 25 FTASE 2.215,0 +14,5% +1,69%

FTSEM 40 FTSEM 1.352,6 +22,1% +2,28%

FTSEA 140 FTSEA 538,2 +13,6% +1,31%

MSCI WORLD MXWO 2.956,1 +9,9% +0,34%

MSCI EMERG MXEF 1.360,6 +5,4% +0,56%

SXXP 600 SXXP 440,2 +10,3% +0,26%

DAX DAX 15.296,3 +11,5% +0,11%

FTSE 100 UKX 6.963,1 +7,8% +0,35%

CAC 40 CAC 6.275,5 +13,0% +0,28%

PSI 20 PSI20 5.020,9 +2,5% +0,41%

IBEX 35 IBEX 8.701,9 +7,8% +0,97%

FTSEMIB FTSEMIB 24.513,8 +10,3% +0,52%

DOW JONES DJI 33.981,6 +11,0% -0,18%

NASDAQ CCMP 14.138,8 +9,7% +0,87%

S&P 500 SPX 4.187,6 +11,5% +0,18%

NIKKEI 225 NIKI 29.126,2 +6,1% +0,36%

SHENZ 300 SHSZN 5.077,2 -2,6% -1,13%

HANG SENG HSI 28.952,8 +6,3% -0,43%

EUR/USD 1,2086 -1,1% -0,09%

BRENT BRENT 65,65 +26,7% -0,70%

CRUDE OIL NYMEX 61,91 +27,6% -0,4%

GOLD GOLDS 1.781,38 -6,2% +0,24%

SILVER XAG 26,23 -0,7% +0,84%

Nat GAS NG1 2,79 +9,9% +2,20%

ALUMIN LMAHDY 2.398,00 +21,5% +1,62%

COPPER HG1 444,10 +26,2% +2,42%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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ASE Index & 5d / 20d / 90d (000s €)
Average Daily Value Traded

PIRAEUS FINANCIA 29,95% ELLAKTOR SA -3,00%
ALPHA SERVICES A 3,48% PLASTIKA KRITIS -1,18%

JUMBO SA 3,18% COCA-COLA HBC AG -0,92%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ετους 2020 από Τέρνα Ενεργειακή Δάιος, Λούλη, ΑΝΕΚ, Ελτον, Ρεβοιλ,Μεβακο,Μπήτρος, Space, Αβαξ, Ευρωπαική Πίστη

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Μεγάλου: Τι φέρνει για την Τρ. Πειραιώς η κεφαλαιακή ενίσχυση 3 δισ. ευρώ - Bloomberg
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, εξέλιξη που της δίνει τη δυνατότητα να 
υλοποιήσει το στρατηγικό σχέδιο Sunrise, το οποίο προβλέπει τη δραστική μείωση των NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό το επόμενο 12μηνο, τη σημαντική βελτίωση των δεικτών 
κεφαλαιακής επάρκειας και τον μετασχηματισμό της τράπεζας.
Αυτό επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, σε συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Bloomberg και στη δημοσιογράφο 
Francine Lacqua με αφορμή την ολοκλήρωση της επιτυχημένης αύξησης κεφαλαίου ύψους 1,4 δισ. ευρώ.
«Το σχέδιο Sunrise περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού που έχει ως στόχο την ενίσχυση της οργανικής παραγωγής κεφαλαίων και την επίτευξη 
διατηρήσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας για την τράπεζα», ανέφερε ο κ. Μεγάλου και υπογράμμισε ότι «η Πειραιώς θα ενισχύσει την ηγετική θέση στην αγορά και θα 
στηρίξει την οικονομία».
Αναφερόμενος στο αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην αύξηση κεφαλαίου, είπε ότι αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για την τράπεζα, η οποία ειδικά 
τους τελευταίους έξι μήνες έχει «τρέξει» μια σειρά από σημαντικά projects, όσο και για την ελληνική οικονομία, η πιστοληπτική ικανότητα της οποίας αναβαθμίστηκε την 
περασμένη Παρασκευή από την S&P. Εκτίμησε δε, ότι για το 2021 και τα επόμενα χρόνια, η ελληνική οικονομία θα καταγραφεί ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%.
Ειδικότερα για την αναβάθμιση της S&P σε βαθμίδα αξιολόγησης «ΒΒ» σημείωσε ότι πρόκειται για το την υψηλότερη κατάταξη της τελευταίας δεκαετίας και πως αποτυπώνει 
τις εκτιμήσεις για ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας. Πρόσθεσε δε ότι οι επιδόσεις της χώρας στην αντιμετώπιση της πανδημίας και οι προσδοκίες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης, ήταν καίριες παράμετροι κατά την αξιολόγηση, η οποία εκτίμησε ότι ενδέχεται να βελτιωθεί περαιτέρω τους επόμενους 12-18 μήνες.
Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για την πιθανότητα συγχωνεύσεων στην ελληνική τραπεζική αγορά, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς απέκλεισε το 
ενδεχόμενο αυτό, καθώς, όπως εξήγησε, «το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει ήδη υψηλό βαθμό συγκέντρωσης και πως οι ελληνικές τράπεζες στην παρούσα φάση κάνουν 
κινήσεις για την ενίσχυση των ισολογισμών τους». Ωστόσο, δεν απέκλεισε ανάλογες διασυνοριακές κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Euro2day.gr

• Viohalco: Με placement η διάθεση του 6,6% της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Την πώληση, μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, έως και 25 εκατ. υφιστάμενων μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε η Viohalco. Πρόκειται για το περίπου 
6,6% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής, το οποίο αντιστοιχεί στο 7,29% των μετοχών που διατηρεί η Viohalco.
Η περίοδος κατάρτισης του βιβλίου προσφορών εκκινεί σήμερα και μπορεί να κλείσει ανά πάσα στιγμή, μέσω σε σύντομο χρονικό διάστημα. Διαχειριστές έχουν αναλάβει η 
AXIA Numbers και η Euroxx Xρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.
Οι όροι και ο χρόνος της συναλλαγής μπορούν να προσαρμοστούν οποιαδήποτε στιγμή, με απόφαση είτε των δύο διαχειριστών είτε της Viohalco. Η τιμή διάθεσης και ο 
τελικός αριθμός των μετοχών θα καθοριστούν μετά το πέρας της διαδικασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια αύξησης των μετοχών που βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά (free float), προκειμένου να επιτραπεί 
η είσοδος της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης.
Αυτή την στιγμή, η Viohalco διατηρεί το 91,44% των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής εταιρείας, η οποία διαπραγματεύεται στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Η τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε σήμερα στο +1% και τα 2,325 ευρώ, έχοντας εμφανίσει κέρδη της τάξης του 37% από τις αρχές του 2021. Η συνολική 
κεφαλαιοποίηση δε, ανέρχεται σε περισσότερα από 870 εκατ. ευρώ.
Η ανακοίνωση της εισηγμένης
Η Viohalco S.A. (εφεξής η «Viohalco») δια του παρόντος ανακοινώνει την εκκίνηση διαδικασίας επιταχυνόμενης κατάρτισης βιβλίου προσφορών για την προσφορά σε 
θεσμικούς επενδυτές (εφεξής η «Συναλλαγή») έως και 25.000.000 υφιστάμενων μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), εταιρείας εισηγμένης στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, τις οποίες κατέχει η Viohalco, οι οποίες αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό έως 6,66% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου 
στην Εταιρεία και αντιστοιχούν σε ποσοστό έως και 7,29% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το οποίο κατέχει η Viohalco.
Η περίοδος κατάρτισης του βιβλίου προσφορών εκκινεί σήμερα, και από το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, και μπορεί να κλείσει οποιαδήποτε στιγμή μέσα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η AXIA Ventures Group Ltd και η EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως διαχειριστές (εφεξής οι «Διαχειριστές») στο πλαίσιο 
της Συναλλαγής. Οι Διαχειριστές και η Viohalco διατηρούν το δικαίωμα να προσαρμόσουν τους όρους ή το χρόνο της Συναλλαγής οποιαδήποτε στιγμή.
Η τιμή τοποθέτησης και ο τελικός αριθμός μετοχών τοποθέτησης θα αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των Διαχειριστών και της Viohalco μετά το πέρας της 
διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών, και τα αποτελέσματα της Συναλλαγής θα ανακοινωθούν στη συνέχεια κατά το ταχύτερο δυνατό. Η Συναλλαγή υπόκειται σε 
ορισμένες συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις.
H Viohalco έχει συμφωνήσει σε περίοδο δέσμευσης 60 ημερών (η οποία εκκινεί στις 26 Απριλίου 2021) αναφορικά με τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας τις οποίες θα 
κατέχει μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής καθώς και στη μη διενέργεια επιπρόσθετων πωλήσεων, αγορών ή άλλων πράξεων μεταβίβασης ή διάθεσης μετοχών της 
Εταιρείας έναντι χρημάτων (ή σχετικών δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβολαίων ανταλλαγής δικαιωμάτων ή άλλων συμβάσεων) από τη Viohalco κατά την περίοδο δέσμευσης 
χωρίς τη συναίνεση των Διαχειριστών.moneyreview.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

12:00 Ελλάδα: Ποσοστό Ανεργίας (Ιαν) - 15,8%

17:00 ΗΠΑ: Εμπιστοσύνη Καταναλωτών CB (Apr) 113,0 109,7
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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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