
Σημείωμα

Θετικά πρόσημα κατέγραψαν χθες οι Ευρωπαϊκοί μετοχικοί
δείκτες μεταξύ των οποίων και ο ΓΔΧΑ. Αντιθέτως, στο
κόκκινο έκλεισαν οι μετοχές στις ΗΠΑ, παρόλο που η FED
εμφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξη και χαρακτήρισε την
πιθανή αύξηση του πληθωρισμού μεταβατική διατηρώντας
την υποστηρικτική της στάση. Επιπλέον, νέο κοινωνικό
πακέτο στήριξης 1,8 τρισ δολ ανακοίνωσε ο Μπάιντεν, το
οποίο θα χρηματοδοτηθεί από φόρους. Στο εσωτερικό, τα
αποτελέσματα της ΓεκΤερνα ήταν ελαφρώς μειωμένα στην
τελική γραμμή (μετά από μειοψηφίες) στα 12,5εκ ευρώ από
23,5εκ ευρώ το 2019 με τα έσοδα των κατασκευών και
παραχωρήσεων να αντισταθμίζονται μερικώς από τον
τομέα του Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. Αξίζει ωστόσο, να
αναφέρουμε ότι καταγράφηκε σημαντική βελτίωση στα
περιθώρια ΕΒΙΤ του κατασκευαστικού τομέα, ο οποίος με
31.12.2020 έχει ανεκτέλεστο (από υπογεγραμμένες και
προς υπογραφή συμβάσεις) στα 2,2δισ ευρώ.
Παραμένουμε θετικοί για το ΧΑ με προσοχή στις
βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις. Η σημερινή ατζέντα των
μάκρο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις λιανικές πωλήσεις
Φεβρουαρίου στο εσωτερικό, την καταναλωτική
εμπιστοσύνη Απριλίου της Ευρωζώνης, τα εβδομαδιαία
στοιχεία από την αγορά εργασίας και την μέτρηση για το
ετησιοποιημένο ΑΕΠ 1ου τριμήνου των ΗΠΑ.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 910,4 +12,5% +0,77%

FTASE 25 FTASE 2.208,7 +14,2% +0,85%

FTSEM 40 FTSEM 1.352,6 +22,1% +0,89%

FTSEA 140 FTSEA 537,5 +13,5% +0,95%

MSCI WORLD MXWO 2.951,9 +9,7% -0,00%

MSCI EMERG MXEF 1.365,0 +5,7% +0,22%

SXXP 600 SXXP 439,9 +10,2% +0,02%

DAX DAX 15.292,2 +11,5% +0,28%

FTSE 100 UKX 6.963,7 +7,8% +0,27%

CAC 40 CAC 6.307,0 +13,6% +0,53%

PSI 20 PSI20 5.017,8 +2,4% +0,10%

IBEX 35 IBEX 8.799,6 +9,0% +0,49%

FTSEMIB FTSEMIB 24.459,6 +10,0% -0,06%

DOW JONES DJI 33.820,4 +10,5% -0,48%

NASDAQ CCMP 14.051,0 +9,0% -0,28%

S&P 500 SPX 4.183,2 +11,4% -0,08%

NIKKEI 225 NIKI 29.054,0 +5,9% +0,21%

SHENZ 300 SHSZN 5.119,2 -1,8% +0,56%

HANG SENG HSI 29.071,3 +6,8% +0,45%

EUR/USD 1,2126 -0,7% +0,29%

BRENT BRENT 67,27 +29,9% +1,28%

CRUDE OIL NYMEX 63,86 +31,6% +1,5%

GOLD GOLDS 1.781,68 -6,1% +0,29%

SILVER XAG 26,20 -0,8% -0,25%

Nat GAS NG1 2,93 +15,2% +1,81%

ALUMIN LMAHDY 2.394,60 +21,3% +0,24%

COPPER HG1 449,80 +27,8% +0,22%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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Average Daily Value Traded

ALPHA SERVICES A 3,56% PIRAEUS FINANCIA -9,26%
VIOHALCO SA 2,41% JUMBO SA -2,27%
ELLAKTOR SA 2,19% HOLDING CO ADMIE -1,46%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα (29/04/2021)

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• ΕΤΕ: Ψάχνει ξανά επενδυτή για το Athens Heart η Εθνική Τράπεζα
Λύση για το γόρδιο δεσμό του Athens Ηeart της οδού Πειραιώς 180 αναζητεί η Εθνική Τράπεζα, για το οποίο ο όμιλος είχε έλθει σε συμφωνία προ διετίας για τη δημιουργία
joint venture με την επενδυτική ακινήτων Hines με στόχο την ανακατασκευή και μετατροπή του εμπορικού κέντρου σε outlet.
Μετά την οπισθοχώρηση της Hines, τώρα, η Εθνική έχει βγάλει εκ νέου στην αγορά το εμπορικό κέντρο, έστω κι αν, εν μέσω κορωνοϊού, οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής
σε ό,τι έχει να κάνει με επενδύσεις στο λιανεμπόριο, δεδομένου ότι περιμένουν να δουν το νέο σημείο ισορροπίας στην αγορά μετά και το ‘’restart’’ των προηγούμενων
ημερών.
To εμπορικό κέντρο, με δανεισμό στην Εθνική Τράπεζα, ήταν στο μακρινό παρελθόν στα βασικά περιουσιακά στοιχεία της Pasal Development της οικογένειας Θεοδωρίδη και
είχε ενταχθεί στο σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας, η οποία πλέον έχει περάσει κάτω από τον έλεγχο του Ελληνοσουηδού Ηλία Γεωργιάδη της Sterner Stenhus.
Για το συγκεκριμένο ακίνητο, Εθνική και Hines είχαν έρθει σε συμφωνία το 2019 προκειμένου να προχωρήσουν σε κοινοπραξία για την ανακατασκευή του εμπορικού κέντρου
και τη μετατροπή του σε premium εκπτωτικό εμπορικό 22.000 τ.μ., το ‘’Gazi Outlets, το οποίο θα διέθετε «τις καλύτερες ελληνικές και διεθνείς μάρκες ένδυσης, καταστήματα
εστιατορίων και café καθώς και χώρους αναψυχής, κινηματογράφο κ.ά.».
Το αρχικό χρονοδιάγραμμα, και φυσικά προ κορωνοϊού, ανέφερε ότι η ανακατασκευή θα ολοκληρωνόταν στις αρχές του 2021. Μάλιστα η Hines, η οποία έχει, ούτως ή άλλως,
ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο εμπορικών ακινήτων άνω του 1 εκατομμυρίου τ.μ. και διεθνή εμπειρία στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση εμπορικών κέντρων, έχοντας αναδειχθεί
και ο μεγαλύτερος διαχειριστής outlet mall στην Ρωσία, είχε αναλάβει από το φθινόπωρο του 2019 και τη διαχείριση (asset management) του Athens Heart. Ωστόσο η εν λόγω
κίνηση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, ενώ η πανδημία με σοβαρό αντίκτυπο και στον τομέα των εμπορικών κέντρων, φαίνεται ότι επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση.
Η Hines, με προέλευση από τις ΗΠΑ, παρουσία σε 225 πόλεις σε 25 χώρες και μεγάλο χαρτοφυλάκιο και στην Ευρώπη μέσω του ευρωπαϊκού της βραχίονα, συνεχίζει τις
επενδύσεις στο ευρωπαϊκό real estate με έμφαση, εν μέσω πανδημίας, τα γραφεία και τα logistics. Συνολικά η Ηines έχει περί τα 144,1 δισ. δολάρια περιουσιακών στοιχείων
υπό διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων 75,5 δισ. δολαρίων για τα οποία λειτουργεί ως διαχειριστής επενδύσεων (εντός κι εκτός real estate) και 68,6 δισ. δολαρίων για τα
οποία παρέχει υπηρεσίες σε επίπεδο ιδιοκτησίας τρίτων. Στην Ευρώπη ο όμιλος έχει παρουσία από τη δεκαετία του ’90, έχοντας πλέον επεκτείνει την ευρωπαϊκή του
πλατφόρμα με γραφεία σε 16 πόλεις και παρουσία με έργα σε 55 πόλεις σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπου ξεκίνησε τις επενδύσεις στον
τουριστικό κλάδο.
Ειδικά για το mall της Πειραιώς, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τη Hines συζητήσεις είχαν γίνει και με άλλους ‘’παίκτες’’ μεταξύ των οποίων και ο όμιλος Κωνσταντίνου,
ιδιοκτήτης του Athens Metro Mall στον ‘Άγιο Δημήτριο.
Από την άλλη πλευρά, το Athens Heart εκτιμάται ότι παραμένει σε μία περιοχή της Αθήνας με προοπτικές για τη μετά Covid 19 περίοδο, αν ληφθεί υπόψη ότι βρίσκεται μόλις
2 χιλιόμετρα από την Ακρόπολη και 10 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Επιπλέον το ακίνητο εδρεύει μεταξύ της τουριστικής περιοχής κέντρου και του λιμένα Πειραιά, o
οποίος δέχεται 17 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο. Newmoney.gr

• ΓΕΚ Τέρνα: Σημαντική αύξηση εσόδων και EBITDA από το αεροδρόμιο Ηρακλείου και το καζίνο στο Ελληνικό
Την εκτίμηση ότι η σύμβαση παραχώρησης του νέου υπό κατασκευή αεροδρομίου στο Ηράκλειο της Κρήτης και το καζίνο στο Ελληνικό, τα «ασφαλή έργα» όπως τα
χαρακτηρίζει, θα αυξήσουν σημαντικά τα έσοδα και το EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) του Ομίλου διατυπώνει η διοίκηση της ΓΕΚ Τέρνα, υπό τον
διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Περιστέρη, με αφορμή τα αποτελέσματα του 2020.
Όπως επίσης αναφέρει τα δύο εταιρικά ομόλογα ύψους 500 εκατ. και 120 εκατ. ευρώ, λήξης το 2027 και το 2025 αντίστοιχα, επιτρέπουν σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω
επενδύσεις ανάπτυξης. Με βάση τα σχετικά στοιχεία το μεγαλύτερο μέρος του τραπεζικού χρέους βρίσκεται στην Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές και στις Παραχωρήσεις,
τις επιχειρηματικές μονάδες με την υψηλότερη ικανότητα χρέους.
Οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της ΓΕΚ Τέρνα στο τέλος της προηγούμενης χρήσης διαμορφώθηκαν σε 2,4 δις. ευρώ και το καθαρό χρέος (εφόσον αφαιρεθούν τα
διαθέσιμα) 1,3 δις. ευρώ.
Ο κατασκευαστικός κλάδος το 2020 συνεισέφερε περίπου το 51% των εσόδων του Ομίλου (498 εκατ. ευρώ σε σύνολο 971 εκατ.) και μόλις τα 19 εκατ. ευρώ από τα 306 εκατ.
ευρώ του συνόλου των EBITDA.
To μεγαλύτερο μέρος των EBITDA προέρχεται από την ενέργεια (τα 194 εκατ. από τα 306 εκατ.) ενώ τα έσοδά της είναι 273 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή
κερδοφορίας είναι ο τομέας των παραχωρήσεων που έδωσε το 2020 EΒITDA 105 εκατ. ευρώ με έσοδα 151 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έχει το μεγαλύτερο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο από όλους τους ομίλους. Υπογεγραμμένο την 31.12.2020 ήταν 1,6 δις ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές υγιούς
κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο.
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων με τις υπογεγραμμένες και προς υπογραφή νέες συμβάσεις το ανεκτέλεστο διαμορφώνεται σε 2,2 δισ. ευρώ,
ενώ αναμένεται να προσεγγίσει το επίπεδο των 3 δις. ευρώ το επόμενο διάστημα, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του έργου της ανάπτυξης Ολοκληρωμένου
Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, όπου η Τέρνα θα εκτελέσει το 100% των απαιτούμενων εργασιών. Mononews.gr

• Μπάιντεν: Είναι καιρός το 1% των πιο πλούσιων Αμερικανών να πληρώσει το μερίδιο που του αναλογεί σε φόρους
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε στην ομιλία του ενώπιον του Κογκρέσου να αυξηθούν οι φόροι στα έσοδα κεφαλαίων των επιχειρήσεων και των πλουσιότερων
Αμερικανών για να χρηματοδοτηθεί το σχέδιό του να γίνουν επενδύσεις και να προσφερθεί βοήθεια στις οικογένειες, χωρίς να αυξηθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα.
"Είναι καιρός οι αμερικανικές εταιρείες και το 1% των πιο πλούσιων Αμερικανών να αρχίσουν να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιο που τους αναλογεί", είπε ο βετεράνος
Δημοκρατικός πολιτικός που πέρασε δεκαετίες στη Γερουσία.
Ο κ. Μπάιντεν εισηγείται φορολογική μεταρρύθμιση για να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα που η ομάδα του βάπτισε American Families Plan ("Σχέδιο για τις Αμερικανικές
Οικογένειες"), εν μέρει χάρη στην αύξηση του υψηλότερου φορολογικού συντελεστή από το περίπου 37% σήμερα στο 39,6%.
ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον δεν επιδιώκει την "κλιμάκωση" με τη Ρωσία
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπογράμμισε στην πρώτη του μεγάλη ομιλία ενώπιον του Κογκρέσου πως δεν επιδιώκει την "κλιμάκωση" με τη Ρωσία, ωστόσο επέμεινε στο
ότι η Μόσχα θα καλείται να δίνει λόγο για τις πράξεις της.
"Είπα καθαρά στον πρόεδρο (της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν πως αν και δεν επιδιώκουμε την κλιμάκωση, οι ενέργειές τους (σ.σ. των Ρώσων) θα έχουν συνέπειες", είπε ο αρχηγός
του αμερικανικού κράτους το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας). "Όμως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε όταν αυτό
εξυπηρετεί κοινά συμφέροντα", συμπλήρωσε ο κ. Μπάιντεν. Capital.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

10:55 Γερμανία : Γερμανική Αλλαγή Ανεργίας (Apr) -10Κ -8Κ

12:00 Ελλάδα : ΔΤΠ Ελλάδας (ετήσια) (Mar) 0,0%

12:00 Ελλάδα : Πωλήσεις Λιανικής Ελλάδας (ετήσια) (Feb) -3,0%

13:15 Ελλάδα : Πιστωτική Επέκταση Ελλάδας (ετήσια) 15,9%

15:30 ΗΠΑ : ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q1) 6,1% 4,3%

15:30 ΗΠΑ : Αρχικές Αιτήσεις Επιδόματος Ανεργίας 549Κ 547Κ

17:00 ΗΠΑ : Εκκρεμείς Πωλήσεις Κατοικιών (μηνιαία) (Mar) 5,0% -10,6%
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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.
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