
Σημείωμα

Άμεση προσέγγιση του ΓΔΧΑ προς την περιοχή των 875
πραγματοποιήθηκε κατά την χθεσινή συνεδρίαση, ενώ
μικτή ήταν η εικόνα στους διεθνείς δείκτες μετά και την
κατάρρευση του Archegos Capital Management που
πυροδότησε ανησυχίες για αλυσιδωτές αντιδράσεις σε
μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η ανοδική ορμή
παραμένει, αλλά σταδιακά αυξάνονται οι πιθανότητες μιας
βραχυπρόθεσμης διόρθωσης των τιμών. Βελτιωμένο το 4ο

τρίμηνο της ΕΧΑΕ με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά
10,9% σε ετήσια βάση, ενώ όπως ήταν αναμενόμενο τα
ετήσια EBITDA λόγω συγκυρίας κινήθηκαν χαμηλότερα κατά
37% στα 8,34εκ. Ευρώ. Η σημερινή ατζέντα
μακροοικονομικών στοιχείων περιλαμβάνει τα τελευταία
στοιχεία για καταναλωτική εμπιστοσύνη σε Ευρωζώνη και
ΗΠΑ.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 862,8 +6,7% +1,29%

FTASE 25 FTASE 2.078,4 +7,4% +1,34%

FTSEM 40 FTSEM 1.219,4 +10,1% +0,49%

FTSEA 140 FTSEA 505,1 +6,7% +1,43%

MSCI WORLD MXWO 2.811,5 +4,5% -0,12%

MSCI EMERG MXEF 1.310,1 +1,5% +0,20%

SXXP 600 SXXP 427,6 +7,2% +0,16%

DAX DAX 14.817,7 +8,0% +0,47%

FTSE 100 UKX 6.736,2 +4,3% -0,07%

CAC 40 CAC 6.015,5 +8,4% +0,45%

PSI 20 PSI20 4.864,4 -0,7% +0,57%

IBEX 35 IBEX 8.492,1 +5,2% -0,07%

FTSEMIB FTSEMIB 24.421,4 +9,8% +0,12%

DOW JONES DJI 33.171,4 +8,4% +0,30%

NASDAQ CCMP 13.059,7 +1,3% -0,60%

S&P 500 SPX 3.971,1 +5,7% -0,09%

NIKKEI 225 NIKI 29.384,5 +7,1% +0,71%

SHENZ 300 SHSZN 5.046,9 -3,2% +0,18%

HANG SENG HSI 28.338,3 +4,1% +0,01%

EUR/USD 1,1765 -3,7% -0,25%

BRENT BRENT 64,98 +25,4% +0,63%

CRUDE OIL NYMEX 61,56 +26,9% +1,0%

GOLD GOLDS 1.712,20 -9,8% -1,17%

SILVER XAG 24,66 -6,6% -1,62%

Nat GAS NG1 2,59 +1,9% +1,13%

ALUMIN LMAHDY 2.242,25 +13,6% -1,47%

COPPER HG1 404,30 +14,9% -0,87%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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EYDAP WATER 6,78% PIRAEUS FINANCIA -4,00%
HELLENIC PETRO 5,45% MYTILINEOS S.A. -1,23%

MOTOR OIL-HELLAS 3,26% NATL BANK GREECE -0,97%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα (30/03/2021).

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Εθνική Τράπεζα: Στις 21/4 η ΓΣ για την Εθνική Ασφαλιστική
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Εθνική Τράπεζα την 21η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Το θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της συναλλαγής πωλήσεως κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ».
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 21ης Απριλίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε
Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 27η Απριλίου 2021, ώρα 11.00 π.μ.
Το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι το ως άνω αναφερόμενο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.

• ΕΧΑΕ: Στα 3,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους
Στα EUR 30,74 εκ. διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του έτους 2020 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι EUR33,37 εκ της αντίστοιχης χρήσης του 2019,
σημειώνοντας μείωση κατά 7,9%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.
Το 53% σχεδόν του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, ποσοστό 19% αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται με γνώμονα το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς ενώ το 28% από υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος
στους συμμετέχοντες στην ελληνική κεφαλαιαγορά και σε άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό που είναι αδειοδοτημένοι να λειτουργούν αγορές.
Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το 2020 ανήλθε σε EUR21,2 εκ έναντι EUR18,9 εκ το 2019, αυξημένο κατά
12,2%. Σημειώνεται ότι η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την λειτουργική αναδιοργάνωση, την αμοιβή
συμβούλων για τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης καθώς και από το κόστος συντήρησης τεχνολογικών υποδομών που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2020 διαμορφώθηκαν σε EUR8,34
εκ., μειωμένα κατά 37% σε σχέση με τα EUR13,24 εκ. του 2019.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 2020 διαμορφώθηκαν στα EUR4,13 εκ. έναντι EUR9,15 εκ. το 2019,
παρουσιάζοντας μείωση 54,9%.
Για το 2020, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα EUR3,87 εκ. έναντι EUR6,08 εκ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 36,4%.
Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
(ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,061 έναντι EUR0,097 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Πρόταση μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου
Στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για το 2020 και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος EUR0,07 ανά μετοχή. Επίσης, το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους
EUR0,07 ανά μετοχή.
Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής του μερίσματος έχουν ανακοινωθεί στο από 05.02.2021 δημοσιευθέν οικονομικό ημερολόγιο, ενώ οι ημερομηνίες αποκοπής
και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα προσδιοριστούν μετά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Σχολιασμός Δραστηριοτήτων
Το 2020 σημαδεύτηκε από μια πρωτόγνωρη παγκόσμια υγειονομική κρίση που κλόνισε βαθιά όλες τις οικονομίες, με τον αναπόφευκτο κλυδωνισμό των
χρηματιστηριακών αγορών. Το κλίμα αβεβαιότητας και η αδυναμία αποτίμησης των επιπτώσεων της πανδημίας είχαν καταλυτική επίδραση σε όλο τον παγκόσμιο
χάρτη.
Σε αυτό το νέο περιβάλλον, ο Όμιλος δεν έπαψε να δρομολογεί αναπτυξιακές δράσεις, λειτουργώντας απρόσκοπτα με υψηλά ποσοστά τηλεργασίας (88%), για όλη την
περίοδο μέχρι τον Δεκέμβριο. Πολλές από τις δράσεις που ολοκληρώθηκαν την χρονιά που πέρασε είναι αποτέλεσμα αυτών των νέων συνθηκών που διαμόρφωσε η
Covid -19 καθώς λειτούργησε μεταξύ άλλων ως επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Αδιαμφισβήτητη επιτυχία αποτελεί η αντίδραση του ομίλου στις ανάγκες της πανδημίας με την ταχύτατη ανάπτυξη και διάθεση το πρώτο εξάμηνο του 2020 της
πλατφόρμας AXIA e-Shareholders Meeting, μέσω της οποίας οι εταιρείες μπορούν να διεξάγουν τις Γενικές τους Συνελεύσεις από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο,
εξασφαλίζοντας την ευκολία πρόσβασης και ταυτοποίησης των συμμετεχόντων και καταγραφής της ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα. Πρόκειται για χαρακτηριστικό
παράδειγμα της γρήγορης κατανόησης των αναγκών του οικοσυστήματος και των ανακλαστικών του Ομίλου στις προκλήσεις που το νέο περιβάλλον έχει διαμορφώσει.
Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκαν δράσεις που αφορούν στην μετεξέλιξη του Ομίλου, όπως η λειτουργική ενσωμάτωση της σημαντικής οργανωτικής αλλαγής που έγινε στις
αρχές του 2020, η επικαιροποίηση της στρατηγικής του Ομίλου και η διαμόρφωση νέων πηγών εσόδων στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.
Επιπλέον, μετά την τελική διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας με το Χρηματιστήριο του Κουβέιτ (Boursa Kuwait) με την υπογραφή της σύμβασης-πλαισίου
(Services Agreement), ξεκίνησε η υλοποίηση της συνεργασίας μας, η οποία αναμένεται να διαρκέσει 5 χρόνια και να αποφέρει αξιόλογα έσοδα.
Στην κατεύθυνση της εξωστρεφούς αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και των υποδομών του ομίλου παραδόθηκαν την χρονιά αυτή οι απαραίτητες υποδομές που
συνέβαλαν στην έναρξη λειτουργίας του Χρηματιστηρίου ενέργειας.
Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, ολοκληρώθηκε στις αρχές του έτους η κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του πλήρους φακέλου της αίτησης
αδειοδότησης της ATHΕΧCSD κατά τον Κανονισμό CSDR και το ν.4569/2018, η οποία και εγκρίθηκε πρόσφατα με έναρξη ισχύος από 12 Απριλίου 2021. Στο νέο
περιβάλλον η ATHEXCSD έχει την ευκαιρία να αναπτύξει πρόσθετες υπηρεσίες.
Την χρονιά που πέρασε αναθεωρήθηκε η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών και επικαιροποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της. Οι
σημειωθείσες αλλαγές στη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής επέφεραν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες συμμετοχές με σημαντικό απόσταγμα εμπειρίας τόσο από τον
τραπεζικό, τον ευρύτερα θεσμικό χώρο καθώς και από τον κλάδο της διαχείρισης κεφαλαίων (asset management).
Μια ακόμα υπηρεσία που ξεκίνησε επιτυχώς το δεύτερο εξάμηνο αφορά στη δυνατότητα εισφοράς μετοχών για την ανταλλαγή τους με μερίδια των Αμοιβαίων
Κεφαλαίων. Η υπηρεσία αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες της αγοράς αλλά και τους μικροεπενδυτές καθώς απλοποιεί την
συγκέντρωση επενδύσεων και τη μεταφορά τους υπό ενεργή διαχείριση από θεσμικούς φορείς.

Depolas Investment Services

Ημερήσιο Σημείωμα

ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

12:00 Ελλάδα: ΔΤΠ Ελλάδας (ετήσια) (Feb) -5,4%

17:00 ΗΠΑ: Εμπιστοσύνη Καταναλωτών CB (Mar) 97,0 91,3

Τρίτη, 30 Μάρτιος 2021



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

Depolas Investment Services

Ημερήσιο Σημείωμα
Τρίτη, 30 Μάρτιος 2021


