
Σημείωμα

Νέο υψηλότερο κλείσιμο για τον ΓΔΧΑ φέρνει τον δείκτη
πιο κοντά στα προ πανδημίας επίπεδα, παρόλο που ο
τραπεζικός δείκτης κινήθηκε σταθεροποιητικά. Παράλληλα,
με κέρδη έκλεισαν και οι Ευρωπαϊκές αγορές. Τα εγχώρια
εταιρικά αποτελέσματα συνεχίζουν με τον ΟΠΑΠ, εκ των
δεικτοβαρών τίτλων, να δημοσιεύει σήμερα μετά τη
συνεδρίαση. Οι εκτιμήσεις κυμαίνονται στα 50εκ ευρώ
EBITDA για το Δ τρίμηνο. Σημειώνουμε ότι η περιοχή των
880 με 900 μονάδων ενδέχεται να αποτελέσει
βραχυπρόθεσμο ανοδικό όριο για τον ΓΔΧΑ. Σήμερα
ανακοινώνονται μεταξύ άλλων και οι εγχώριες λιανικές
πωλήσεις Ιανουαρίου. Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε ότι
ο πρόεδρος Μπάιντεν θα αποκαλύψει σήμερα
λεπτομέρειες του πακέτου για τις υποδομές στις ΗΠΑ.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 873,6 +8,0% +1,25%

FTASE 25 FTASE 2.099,1 +8,5% +1,00%

FTSEM 40 FTSEM 1.241,5 +12,1% +1,81%

FTSEA 140 FTSEA 510,3 +7,7% +1,02%

MSCI WORLD MXWO 2.805,1 +4,3% -0,23%

MSCI EMERG MXEF 1.319,5 +2,2% +0,72%

SXXP 600 SXXP 430,7 +7,9% +0,71%

DAX DAX 15.008,6 +9,4% +1,29%

FTSE 100 UKX 6.772,1 +4,8% +0,53%

CAC 40 CAC 6.088,0 +9,7% +1,21%

PSI 20 PSI20 4.889,8 -0,2% +0,52%

IBEX 35 IBEX 8.595,2 +6,5% +1,21%

FTSEMIB FTSEMIB 24.636,4 +10,8% +0,88%

DOW JONES DJI 33.067,0 +8,0% -0,31%

NASDAQ CCMP 13.045,4 +1,2% -0,11%

S&P 500 SPX 3.958,6 +5,4% -0,32%

NIKKEI 225 NIKI 29.432,7 +7,2% +0,16%

SHENZ 300 SHSZN 5.094,7 -2,2% +0,95%

HANG SENG HSI 28.577,5 +4,9% +0,84%

EUR/USD 1,1717 -4,1% -0,41%

BRENT BRENT 64,14 +23,8% -1,29%

CRUDE OIL NYMEX 60,55 +24,8% -1,6%

GOLD GOLDS 1.685,20 -11,2% -1,58%

SILVER XAG 24,03 -9,0% -2,54%

Nat GAS NG1 2,62 +3,3% +1,43%

ALUMIN LMAHDY 2.205,75 +11,8% -1,63%

COPPER HG1 397,85 +13,1% -1,60%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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PIRAEUS FINANCIA 8,00% HELLENIC EXCHANG -1,60%
GEK TERNA HOLDIN 3,71% EUROBANK ERGASIA -1,31%
TITAN CEMENT INT 3,50% OPAP SA -1,04%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα (31/03/2021).

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Ελεγχόμενη επανεκκίνηση δραστηριοτήτων με ασφάλεια - Η κυβέρνηση αναμένει τις εισηγήσεις των ειδικών
Η άρση των περιορισμών στις διαδημοτικές μετακινήσεις, από το προσεχές Σαββατοκύριακο, φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο και επικρατέστερο
σενάριο όσον αφορά στα βήματα της επανέναρξης των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Στην κυβέρνηση αναμένουν μέσα στις επόμενες ώρες
(σήμερα ή το αργότερο αύριο) τις εισηγήσεις της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων σχετικά με το άνοιγμα του μεγάλου κύκλου της επιστροφής στην
κανονικότητα, με τα τελευταία δεδομένα της πανδημίας να βρίσκονται στο…μικροσκόπιο τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, υπό τον
πρωθυπουργό. Κλειδί των όποιων αποφάσεων για το επόμενο μείγμα των παρεμβάσεων είναι η λέξη "αποτελεσματικότητα", καθώς, όπως επισημαίνεται,
απαιτούνται δικλίδες αποσυμπίεσης, προκειμένου να περιοριστούν οι εστίες υπερμετάδοσης.
"Στόχος είναι μία ελεγχόμενη επανεκκίνηση δραστηριοτήτων με ασφάλεια. Οι πολίτες είναι κουρασμένοι και το νέο μείγμα μέτρων θα πρέπει να τους δίνει
μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας, ο οποίος με τη σειρά του θα συμβάλλει στην καλύτερη εφαρμογή των μέτρων προστασίας. Ελεγχόμενες δραστηριότητες ενέχουν
περιορισμένη μετάδοση του ιού, ειδικά σε σχέση με περιπτώσεις ανεξέλεγκτου συγχρωτισμού. Σε αυτό το μέτωπο θα βοηθήσει πολύ το εργαλείο των self-tests,
που θα είναι διαθέσιμο από την ερχόμενη εβδομάδα. Έχουμε παρουσιάσει στην επιτροπή των ειδικών ένα πλαίσιο στρατηγικής, συνυπολογίζοντας το νέο
συμπληρωματικό εργαλείο των αυτοδιαγνωστικών τεστ, τον εμβολιασμό και τους χιλιάδες στοχευμένους ελέγχους, που πραγματοποιούνται συνεχώς από τον
ΕΟΔΥ, καθώς και τον καλό καιρό", σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη. Στο πλαίσιο αυτό, το…πράσινο φως στις διαδημοτικές μετακινήσεις αναμένεται ότι θα
αποτελέσει το πρώτο βήμα. "Είναι μέτρο που θα βοηθήσει στην εκτόνωση. Είναι καλύτερο να έχουμε ελεγχόμενες δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, παρά
ανεξέλεγκτες συναντήσεις σε σπίτια. Εάν επιτραπούν οι διαδημοτικές μετακινήσεις, δε θα επιτρέπονται φαινόμενα συγχρωτισμού", τόνισε (Σκάι) νωρίς σήμερα το
πρωί η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.
Από εκεί και πέρα, προτεραιότητες για την κυβέρνηση είναι το λιανεμπόριο και η επιστροφή των μαθητών λυκείων και γυμνασίων στη…δια ζώσης εκπαίδευση, με
την αρωγή της αυτοδιάγνωσης να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Έτσι, σύμφωνα με τα σενάρια:
-Η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου τοποθετείται χρονικά για τη Δευτέρα, 5 Απριλίου. Η μέθοδος του "click away" θα μπορούσε να είναι η αρχή αυτού του
κύκλου, προκειμένου μία εβδομάδα μετά να…τρέξει το σενάριο της παρουσίας των καταναλωτών εντός των καταστημάτων, με το δρόμο να ανοίγει μέσω της
αποστολής SMS στο 13032, που θα έχει διάρκεια μέχρι τρεις ώρες και θα είναι μοναδικό για κάθε ημέρα.
-Το άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων ανά την επικράτεια αναμένεται ότι θα ακολουθήσει την…επιστροφή του λιανεμπορίου. Μία πιθανή ημερομηνία
έναρξης των δια ζώσης μαθημάτων θα μπορούσε να είναι η 12η Απριλίου.
-Στην εξίσωση της επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων θα προστεθεί αργότερα και εφόσον το επιτρέψουν τα στοιχεία της πανδημίας η εστίαση. Ένα σενάριο για
το άνοιγμά της θα μπορούσε να είναι οι ημέρες πριν την εορτή του Πάσχα. Και σε αυτήν την περίπτωση, τα μέτρα προστασίας αναμένονται αυστηρά, καθώς θα
προβλέπουν χρήση μόνο των εξωτερικών χώρων και με σαφείς αποστάσεις ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα. Capital.gr

• Motor Oil: Αγοράζει αιολικά πάρκα και άδειες ισχύος άνω των 200MW
Την εξαγορά χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων και αδειών, που ανήκουν σε εταιρείες συμφερόντων του private equity fund Fortress, αναμένεται να ανακοινώσει
σύντομα ηMotor Oil, κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα προς την υλοποίηση του στόχου απόκτησης ενός χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ισχύος άνω των 300 MW.
Εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Motor Oil αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής στη διαγωνιστική διαδικασία, που έτρεξε η Fortress για την πώληση του
χαρτοφυλακίου και μετά από περίοδο αποκλειστικότητας υπογράφηκε δεσμευτική σύμβαση αγοραπωλησίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες η προσφορά της Motor Oil αποτιμά τη συνολική επιχειρησιακή αξία (enterprise value) των πάρκων περίπου στα 425 εκατ. ευρώ, που
αντιστοιχεί σε 10 με 11 φορές το ιστορικό EBITDA.
Η Fortress αγόρασε το παραπάνω χαρτοφυλάκιο από τον εφοπλιστή Γ. Λογοθέτη τον Σεπτέμβριο του 2018. Σε όρους enterprise value, τα πάρκα αποτιμήθηκαν,
τότε, περίπου 9,5 φορές τα EBITDA της χρήσης 2017. Η Fortress συνεργάζεται για τις επενδύσεις στις ΑΠΕ με την εταιρεία Nostira, η οποία συγχωνεύθηκε με τη
Molai Wind Συμμετοχών διατηρώντας την επωνυμία της.
Τον Μάιο του 2019 εγκαινιάστηκε πάρκο των Nostira και Fortress στα Κάτω Λακώματα Φωκίδας, συνολικής ισχύος 38,4 MW. Το ύψος της επένδυσης ανήλθε σε
50 εκατ. ευρώ. Το Φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς μπήκαν σε λειτουργία άλλα δύο αιολικά πάρκα στη Βοιωτία συνολικής ισχύος 56 MW.
Με την παραπάνω εξαγορά η Motor Oil ενισχύει σημαντικά τη θέση της στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, επιτυγχάνοντας γρήγορα το στόχο
δημιουργίας/απόκτησης χαρτοφυλακίου ισχύος άνω των 300 MW σε βάθος διετίας. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύος του ομίλου στις ΑΠΕ ξεπερνά, σήμερα, τα
100 MW. Euro2day.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09:00 Ηνωμένο Βασίλειο: ΑΕΠ (ετήσια) (Q4) -7,8% -7,8%

10:55 Γερμανία: Γερμανική Αλλαγή Ανεργίας (Mar) -3Κ 9Κ

12:00 Ελλάδα: Πωλήσεις Λιανικής Ελλάδας (ετήσια) (Jan) -11,0%

12:00 Ευρωζώνη: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Mar) 1,3% 0,9%

15:15 ΗΠΑ: Μη Αγροτική Αλλαγή Εργασίας ADP (Mar) 550Κ 117Κ

17:00 ΗΠΑ: Εκκρεμείς Πωλήσεις Κατοικιών (μηνιαία) (Feb) -2,9% -2,8%

17:30 ΗΠΑ: Απογραφή Αργού Πετρελαίου 0,400Μ 1,912Μ
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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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