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Citi: Μεγάλη επενδυτική ευκαιρία στα ελληνικά ομόλογα
Η επιτάχυνση του ρυθμού αγορών της ΕΚΤ υπό το PEPP τον περασμένο μήνα ίσως συνέβαλε στην υπεραπόδοση των ελληνικών
ομολόγων έναντι άλλων ομολόγων της ευρωζώνης, όπως σημειώνει η Citi η οποία δηλώνει θετική για τις προοπτικές λόγω των πολλών
και σημαντικών υποστηρικτικών παραγόντων, όπως οι εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, οι πολικές εξελίξεις στη Γερμανία και η
ανοδική πορεία των αξιολογήσεων της Ελλάδας από τους οίκους. Η αμερικανική τράπεζα αναμένει ότι η ελληνική καμπύλη θα συγκλίνει
με αυτήν των ιταλικών ομολόγων και προτείνει ένα νέο trade, μεταξύ των 4ετών ελληνικών ομολόγων (λήξης Φεβρουαρίου 2025) και των
15ετών (λήξης Φεβρουάριου 2035) και των αντίστοιχων ιταλικών.
Όπως γράφει η Ελευθερία Κούρταλη στο capital.gr, τα ελληνικά ομόλογα, όπως επισημαίνει η Citi, σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις
στην ευρωζώνη τον τελευταίο μήνα, και αυτό συνέπεσε με την επιτάχυνση του ρυθμού αγορών του PEPP. Καθώς οι ελληνικοί τίτλοι δεν
είναι επιλέξιμοι στο κλασσικό QE της ΕΚΤ, σημαίνει ότι οι αγορές της ΕΚΤ τον Μάρτιο-Απρίλιο οι οποίες εκτιμώνται στα 3,7 δισ. ευρώ,
είναι μεγαλύτερες από την ακαθάριστη προσφορά (3 δισ. ευρώ). Η Citi αναμένει περαιτέρω εκδόσεις ελληνικών ομολόγων ύψους 4 δισ.
ευρώ εντός του 2021, τη στιγμή που η ΕΚΤ αναμένεται να αγοράσει περαιτέρω ελληνικά ομόλογα ύψους 12 δισ. ευρώ PEPP,
υπερκαλύπτοντας έτσι και με το παραπάνω την εκδοτική δραστηριότητα της χώρας. Αυτό αποτελεί έναν πολύ σημαντικό υποστηρικτικό
παράγοντα για τα ελληνικά ομόλογα, ειδικά έναντι των ιταλικών, όπως τονίζει.
Περαιτέρω παράγοντες στήριξης βραχυπρόθεσμα
- Χρηματοδότηση του Ταμείο Ανάκαμψης: Η απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου αυτή την εβδομάδα να επιτρέψει
την επικύρωση του NGEU από τη Γερμανία, αποτελεί σαφή στήριξη για τα ελληνικά ομόλογα, σημειώνει η Citi. H Ελλάδα είναι ένας από
τους μεγαλύτερους δικαιούχους από τις επιχορηγήσεις του Ταμείου ως ποσοστό του ΑΕΠ και η Ελλάδα έχει επίσης ισχυρό ιστορικό
απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ. Η Ελλάδα θα υποβάλει το σχέδιο ανάκαμψης την επόμενη εβδομάδα, με την πρώτη εκταμίευση περίπου
4 δισ. ευρώ να εισρέει πιθανότατα στα τέλη του καλοκαιριού. Αυτό θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ, ξεκινώντας από το
2021 και έως το 2025 σύμφωνα με τους οικονομολόγους της τράπεζας.
- Πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία: Μια δημοσκόπηση της Forsa για την καγκελαρία της Γερμανίας αυτή την εβδομάδα έδειξε
προβάδισμα-έκπληξη για τους Πράσινους σε σχέση με τους συντηρητικούς μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Laschet. Οι
οικονομολόγοι της Citi αναμένουν ότι το CDU / CSU θα κερδίσει έδαφος μόλις ανοίξει η οικονομία και τελικά θα διεκδικήσει την
Καγκελαρία. Ωστόσο, δεδομένης της "στενής" κούρσας, κάθε αποτίμηση υψηλότερων πιθανοτήτων ενός Καγκελάριου από τους
Πρασίνους, θα στηρίξει τα assets της περιφέρειας της ευρωζώνης.
- Οίκοι αξιολόγησης: Η S&P θα επανεξετάσει την αξιολόγηση BB- της Ελλάδας σήμερα, όπου δεν αναμένεται κάποια αλλαγή, ωστόσο
αναμένονται αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης αργότερα φέτος καθώς προχωρούν οι εκταμιεύσεις του NGEU και ανοίγει εκ
νέου η οικονομία. Η Fitch εξακολουθεί να ανησυχεί περισσότερο μεταξύ των τριών μεγάλων οίκων αξιολόγησης για το υψηλό χρέος μετά
την πανδημία, ωστόσο, σχολίασε επίσης αυτήν την εβδομάδα ότι η ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών θα μπορούσε να
βελτιωθεί τα επόμενα δύο χρόνια. Η Fitch εκτιμά ότι τα NPEs θα μπορούσαν να υποχωρήσουν κάτω από το 30% έως το τέλος του 2021
από 36% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020, εάν οι τράπεζες προχωρήσουν με τις τιτλοποιήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος "Ηρακλής", αν
και ο κίνδυνος υψηλότερων NPL παραμένει, μετά το τέλος των μορατότιουμ. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις για την ποιότητα των
περιουσιακών στοιχείων των ελληνικών τραπεζών είναι θετικές και αυτό θα φανεί στις αξιολογήσεις των οίκων το επόμενο διάστημα.
- Επίσης, τονίζει η Citi, μακροπρόθεσμα, η πολιτική σταθερότητα είναι πιθανό να παραμείνει ένα ισχυρό θεμέλιο για τα ελληνικά
ομόλογα. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει και διατηρεί υψηλό προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, το οποίο είναι
μεγαλύτερο από αυτό των εκλογών του 2019. Αν και μειώθηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αυτό το προβάδισμα είναι πιθανό
να βελτιωθεί ενόψει των εκλογών του 2023 καθώς ανοίγει η οικονομία και διατίθενται τα κονδύλια του NGEU.
Περαιτέρω σύγκλιση με τα ιταλικά ομόλογα – Πιθανή η έξοδος στις αγορές τον Μάιο
Υπό το φως αυτών των σημαντικών υποστηρικτικών παραγόντων, η Citi αναμένει συνεχή σύγκλιση των ελληνικών με τα ιταλικά
ομόλογα στο μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης. Ωστόσο, οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ελληνικών ομολόγων έχουν υποχωρήσει
κάτω από αυτές των αντίστοιχων ιταλικών αυτήν την εβδομάδα και ενδέχεται να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις τις επόμενες εβδομάδες.
Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική καμπύλη θα γίνει πιο επίπεδη σε σχέση με την ιταλική.
Αυτό υποστηρίζεται και από τις προσδοκίες της Citi σε ό,τι αφορά τις προσεχείς εκδόσεις του ΟΔΔΗΧ. Αναμένει ότι κατά την επόμενη
έξοδο της Ελλάδας στις αγορές θα εκδοθούν 5ετή ή 7ετή ομόλογα. Αυτή η έξοδος αναμένεται τον Ιούνιο, ωστόσο υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα ο ΟΔΔΗΧ να "βγει" τον Μάιο για να επωφεληθεί από την τρέχουσα υψηλή ζήτηση.
Το νέο trade
Σε αυτό το πλαίσιο η Citi προτείνει ένα νέο trade, το "4s15s flattener στα ελληνικά ομόλογα έναντι των ιταλικών", το οποίο, όπως
εξήγησε στο Capital.gr ο αναλυτής της τράπεζας, Aman Bansal, αποτελείται από τα εξής: Αγορά 15ετών ελληνικών ομολόγων με πώληση
των 4ετών (λόγω της πρόσφατης υπεραπόδοσης) και πώληση των 15ετών ιταλικών ομολόγων με αγορά των 4ετών λόγων της
υποαπόδοσης με τα ελληνικά. Όπως τονίζει, η ελληνική καμπύλη αναμένεται να συγκλίνει με την ιταλική. Ως μόνο κίνδυνο για την πορεία
τους η Citi τοποθετεί μία μεγάλη ανοδική αναθεώρηση του ελλείμματος της Ελλάδας.
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Πρόσθετη ρευστότητα 3,2 δισ. ευρώ έλαβαν οι συστημικές τράπεζες από την
ΕΚΤ τον Μάρτιο 2021
Περισσότερα από 3,2 δισ. ευρώ έλαβαν οι τέσσερεις ελληνικές τράπεζες (Εθνική Πειραιώς Εurobank και Αlpha
Bank) από την ΕΚΤ τον Μάρτιο στο πλαίσιο των ευνοϊκών νομισματικών μέτρων που εφαρμόζει η
Φρανκφούρτη. Ωστόσο τα κεφάλαια αυτά όπως αποδεικνύεται από τα στοχεία της Τραπέζης της Ελλάδος δεν
κατευθύνθηκαν στη χρηματοδότηση της οικονομίας.
Στο δίμηνο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου το καθαρό ποσό των δανείων που έλαβαν οι επιχειρήσες ήταν μόλις 104
εκατ.ευρω, ενώ για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα η καθαρή χρηματοδότηση ήταν αρνητική κατά 243
εκατ.ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι οι τράπεζες εισέπραξαν περισσότερα χρεωλύσια από τα ποσά των νέων
δανείων που εκταμίευσαν.
Μετά και τα αυξημένα κεφάλαια που εισέρρευσαν στα ταμεία των τραπεζών από την ΕΚΤ το Μάρτιο, η
συνολική τους «έκθεση» στην Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα έφθασε τα 44,6 δισ. ευρώ από 41,4 δισ. ευρώ που
ήταν στο τέλος Φεβρουάριου. Τα κεφάλαια αυτά, που «δανείζονται» οι ελληνικές τράπεζες από την ΕΚΤ,
χορηγούνται με αρνητικό επιτόκιο στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενίσχυση της ρευστότητας του
πιστωτικού συστήματος στην ευρωζώνη που εφαρμόζει η Κεντρική Τράπεζα (το λεγόμενο TLTRO - Targeted
Long Term Refinancing Operations). Στην ουσία η ΕΚΤ επιδοτεί με επιτόκιο που φθάνει το 1% τις τράπεζες
για τη ρευστότητα που τους παρέχει, προκειμένου όπως επανέλαβε και χθες η επικεφαλής της, Κρ. Λαγκαρντ,
το μεγαλύτερο μέρος να διοχετευτεί στις εθνικές οικονομίες με τη μορφή δανείων.
Το «εργαλείο αυτό πρόσθετης ρευστότητας» έγινε διαθέσιμο για τις ελληνικές τράπεζες από τον Μάρτιο του
2020 όταν ελέω πανδημίας η ΕΚΤ απεφάσισε να χαλαρώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφάρμοζε έως
τότε, κάνοντας κατ΄εξαίρεση (waiver) αποδεκτά τα ελληνικά ομόλογα ως εγγύηση.
Υπενθυμίζεται ότι τα ελληνικά κρατικά ομόλογα είχαν σταματήσει να γίνονται αποδεκτά απο την ΕΚΤ ως
ενέχυρο στις πράξεις αναχρηματοδότησης από τον Αύγουστο του 2018, καθώς η χώρα εξήλθε των Μνημονίων
χωρίς όμως να διαθέτει αξιόχρεη πιστοληπτική ικανότητα.
Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΚΤ στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που εφαρμόζει χαλάρωσε ακόμη περισσότερο
τους όρους, αυξάνοντας στο 55% (από το 50%) το ποσοστό των κεφαλαίων που μπορεί να χορηγήσει ανά
τράπεζα ως προς το σύνολο των ομολόγων που διαθέτει. Παράλληλα, επιμήκυνε έως τον Ιούνιο του 2022 τη
διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος.
Όμως, η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος στο πρώτο δίμηνο του έτους ενισχύθηκε και από την αύξηση
των καταθέσεων. Τους δύο πρώτους μήνες του έτους επιχειρήσεις και νοικοκυριά κατέθεσαν στις τράπεζες
περίπου άλλο 1 δισ. ευρώ.
Αντιθέτως, το Δημόσιο εμφανίζεται να μειώνει τις καταθέσεις του στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να
χρηματοδοτήσει τα δημοσιονομικά μέτρα ανακούφισης των πληγέντων από την πανδημία. Έτσι, όπως
προκύπτει από τη λογιστική κατάσταση της Τραπέζης της Ελλάδος, οι καταθέσεις του Δημοσίου σε αυτή
μειώθηκαν το Μάρτιο κατά περίπου 3,2 δισ.ευρώ στα 23,7 δισ. ευρώ. Τον ίδιο μήνα ο Προϋπολογισμος
παρουσίασε ταμειακό έλλειμμα περίπου 2,5 δισ. ευρώ.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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ΕΛΠΕ : Δεύτερες σκέψεις για τις έρευνες υδρογανανθράκων
Με το ένα πόδι… εκτός από το ελληνικό upstream βρίσκεται ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων, στον οποίο οι
κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας είχαν στηρίξει την ανάπτυξη του ερευνητικού προγράμματος για τον εντοπισμό
κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο τα ΕΛ.ΠΕ δρομολογούν τις εξελίξεις για την αποεπένδυση τους
από την έρευνα κι εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με τη χθεσινή μέρα να θεωρείται κομβική ως προς τις περαιτέρω
κινήσεις τους. Πηγές θέλουν στη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου να ετέθη το θέμα της
αναμόρφωσης της επενδυτικής τους στρατηγικής σε αυτόν τον τομέα.
Τα ΕΛ.ΠΕ που είχαν πρωτοστατήσει στους διαγωνισμούς για τη μίσθωση θαλάσσιων και χερσαίων blocks στο Ιόνιο,
Νότια της Κρήτης και στην ηπειρωτική Δυτική Ελλάδα, τώρα φέρονται να έχουν αποφασίσει την επιστροφή στο δημόσιο
σίγουρα δύο χερσαίων παραχωρήσεων. Πρόκειται για την «Άρτα – Πρέβεζα» και για τη «Βορειοδυτική Πελοπόννησο».
Πηγές αποδίδουν την απόφασή τους στην ασύμφορη με οικονομικούς όρους τοποθέτηση κεφαλαίων για τις έρευνες αλλά
και στα διοικητικά εμπόδια και τις αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών.
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν τη διοίκηση του πετρελαϊκού ομίλου, στον οποίο σημειωτέον ανήκαν κατά 100% τα
δύο προαναφερόμενα blocks, να βρίσκεται σε μία συζήτηση με την κυβέρνηση, πιθανόν, με το Μέγαρο Μαξίμου ώστε αν
λάβουν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις να μην γυρίσουν στο δημόσιο τα δικαιώματα της έρευνας κι εκμετάλλευσης.
Πηγές επίσης θέλουν τα ΕΛ.ΠΕ να έχουν βάλει στο «κάδρο» και την αποχώρηση τους από το κοινοπρακτικό σχήμα που
έχουν με την Energean (μετά την εξαγορά του χαρτοφυλακίου υδρογονανθράκων της Edison) για την εκμετάλλευση του
«Πατραϊκού Κόλπου». Πρόκειται για το πλέον ώριμο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε φάση διενέργεια της
πρώτης διερευνητικής γεώτρησης. Ωστόσο τα ΕΛ.ΠΕ πηγαίνουν με συνεχείς παρατάσεις όλο και πιο πίσω το ερευνητικό
πρόγραμμα. Κι αυτό καθώς, η πολιτεία, εδώ και μία δεκαετία δεν έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη υποδομής στο λιμάνι
της Πάτρας που θα αποτελέσει την επιχειρησιακή βάση για τις γεωτρήσεις (χώρος υποδοχής εξοπλισμού για τις
γεωτρήσεις κλπ.).
Σύμφωνα επίσης με άλλες πληροφορίες προβληματισμός υπάρχει στον όμιλο και με την παραχώρηση που έχει στον
Κυπαρισσιακό Κόλπο. Το λεγόμενο «block 10». Κύκλοι της αγοράς, θέλουν την εταιρία να μην μπορεί να βγάλει άκρη…
με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα καθορίζει περιβαλλοντικά και άλλα ρυθμιστικά θέματα.
Τα θαλάσσια blocks της Κρήτης
Πάντως, προσώρας, τα Ελληνικά Πετρέλαια στηρίζουν τη συμμετοχή τους στην κοινοπραξία των Total – ExxonMobil που
έχουν αναλάβει τις έρευνες στα θαλάσσια blocks «Δυτικά» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης».
Ο ελληνικός όμιλος δεν είναι operator της συγκεκριμένης κοινοπραξίας και παραμένει εκεί τόσο λόγω των θετικών
ενδείξεων που υπάρχουν με βάση τα τελευταία σεισμικά δεδομένα, όσο φυσικά και για λόγους εθνικού συμφέροντος.
Με το ανάλογο σκεπτικό κινείται, κατά τις πληροφορίες, και για τη θαλάσσια παραχώρηση «Ιόνιο» την οποία έχει
μισθώσει με την ισπανική Repsol.
Το «γαϊτανάκι» των αποχωρήσεων
Ο κύκλος της αποεπένδυσης από την έρευνα κι εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα ξεκίνησε από τις αρχές της
χρονιά με τη Repsol. Οι Ισπανοί άφησαν τη συμμετοχή τους που είχαν στην κοινοπραξία με την Energean στα Ιωάννινα
και επέστρεψαν πάλι με την ίδια ελληνική εταιρία την παραχώρηση της Αιτωλοακαρνανίας.
Η μεγάλη βουτιάς των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου κατά την περασμένη χρονιά καθώς και οι δεσμευτικοί στόχοι
που έχουν τεθεί ευρωπαϊκά και διεθνώς για μείωση των ρύπων του θερμοκηπίου ωθούν τους πετρελαϊκούς πολυεθνικούς
κολοσσούς σε περικοπές των επενδύσεων στο upstream και σε ενίσχυση των πλάνων ανάπτυξης στην καθαρή ενέργεια.
Έτσι παραχωρήσεις που δεν είναι επενδυτικά ώριμες και δεν κρύβουν πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου
εγκαταλείπονται…
Οι δηλώσεις Δένδια
Την ίδια στιγμή έντονο προβληματισμό έχουν προκαλέσει στους εναπομείναντες «παίκτες» στην εγχώρια αγορά της
έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων οι χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια. Με
συνέντευξη του στο «Arab News» σημείωσε ότι δεν είναι στις προθέσεις της χώρας να σκάψει το βυθό της Μεσογείου
καθώς και να γίνει παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Αν και διπλωματικές πηγές έκαναν λόγο για παρερμηνεία των δηλώσεων του υπουργού, εντούτοις τα λεγόμενα του μόνο
σήμα παρότρυνσης δεν δίνουν για τη συνέχιση των επενδύσεων στην ελληνική επικράτεια.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

\

ΕΥΑΘ: Μείωση του κύκλου εργασιών και ΕΒΙΤDA το 2020
Οριακή μείωση 1,07% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του ομίλου της ΕΥΑΘ το 2020 και διαμορφώθηκε
σε €71.911 χιλ. ενώ τα ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε €22.606 χιλ. μειωμένα κατά 12,80%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η
εισηγμένη.
Παράλληλα, τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των €11.868 χιλ. έναντι €14.658 χιλ. το 2019,
παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,03%.
Η ΕΥΑΘ ΑΕ παραμένει μια σταθερά υγιής και βιώσιμη εταιρεία και έχει διατηρήσει τα τελευταία χρόνια
υψηλή κερδοφορία και μερισματική απόδοση, αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:
Παρά τη δύσκολη συγκυρία λόγω της υγειονομικής κρίσης, τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας κατά την
περίοδο αναφοράς, επιδεικνύουν περιορισμένη διακύμανση, χωρίς σημαντικές επιδράσεις επί των
επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και τη ρευστότητά της.
Η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας και τα υψηλά ταμειακά της διαθέσιμα, επιτρέπουν την
απρόσκοπτη συνέχιση του επενδυτικού της σχεδίου, με έμφαση σε σημαντικά έργα υποδομής και αναβάθμισης
των εγκαταστάσεών
της.

Ειδικότερα ( Ποσά σε χιλ ευρώ ):
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των € 71.911 χιλ. έναντι € 72.686 χιλ. της προηγούμενης
οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας μείωση 1,07 %, λόγω μείωσης της βιομηχανικής κι επαγγελματικής
κατανάλωσης εξαιτίας της πανδημίας
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 27.621 χιλ. έναντι € 29.069 χιλ. το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά
4,98 %, λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους, από τη μείωση της έκπτωσης συνέπειας (από 15% σε 5%).
Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα € 16.709 χιλ. έναντι € 20.652 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας
μείωση 19,09 %.
Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 11.868 χιλ. έναντι € 14.658 χιλ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση
κατά 19,03 %.
Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 22.606 χιλ. έναντι € 25.925 χιλ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας
μείωση κατά 12,80 %.
Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 81.916 χιλ. έναντι € 75.844 χιλ
αυξημένα κατά 8,01 %,
Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40.656 χιλ. διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με
ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 31.12.2020 σε € 185.394 χιλ.
Πίνακας συνοπτικών οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου χρήσης 2020
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Μεγάλος
στόχος και για τη νέα εβδομάδα, η διάσπαση των
150221
αντιστάσεων στις 900 – 910 μονάδες .. κάτι το οποίο θα οδηγούσε
την αγορά στις 945 – 955 μονάδες….
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