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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του +1,33% (736,60 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 70 κινήθηκαν 
ανοδικά, 30 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 11 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.753,75 μονάδες (+1,64%), με τις 
μετοχές των ΟΠΑΠ (+6,75%), ΔΕΗ (+5,31%) και ΑΡΑΙΓ (+5,25%) να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΒΙΟ (-1,31%), ΣΑΡ (-1,62%) και 
ΜΟΗ(-4,00%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση. Οι Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές 
αγορές κινήθηκαν ανοδικά. 
 

Οικονομία 
 

• Σ Eurogroup: Πολιτική απόφαση για εκταμίευση των 767 εκατ. ευρώ. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προτείνει σήμερα στους υπουργούς 
οικονομικών του Eurogroup να αποδεσμεύσουν την τέταρτη δόση του ESM προς 
την Ελλάδα ύψους 767 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα πάει για την αποπληρωμή 
του χρέους. Η σύσταση βασίζεται πάνω στην όγδοη έκθεση εποπτείας των 
θεσμών και την έκθεση της Κομισιόν για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας η 
οποία περιείχε επιβραβεύσεις, αλλά και σημαντικούς αστερίσκους. Όπως μας 
ανέφερε αξιωματούχος το Eurogroup, «σε κανονικές συνθήκες η εκταμίευση 
ενδεχομένως να πήγαινε πίσω γιατί υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Παρόλα 
αυτά ζούμε σε πρωτόγνωρες συνθήκες, όπου οι προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις 
πρέπει να επιβραβεύονται». Μια δεύτερη πηγή από το Eurogroup ανέφερε ότι 
αναμένει να παρθεί πολιτική απόφαση για την εκταμίευση της δόσης, γιατί 
«προτεραιότητα είναι η μείωση του δημοσίου χρέους για όλες τις χώρες. «Η 
εκταμίευση της δόσης θα ελαφρύνει το ελληνικό χρέος» πρόσθεσε. Από την 
πλευρά της η Κομισιόν, αναμένεται να υποστηρίξει ότι πρέπει να στηριχθεί η 
απόφαση πάνω στα θετικά – την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων – και όχι στα 
αρνητικά, δηλαδή στις καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν εν μέσω μιας 
πρωτοφανούς πανδημίας.  
 

Επιχειρήσεις 
 

• A.Enria (EKT): Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να επιταχύνουν την μείωση 
των "κόκκινων" δανείων. Την ανάγκη να επιταχύνουν οι ελληνικές τράπεζες τη 
διαδικασία εξυγίανσης των ισολογισμών τους προκειμένου να μειωθούν σε 
αποδεκτό επίπεδο τα κόκκινα δάνεια, υπογράμμισε ο επικεφαλής του Εποπτικού 
Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικης Τράπεζας (SSM) Αndrea Enria. O ίδιος, 
μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, τάχθηκε για μία ακόμη φορά 
υπέρ της ίδρυσης ενός Πανευρωπαϊκού δικτύου "κόκκινων τραπεζών" (εταιρειών 
διαχείρισης ενεργητικού) προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 
επερχόμενο κύμα αύξησης δανείων που θα προκαλέσει η πανδημία. Μάλιστα, 
πρότεινε τη δημιουργία μηχανισμού ο οποίος θα αποτρέπει τον επιμερισμό του 
κόστους που συνεπάγεται η λειτουργία τέτοιων εταιρειών μεταξύ όλων των 
κρατών μελών της Ε.Ε. Με τον τρόπο αυτόν, όπως διευκρίνισε ο ίδιος, μπορεί να 
καμφθούν οι αντιρρήσεις που προβάλλουν ορισμένες κυβερνήσεις επικαλούμενες 
τον λεγόμενο "κίνδυνο αμοιβαίας ανάληψης Χρέους". Επίσης, όπως απεκάλυψε, 
αντίθετοι με την ιδέα της δημιουργίας μίας πανευρωπαικής "κακής τράπεζας" είναι 
και ορισμένοι τραπεζίτες, οι οποίοι κρίνουν ότι οι δυσοίωνες προβλέψεις για την 
αύξηση των κόκκινων δανείων στην Ευρωζώνη ( σ.σ ο ίδιος έχει εκτιμήσει ότι η 
νέα γενιά των μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να φθάσει το 1,4 τρισ. ευρώ), 
είναι αρκετά απαισιόδοξες. Ειδικότερα, για τις ελληνικές τράπεζες ο επικεφαλής 
του SSM αναγνώρισε ότι έχουν καταβάλει απίστευτες προσπάθειες και πρόοδο 
στην αντιμετώπιση της κληρονομιάς των μη εξυπηρετούμενων δανείων από την 
προηγούμενη κρίση. "Έχουμε παρατηρήσει μείωση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων ύψους περίπου 25 δισ. Ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2018 έως το τρίτο 
τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Έτσι, υπήρξε μια σημαντική προσπάθεια, αλλά ο 
λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τα συνολικά δάνεια παραμένει 
πολύ υψηλότερος από ό,τι στην υπόλοιπη τραπεζική ένωση. Είναι 36,7% στην 
Ελλάδα, σε σύγκριση με κάτω του 3% στη ζώνη του ευρώ συνολικά, πράγμα που 
σημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες".. 

 
 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 736.60 1.33% -19.64% 
FTSE-Large Cap 1,753.75 1.64% -23.68% 
FTSE-Mid Cap 1,036.76 0.35% -13.25% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 49,684 +1.06% -18.8% 
Όγκος (€ εκατ.) 91.18 11.97% 61.10 

 
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
OPAP 6.75% 5.88% 1.44% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  

PPC 5.31% 4.04% 0.20% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
Aegean Airlines 5.25% 2.80% -0.34% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
Ellaktor 4.52% 2.10% -0.52% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
National Bank 4.11% 1.81% -0.61% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

IPTO Holding -0.81% -0.97% -8.33% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
Cenergy -1.12% -1.08% -11.87% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  

Viohalco -1.31% -1.11% -13.24% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
Sarantis -1.62% -1.27% -15.48% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
Motor Oil -4.00% -1.33% -15.79% -2.29% -4.97% -30.00% 0,00% -3,88% -3,88% -4,19% -3.88% -6,25% -6,25% -1.93% -5.98%  

Μακροοικονομικά Στοιχεία 

 Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

3μηνιαίο Euribor -0.53% -0.2 -14.5 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 0.96% -1.1 -127.8 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 0.65% -1.6 -81.4 

Spread 10ετούς Ομ. +123.7 -2.1 -5 

EUR / USD 1.19 0.13% 6.3% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 45.18 -1.16% -26.0% 

ΑΕΠ (%) -15.2% Β’Τριμ.'20 - 

Πληθωρισμός -2.0% Σεπτέμβριος'20 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

30/11/2020:  ΕΤΕ  – Αποτελέσματα 9μήνου’20 
30/11/2020:  Eurogroup - Διάσκεψη 
30/11/2020:  ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα 9μήνου’20 
 
01/12/2020:  MSCI – Εφαρμογή αλλαγών δείκτη 
01/12/2020:  ΔΕΗ – Αποτελέσματα 9μήνου’20 
01/12/2020:  TITC – Επενδυτική Ημερίδα  
01/12/2020:  ΔΕΗ – Αποτελέσματα 9μήνου’20 
02/12/2020:  ΑΔΜΗΕ – Επενδυτική Ημερίδα 
03/12/2020:  ΜΠΕΛΑ – Αποκοπη εκτ. μερισματος  
04/12/2020:  ELSTAT – Προκαταρτικά στοιχεία ΑΕΠ              
.                    Γ’Τριμήνου’20 
04/12/2020: ΟΤΕ – Έκτακτη Γεν. Συνέλευση 
04/12/2020:  Scope Ratings – Πιστοληπτική αξιολόγη 
08/12/2020:  ΜΠΕΛΑ – Αποκοπη εκτ. μερισματος  
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• S&P: Τι βλέπει για EBITDA και χρέος της ΔΕΗ έως το 2022. Λειτουργική κερδοφορία στα 900 εκατ. με 1 δισ. ευρώ, επενδύσεις 
2 δισ. ευρώ σε ΑΠΕ και δίκτυο διανομής αλλά και χρέος στα επίπεδα των 5,3 με 5,6 δισ. ευρώ βλέπει η S&P την προσεχή διετία 
για τη ΔΕH. Η έκθεση η οποία συνόδευσε την πιστοληπτική αναβάθμιση της δημόσιας εταιρείας είναι αποκαλυπτική ως προς τη 
«στρατηγική επανατοποθέτηση» της στην αγορά, αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η «πράσινη» στροφή στα οικονομικά 
της μεγέθη. Έτσι, η S&P βλέπει σαφή βελτίωση της κερδοφορίας της ΔΕΗ με τα EBITDA της να ανέρχονται το 2022 στα 900 εκατ. 
με 1 δισ. ευρώ από 850 με 900 εκατ. που εκτιμά για φέτος και μία ελαφρά υποχώρηση στα 700 με 800 εκατ. το 2021. Την υψηλή 
λειτουργική κερδοφορία ο διεθνής χρηματοοικονομικός οίκος την αποδίδει στη μείωση του κόστους παραγωγής και τη μετατόπιση 
του ενεργειακού της μείγματος από τον ακριβό λιγνίτη και τα υψηλά δικαιώματα CO2 προς τις ΑΠΕ και το φυσικό αέριο. Σύμφωνα 
με την S&P, η δημόσια εταιρεία επισπεύδει και έναντι τους αρχικού της χρονοδιαγράμματος το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων με 
αποτέλεσμα το 2023 η εγκατεστημένη ισχύς να μειωθεί θεαματικά στα περίπου 700 MWαπό 3,7 GW που ήταν το 2019. Από το 
λουκέτο θα γλυτώσει μόνο η καινούργια λιγνιτική μονάδα Πτολεμαϊδα V ισχύος 660 MW, η οποία λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας 
και αποδοτικότητας θα είναι λιγότερο δαπανηρή σε σχέση με τους προς απόσυρση σταθμούς. Την ίδια στιγμή, έως το 2023 θα αν 
ανεβάσει την εγκατεστημένη ισχύ των ηλιακών και αιολικών συστημάτων στο 1,5 GW από μόλις 150 MW, έχοντας ένα pipeline 
έργων 6 GW. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η S&P εκτιμά πως η ΔΕΗ θα προχωρήσει στη διετία 2021-2022 σε 
επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ σε ΑΠΕ, αλλά και στην ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ενίσχυση της 
λειτουργικής κερδοφορίας θα συμβάλει και η νέα εμπορική πολιτική της δημόσιας εταιρείας, σύμφωνα με τον διεθνή 
χρηματοοικονομικό οίκο. Το μερίδιο της εταιρίας ηλεκτρισμού θα πέσει μεν στο 60% το 2022 από 75,8% το 2019, ωστόσο θα 
βελτιώσει τα περιθώρια με τη μείωση των εκπτώσεων που παρέχει στα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας. Η S&P βλέπει επίσης και 
μείωση των ειδικών φόρων στα τιμολόγια ρεύματος. Οι αβεβαιότητες: Ο διεθνής χρηματοοικονομικός οίκος σε αυτή τη φάση του 
μετασχηματισμού βλέπει και αβεβαιότητες, αν και κάνει λόγο για «ικανή ομάδα διοίκησης» που θα τις αντιμετωπίσει. Πιο 
συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι θα παρακολουθεί στενά τις προσπάθειες είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών κάνοντας λόγο για 
«ιστορική» αδυναμία να βάλει στο ταμείο της τους απλήρωτους λογαριασμούς. Συμπληρώνει δε, και την απρόβλεπτη 
συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς την πληρωμή των οφειλών εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας. Δεν παραλείπει, 
όμως, να σημειώσει τις προσπάθειες της τιτλοποίησης των υπερήμερων απαιτήσεων της που θα της δώσουν ρευστότητας ύψους 
500 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, μιλά για αβεβαιότητα και ως προς το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, τετραετούς διάρκειας της ΡΑΕ, για τον 
ΔΕΔΔΗΕ. Αν και η S&P μιλά για διαφανές πλαίσιο, εστιάζει την ανησυχία της στις πολιτικές παρεμβάσεις (σ.σ. ως προς τα τέλη 
δικτύου). Ο διεθνής χρηματοοικονομικός οίκος σημειώνει επίσης τις αρνητικές επιπτώσεις από το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα 
των 2 δισ. ευρώ ως προς τις ταμειακές ροές. Εκτιμά ότι θα απαιτηθεί capex 700 με 800 εκατ. ευρώ το 2021 – 2022 αλλά και 
πρόσθετος δανεισμός για την υλοποίηση τους. Έτσι βλέπει το χρέος της ΔΕΗ το 2022 στα 5,3 με 5,6 δισ. ευρώ. Ωστόσο η αύξηση 
του EBITDA θα διατηρήσει το λόγο χρέους προς τη λειτουργική κερδοφορία στο «6x». Επιπλέον η S&P εκτιμά ότι τα επόμενα 
χρόνια δεν θα διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους. 
 

• Fitch για Τρ. Πειραιώς: Καμιά αλλαγή στην πιστοληπτική βαθμολόγηση. Δεν επηρεάζεται η πιστοληπτική βαθμολόγηση της 
Τράπεζας Πειραιώς από την μετατροπή των ομολόγων (CoCos) σε κοινές μετοχές λέει η Fitch. Τέτοιες μετατροπές δεν 
μεταβάλλουν τις αξιολογήσεις των τραπεζών σύμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης του αμερικανικού οίκου πιστοληπτικής 
βαθμολόγησης. Ο βαθμός «CCC» για την Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ +1,09%, αναφέρει σε σημείωμα,  αντικατοπτρίζει την πολύ 
υψηλή έκθεση κεφαλαίου σε πιθανή επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων, που χαρακτηρίζεται ήδη από 
αδυναμία. 

 
 

• Οργανωτική αναδιάρθρωση στην Alpha Bank. Στην υλοποίηση του προγράμματος οργανωτικής αναδιάρθρωσης, που 
ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2019, προχωράει η διοίκηση της Alpha Bank με την τοποθέτηση από την 1η Δεκεμβρίου 2020 του 
κ. Στέφανου Μυτιληναίου στη θέση του γενικού διευθυντή – Chief Operating Officer και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της 
τράπεζας. Ο κ. Μυτιληναίος διαθέτει μακρά εμπειρία στην τεχνολογία, τα operations και το business, αναλαμβάνοντας θέσεις 
ευθύνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε Chief Technology Officer στην Commercial Bank του Κατάρ, ενώ στη συνέχεια 
ανέλαβε γενικός διευθυντής Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας στην Τράπεζα Πειραιώς. Κατά το παρελθόν έχει, επίσης, θητεία ως 
Deputy Group CIO στην Eurobank και ως σύμβουλος επιχειρήσεων για την McKinsey & Company με έδρα την Αθήνα και το 
Λονδίνο. 
 

• Ελλάκτωρ: Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη. Με έναν απολογισμό των 2,5 ετών που έχει αναλάβει την διοίκηση του ομίλου 
επέλεξε να κλείσει τη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα εννεαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελλάκτωρ, 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης. "Πριν από περίπου 2,5 χρόνια αναλάβαμε την διοίκηση της Ελλάκτωρ και από τότε αναμορφώσαμε 
πλήρως τον όμιλο και τις δραστηριότητες του”, σημείωσε ο κ. Καλλιτσάντσης για να προχωρήσει στη συνέχεια στην αναφορά των 
κυριότερων σταθμών των τελευταίων 2,5 ετών. Αναφέρθηκε στην απορρόφηση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος, την επέκταση στις ΑΠΕ, την 
αναδιάρθρωση του ομίλου και την επιβολή νέων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και την έκδοση του "πράσινου” 
ομολόγου των 600 εκατ. Ευρώ. "Το πιο σημαντικό”, σημείωσε, "είναι ότι μετά από χρόνια προβλήματα πετύχαμε την πλήρη 
αναδιοργάνωση της Ακτωρ”, η οποία αποσύρθηκε από ζημιογόνες αγορές (Σερβία, Αλβανία, ΗΠΑ, Αυστραλία κ.α.) και πλέον 
επικεντρώνεται στις αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας, ενω διατηρεί και μια μικρή παρουσία στο Κατάρ. "Μπορούμε να πούμε 
ότι η πλατφόρμα Change4Ellaktor πέτυχε τον στόχο της”, τόνισε ο κ. Καλλιτσάντσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας από τους 
αναλυτές δεν αναφέρθηκε στις μετοχικές εξελίξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στις ΑΠΕ, τις 
Παραχωρήσεις και βέβαια τον Τομέα των Κατασκευών. Στις ΑΠΕ ο κ. Καλλιτσάντσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία με 
την EDPR για επένδυση 1 δισ. ευρώ που αφορά την ανάπτυξη δυναμικότητας 900 MW σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην 
Πελοπόννησο και την Εύβοια. Για τις παραχωρήσεις το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας που μειώνει τα 
έσοδα τα αυτοκινητοδρόμων. Σε ό,τι αφορά την Αττική Οδό, ο κ. Καλλιτσάντσης σημείωσε ότι η κυκλοφορία τον Αύγουστο ήταν 
μειωμένη -7% , Σεπτεμβρίο (-13%) και τον Οκτώβριο (-16%), ενώ με την εφαρμογή του δεύτερου lockdown η μείωση έφτασε το 
50%. Τέλος, στις κατασκευές ο κ. Επικεφαλής της Ελλάκτωρ σημείωσε ότι συνεχίζεται η αναδιάρθρωση της Άκτωρ σημείωσε πως 
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βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και περικοπής εξόδων που θα εξοικονομήσει περί τα 100 εκατ. ευρώ. "Ο 
κλάδος των Κατασκευών επηρεάστηκε σημαντικά από την πανδημία, ωστόσο πλέον εργαζόμαστε για να θωρακίσουμε την 
κερδοφορία μας”, σημείωσε.    
 

• ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων 11,7 εκατ. στο γ΄τρίμηνο. Στα €136 εκατ. ανήλθε το προσαρμοσμένο 
EBITDA* του Ομίλου Ελλάκτωρ στο 9μηνο 2020 έναντι €151 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με τα προσαρμοσμένα 
αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2020 να σημειώνουν βελτίωση σε όλους του κλάδους έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2019, 
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση όπου παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη.  Επίσης, αναφέρεται πως το περιθώριο 
EBITDA βελτιώθηκε στο 3ο τρίμηνο 2020 σε 23,4% έναντι 12,5% του αντίστοιχου τριμήνου πέρυσι. Σε ό,τι αφορά τα  
προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου το 3ο τρίμηνο 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη €11,7 εκατ. έναντι €1,7 
εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, διαμορφώνοντας το προσαρμοσμένο αποτέλεσμα του 9μήνου 2020 σε οριακό κέρδος €1 
εκατ. έναντι €31 εκατ. πέρυσι αντίστοιχα, καθώς έχει επηρεαστεί από τις επιπτώσεις του COVID-19. Η ρευστότητα του Ομίλου 
αυξήθηκε στο 3ο τρίμηνο 2020 και ανήλθε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 σε €439 εκατ.  έναντι €400 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2020 
και €463 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €1.101 εκατ. στις 30.09.2020, έναντι €1.143 
εκατ. στις 30.06.2020 και έναντι €1.028 εκατ. στις 31.12.2019, με καθαρό δανεισμό προς EBITDA στα 6.1x. - Στις Παραχωρήσεις 
τo EBITDA διαμορφώθηκε σε €100 εκατ. το 9μηνο του 2020, έναντι €122 εκατ. το 9μηνο του 2019, μειωμένο κατά 19%, 
επηρεαζόμενο από το lockdown. Τον Απρίλιο 2020 η μείωση της κυκλοφορίας στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ άγγιξε το 72%, ενώ 
παρατηρήθηκε σταδιακή βελτίωση από τον Μάιο 2020 (-37%) μέχρι τον Αύγουστο  (-8%). Τα πρόσθετα μέτρα για την 
αντιμετώπιση του COVID-19 επηρέασαν αρνητικά την κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια των οποίων 
η κυκλοφορία σημείωσε μείωση κατά 12% και 13% αντίστοιχα. - Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 
€54 εκατ. το 9μηνο του 2020 έναντι €39 εκατ. το 9μηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 38% ως αποτέλεσμα της αυξημένης 
εγκατεστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19. Στα μέσα Οκτωβρίου ο Όμιλος ανακοίνωσε 
στρατηγική συνεργασία με την EDPR για την από κοινού ανάπτυξη πρόσθετων 900 MW. - Στο Περιβάλλον, το EBITDA 
διαμορφώθηκε σε €9,5 εκατ. το 9μηνο του 2020 έναντι €9,1 εκατ. στο 9μηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 4%, παρά την 
επίπτωση από το COVID-19. - Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €2,7 εκατ. το 9μηνο του 2020 έναντι €1,7 
εκατ. το 9μηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 60%. Από την επανέναρξη της πλήρους λειτουργίας του Smart Park στις 
αρχές Μαΐου 2020, η απόδοση αποκαταστάθηκε σταδιακά σημειώνοντας στο 9μηνο 2020 αύξηση επισκεψιμότητας 15% σε 
σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019. - Στην Κατασκευή, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε -€23,5 
εκατ.(χωρίς την απομείωση €12,8 εκατ. λόγω πώλησης μη-λειτουργικών ακινήτων, τη ζημιά για αποχώρηση από τη Βραζιλία €6,5 
εκατ. και €0,4 εκατ. κόστη αναδιάρθρωσης) έναντι -€19,2 εκατ. του 9μηνου 2019. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν κέρδος €6,9 
εκατ. από την πώληση της Hellas Gold που έχουν καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα το 2ο 3μηνο 2020.  
 

• Lamda Development: Επένδυση 300 εκατ. ευρώ με ΤΕΜΕΣ. Στη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας με τον όμιλο ΤΕΜΕΣ 
προχωρά η Lamda Development ΛΑΜΔΑ+2,50% S.A. για την από κοινού ανάπτυξη δύο σύγχρονων, πολυτελών ξενοδοχείων και 
των αντίστοιχων τουριστικών-οικιστικών συγκροτημάτων στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού, κατά την πρώτη πενταετή φάση της 
υλοποίησης του έργου - επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος ΤΕΜΕΣ δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και τη διαχείριση 
τουριστικών προορισμών υψηλών προδιαγραφών. Ο Όμιλος ΤΕΜΕΣ είναι ιδιοκτήτης της Costa Navarino, μιας από τις 
μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις στη Μεσόγειο, ενώ ελέγχει την Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., ιδιοκτήτρια ενός 
ιστορικού και εμβληματικού ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο διαχειρίζεται η Hilton και λειτουργεί υπό την επωνυμία Hilton 
Αθηνών. Η σύμπραξη αυτή έρχεται να υλοποιήσει το όραμα των δύο εταιρειών για την εδραίωση της Αθήνας ως κορυφαίου 
τουριστικού προορισμού, τοποθετώντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η συμφωνία προβλέπει την 
ανάπτυξη ενός μοναδικής αρχιτεκτονικής ξενοδοχείου πέντε αστέρων εντός του χώρου της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά και ενός 
δεύτερου παραθαλάσσιου πολυτελούς ξενοδοχείου πέντε αστέρων κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Και τα δύο ξενοδοχεία 
θα πλαισιώνονται από οικιστικά συγκροτήματα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Lamda Development, στη Μαρίνα 
θα αναπτυχθεί εμπορική ζώνη με πολυτελή καταστήματα, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Η συνολική επένδυση για τη 
δημιουργία των δύο ξενοδοχείων με τα αντίστοιχα τουριστικά-οικιστικά συγκροτήματα ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ. Η 
ανάπτυξη των μονάδων, η οποία τελεί υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, της απόκτησης της Ελληνικό Α.Ε. από τη Lamda 
Development, θα γίνει μέσω δύο εταιρειών ειδικού σκοπού, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων θα συμμετέχουν οι όμιλοι της 
ΤΕΜΕΣ και της Lamda Development, σε ποσοστό 70% και 30% αντίστοιχα. O σχεδιασμός των μονάδων θα ανατεθεί σε κορυφαία 
διεθνή αρχιτεκτονικά γραφεία, ενώ η διαχείρισή τους θα ανατεθεί σε διεθνούς φήμης εταιρείες διαχείρισης (hotel operators). 
 

• Κέρδη 58,6 εκατ. για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Ενισχυμένη ήταν η επίδοση του ομίλου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με το πέρας του 
φετινού εννεαμήνου, κυρίως λόγω της πώλησης αιολικού πάρκου στις ΗΠΑ, από το οποίο προέκυψε κέρδος ύψους 27,7 εκατ. 
ευρώ. Θετική ήταν και η συνεισφορά στα έσοδα από τη λειτουργία δύο νέων πάρκων, επίσης στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα το 
συνολικό χρέος του ομίλου υποχώρησε κατά 189,6 εκατ. ευρώ και πλέον διαμορφώνεται σε 598,5 εκατ. ευρώ, έναντι 789,4 εκατ. 
στο τέλος του πρώτου εξαμήνου. Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Ιουλίου η εισηγμένη πούλησε το αιολικό πάρκο Mountain Air που 
βρίσκεται στην πολιτεία του Αϊνταχο. Αγοραστής αντί τιμήματος 189,6 εκατ. ευρώ ήταν η Innergex Renewable Energy Inc. Ετσι, τα 
κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν σε 58,6 εκατ. ευρώ, από 40,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 43,3% σε 
σχέση με το περυσινό εννεάμηνο. Αντίστοιχα, η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων κι επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (ΕΒΙTDA) ανήλθε σε 152,3 από 131,4 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση 
της τάξεως του 15,9%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται και στην έναρξη λειτουργίας των νέων αιολικών πάρκων στις ΗΠΑ. Η εταιρεία 
λειτουργεί σήμερα τρία πάρκα συνολικής ισχύος 513 MW στην πολιτεία του Τέξας. Τα δύο εξ αυτών (Fluvanna 2 και Bearkat) 
ξεκίνησαν να λειτουργούν πριν από περίπου ένα χρόνο (τέλος Σεπτεμβρίου του 2019) και το 2020 θα είναι η πρώτη πλήρης 
χρήση, κατά την οποία θα καταγραφεί η σχετική συνεισφορά. Ως εκ τούτου, σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν κατά το φετινό εννεάμηνο 
και οι ενοποιημένες πωλήσεις, καθώς σημείωσαν άνοδο κατά 14,6% σε 241,4 εκατ. ευρώ, από 210,7 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από 
τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 203,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,3%. Μικρή πτώση σε 25 εκατ. ευρώ, από 26,3 
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εκατ. ευρώ, σημείωσαν τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα 
της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στο 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019. Τα έσοδα από τον 
τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ. Σήμερα η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διαθέτει 
συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1.373 MW από έργα ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, ο όμιλος έχει εγκαταστήσει 728 MW στην Ελλάδα, 513 MW 
στις ΗΠΑ και 132 MW στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, ο όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς 
κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπολογίζοντας και αυτές, ο όμιλος 
διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW αιολικά πάρκα, σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή. Σημειώνεται ότι 
στόχος είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας να προσεγγίσει τις 2.800 MW κατά τη διάρκεια της προσεχούς 
πενταετίας. Στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο διάστημα είναι προγραμματισμένη η έναρξη της κατασκευής νέων αιολικών πάρκων 
ισχύος 330 MW στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας (περιοχή Καφηρέας). Εξ αυτών, τα 150 MW ήταν 
ιδιόκτητα, ενώ τα υπόλοιπα 180 MW θα προέλθουν από τη φετινή εξαγορά της εταιρείας R.F. Energy Ομαλιές Α.Ε., η οποία 
διαθέτει 270 MW αδειοδοτημένων (ή προς αδειοδότηση) αιολικών πάρκων στην περιοχή. 
 

• Fourlis: ΕΓΣ στις 21 Δεκεμβρίου για ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
FOURLIS θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των €0,19 ανά μετοχή. 

 
 

Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.gr”, “www.insider.gr”, “www.naftemporiki.gr”, “www.imerisia.gr”, “www.capital.gr” “www.tovima.gr” 
“www.kathimerini.gr,” “www.sigmalive.com”, “www.newmoney.gr”, “www.bankingnews.gr”, “www.real.gr, “www.protothema.gr”, “cnn.gr”, “skai.gr”, “news.gr”, 

“newsit.gr”, “news247.gr”, “amna.gr”,“reporter.gr”) 
 

 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.insider.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.imerisia.gr/
http://www.capital.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.gr/
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AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Το παρόν εκδίδεται από την EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ. και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευση του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
εταιρίας. Οι αναλύσεις και εκτιμήσεις που περιέχει έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόταση ή επενδυτική συμβουλή για αγορά ή πώληση 
μετοχών ή άλλες επενδυτικές κινήσεις, οι δε πληροφορίες και τα στοιχεία αντλούνται από αξιόπιστες πηγές χωρίς καμία επαλήθευση από την εταιρία και χωρίς να παρέχεται 
καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους. 
 
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έχει συνταχθεί από το Τμήμα Ανάλυσης και Αναδοχών της  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ. Το έγγραφο αυτό συνετάχθη για αποκλειστική 
χρήση του παραλήπτη του και δεν επιτρέπεται να επανατυπωθεί, αντιγραφεί ή διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της  EUROXX 
A.X.E.Π.Ε.Υ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δεν συνιστούν πρόταση για αγορά ή για πώληση κάποιου συγκεκριμένου χρεογράφου ούτε επενδυτικές συμβουλές. Η 
EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ, οι συγγενείς της εταιρίες καθώς και πρόσωπα ή πελάτες συνδεδεμένα με αυτήν μπορούν οποτεδήποτε να αναλάβουν κάποια θέση ή να συμμετάσχουν 
σε συναλλαγές που αφορούν χρεόγραφα τα οποία αναφέρονται στο παρόν. Ενδέχεται επίσης να συνεργάζονται κατά καιρούς με τις αντίστοιχες εκδότριες εταιρίες. 
 
Σημαντικές δηλώσεις, αναφορές και διασαφηνίσεις  
 
Διαχωρισμός Γεγονότων από εκτιμήσεις 
 
Στην ανάλυση αυτή διαχωρίζονται τα γεγονότα από (α) τις βάσιμες εκτιμήσεις και (β) της ανεπιβεβαίωτες δημοσιεύσεις- εκτιμήσεις. Οι βάσιμες εκτιμήσεις συμβολίζονται με 
αστερίσκο (*) ενώ οι ανεπιβεβαίωτες συστάσεις-εκτιμήσεις συμβολίζονται με δύο αστερίσκους(**) 
 
Η ανάλυση αυτή στην παρούσα (πλήρη και τελική) μορφή δεν έχει περιέλθει σε γνώση κανενός προ της δημοσίευση της. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή στόχος δεν έχει γίνει 
γνωστό σε πελάτες, μέλη ΔΣ στελέχη ή υπαλλήλους της EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ ή σε στελέχη της αναλυόμενης εταιρίας. 
 
Μαθηματική Βασιμότητα των εκτιμήσεων 
Ο αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία που αποδεικνύουν την μαθηματική  βασιμότητα των εκτιμήσεων του για την τιμή στόχο της εταιρίας, προς αποκλειστική & και 
πιθανή μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές. 
 
Διαβαθμίσεις  

Οι διαβαθμίσεις αφορούν την σχέση της τιμής της μετοχής με την θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. 

 

 
 
Ενδεικτική Αναφορά σε Κινδύνους 
Επενδύσεις στην εξεταζόμενη εταιρία ενέχουν κινδύνους που  σχετίζονται, α. Με την αγορά & διαπραγμάτευση μετοχών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε μικρή εμπορευσιμότητα 
της μετοχής, συστηματικούς κινδύνους ( η εταιρία έχει equity BETA>1) και μη συστηματικούς κινδύνους, β. Με άλλους κινδύνους όπως επιχειρηματικούς κινδύνους (εξάρτηση 
πωλήσεων από μεγάλους πελάτες & διαγωνισμούς, εξάρτηση από εγχώρια αγορά, εξάρτηση από συμβάσεις συνεργασίας), συναλλαγματικούς κινδύνους κλπ. που επηρεάζουν 
τα μεγέθη της εταιρίας και συνακόλουθα την τιμή της μετοχής. 
 
Σε κάθε περίπτωση η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ προορίζει την παρούσα μελέτη για επαγγελματίες Επενδυτικούς Συμβούλους ή διαχειριστές, οι οποίοι την αξιοποιούν εξετάζοντας 
το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή και επενδυτικό ορίζοντα ( ο οποίος μόνο κατά σύμπτωση μπορεί  να ταυτίζεται με εκείνος της εκάστοτε 
ανάλυσης) ή/και τοποθετήσεις αυτού σε  άλλες αξίες, μετοχικές ή μη, πάντα στα πλαίσια των αρχών βέλτιστης κινδύνων. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ μπορεί να μεταβάλλει τις 
εκτιμήσεις της, βάσει νέων δεδομένων, χωρίς προειδοποίηση. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε απόδοση σε οποιονδήποτε τίτλο σε οποιοδήποτε 
χρονικό ορίζοντα και για οποιονδήποτε που κάνει χρήση πληροφοριών ή και εκτιμήσεων που περιέχονται στην παρούσα μελέτη.  
 
Επενδυτικές συμβουλές 
 
Δηλώσεις που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων 
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα (αναλυτές & επενδυτικοί σύμβουλοι) δεν κατέχουν μετοχές της αναλυόμενης εταιρίας ή θέση σε παράγωγα προϊόντα (derivatives) στα οποία 
συνυπολογίζεται/συμμετέχει η εν λόγω μετοχή. Οι αναλυτές έχουν ασχοληθεί κατά το τελευταίο 12μηνο, στα πλαίσια της απασχόλησης τους στην EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ και 
μόνο, για εργασίες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη εταιρία, χωρίς ο μισθός τους να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες εργασίες. Τα παραπάνω 
φυσικά πρόσωπα δεν είχαν έμμισθη σχέση με την αναλυόμενη εταιρία. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ έχει παράσχει κατά το 12μηνο συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη 
εταιρία υπαμοιβή . Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν κατέχει αριθμό μετοχών της αναλυόμενης που να θεωρείται, βάσει της υπάρχουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ως 
σημαντικός. 
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Διαβάθμιση Αναλύσειων της 

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Αγορά

Διακράτηση

Πώληση

Υπο Αναθεώρηση

Αναμενόμενη συνολική απόδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση μεταξύ -10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση < -10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής 

Σύσταση και τιμή στόχος υπόκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης


