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Σημείωμα

Ανοδική εκτόνωση με σημαντικά κέρδη είχαμε χθες στο εσωτερικό
και εξωτερικό ενδεχομένως με την προσδοκία σταδιακής
κορύφωσης των επιτοκίων καθώς η άνοδος τους στα εκτιμώμενα
επίπεδα έχει πιθανότατα εν μέρει προεξοφληθεί. Σε αυτό το
πλαίσιο οι αγορές είναι ευερέθιστες σε στοιχεία και εξελίξεις που
μπορούν να διαβαστούν ως θετικά. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε
τα μακροοικονομικά δεδομένα και εκμεταλλευόμαστε τις ανοδικές
αντιδράσεις, αλλά εκτιμούμε ότι η τάση παραμένει πτωτική καθώς
ακόμα δεν έχουμε χειροπιαστές ενδείξεις (hard data)
διαφοροποίησης του μακροοικονομικού κλίματος. Για τον ΓΔΧΑ,
ορισμένες δεικτοβαρείς εισηγμένες βρέθηκαν σε
πολλαπλασιαστές που για την ορατότητα που έχουμε στην
παρούσα φάση, λογίζονται ως ελκυστικές μεσοπρόθεσμα. Ο ΓΔΧΑ
ενδέχεται να δοκιμαστεί στην περιοχή των 850 μονάδων. Η
σημερινή ατζέντα περιλαμβάνει τις μετρήσεις δεικτών PMI
υπηρεσιών για Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ βαρύτητα θα δοθεί και στα
στοιχεία της αγοράς εργασίας της τελευταίας.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 823.1 -7.9% +2.35%

FTASE 25 FTASE 1,984.3 -7.7% +2.57%

FTSEM 40 FTSEM 1,265.8 -15.2% +1.02%

FTSEA 140 FTSEA 481.9 -10.1% +2.47%

MSCI WORLD MXWO 2,511.7 -22.3% +3.37%

MSCI EMERG MXEF 893.7 -27.5% +2.00%

SXXP 600 SXXP 403.0 -17.4% +3.12%

DAX DAX 12,670.5 -20.2% +3.78%

FTSE 100 UKX 7,086.5 -4.0% +2.57%

CAC 40 CAC 6,039.7 -15.6% +4.24%

PSI 20 PSI20 5,526.4 -0.8% +2.38%

IBEX 35 IBEX 7,696.6 -11.7% +3.14%

FTSEMIB FTSEMIB 21,690.7 -20.7% +3.42%

DOW JONES DJI 30,316.3 -16.6% +2.80%

NASDAQ CCMP 11,176.4 -28.6% +3.34%

S&P 500 SPX 3,790.9 -20.5% +3.06%

NIKKEI 225 NIKI 26,992.2 -6.3% +2.96%

SHENZ 300 SHSZN 3,804.9 -23.0% -0.58%

HANG SENG HSI 17,079.5 -28.5% -0.83%

EUR/USD 0.9986 -12.2% +1.63%

BRENT BRENT 91.80 +18.0% +3.31%

CRUDE OIL NYMEX 86.52 +15.0% +3.5%

GOLD GOLDS 1,726.13 -5.6% +1.54%

SILVER XAG 21.06 -9.7% +1.72%

Nat GAS NG1 6.84 +83.3% +5.7%

ALUMIN LMAHDY 2,343.40 -16.5% +6.00%

COPPER HG1 349.00 -21.8% +2.3%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

PIRAEUS FINANCIA 5.77% JUMBO SA -0.15%
AEGEAN AIRLINES 4.47% PLASTIKA KRITIS 0.00%
ALPHA SERVICES A 4.22% EYDAP WATER 0.42%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 05/10/2022

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Η στόχευση του ΟΤΕ με την είσοδο στις ψηφιακές πληρωμές
Στοχεύοντας μέσα στα επόμενα δύο – τρία χρόνια να έχει επεκταθεί στην Ευρώπη και να έχει ενσωματώσει νέες υπηρεσίες η διοίκηση του ΟΤΕ
ανακοίνωσε την είσοδο του ομίλου στις ψηφιακές πληρωμές μέσω της Payzy, μιας εφαρμογής που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιεί το
κινητό στις καθημερινές του συναλλαγές καταργώντας τα μετρητά.
Οι εκτιμήσεις του Μ. Τσαμάζ
Την πρόβλεψη ότι μέσα στα επόμενα 10 χρόνια τα έσοδα από ψηφιακές συναλλαγές θα είναι ανάλογα με αυτά των τηλεπικοινωνιών έκανε ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤE κ. Μ. Τσαμάζ.
Δεν απέκλεισε το γεγονός σύντομα να υπάρχουν και νέα προϊόντα και υπηρεσίες από τον ΟΤΕ τονίζοντας ότι η επόμενη κίνηση είναι, εκτός από τους
πολίτες, στο payzy να προστεθούν και οι επιχειρήσεις. Μάλιστα αναφερόμενος στο μέλλον του payzy σημείωσε ότι στόχος είναι η επέκταση σε όλη την
Ευρώπη και η σταδιακή ενσωμάτωση και νέων εφαρμογών.
«Υπάρχει σειρά από δραστηριότητες που θα υλοποιήσουμε. Κρατάτε ότι υπάρχει μονάδα συνεργατών και στην πορεία θα δει τι θέλει ο πελάτης και θα
προτείνουν νέες υπηρεσίες» είπε ο κ. Τσαμάζ.
«Πρόκειται για μία ακόμα ενέργεια που είχαμε συμπεριλάβει στο αρχικό όραμα του ΟΤE. Λίγοι πίστευαν την εξέλιξη του ΟΤΕ στην δεκαετία. Ήταν ένα
φιλόδοξο και δύσκολο όραμα λόγω της οικονομικής κατάστασης. Ωστόσο εφαρμόσαμε το πρόγραμμα. Με διάφορες φάσεις και ενέργειες αλλάξαμε τα
πάντα. Και κυρίως την νοοτροπίας μας. Γίναμε ευέλικτοί, ψηφιακοποιημένοι. Μαζέψαμε θυγατρικές, κάναμε άλλες και βγάλαμε νέα προϊόντα. Βλέπαμε
μπροστά τι θα έρθει. Κάναμε αλλαγές επίπονες και δύσκολες. Από την αρχή δηλώσαμε ότι δεν είμαστε μόνο μια εταιρεία για οπτικές ίνες και 5G.
Είμαστε ο ψηφιακός πάροχος για μια σειρά ψηφιακών εργαλείων με στόχο την βελτίωση της ζωής του πελάτη» είπε ο Μ. Τσαμάζ..
«Μετά το Cosmote TV, την δυναμική μας είσοδο στην πληροφορική, την ασφαλιστική αγορά, τις ηλεκτρονικές παραγγελίες φαγητού αποφασίσαμε να
μπούμε και σε μία νέα αγορά. Για μας δεν αρκεί να μπούμε σε μια αγορά. Αλλά εφόσον αποφασίσουμε να μπούμε θέλουμε να δημιουργούμε συνθήκες
για να γίνουμε leaders» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤE τονίζοντας ότι το payzy θα συμβάλλει γενικότερα στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών
αγορών.
Το payzy
Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤE κ. Μ. Τσαμάζ η εφαρμογή κατεβαίνει εύκολα στο κινητό τηλέφωνο και συνδέεται με
κάρτα λογαριασμού από πιστωτικό ίδρυμα. Δίνει την δυνατότητα έκδοσης χρεωστικής κάρτας Viza, αλλά και την δυνατότητα επιστροφής χρημάτων
ανάλογα το ύψος των συναλλαγών.
Για το λόγο αυτό ο ΟΤΕ πήρε άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, ενώ ήδη συστήσει από το 2018 θυγατρική με την
επωνυμία Cosmote Payments.
Η εφαρμογή απευθύνεται σε όλους τους χρήστες και όχι μόνο στους συνδρομητές της Cosmote, ωστόσο όσοι συνδρομητές του Ομίλου εγκαταστήσουν
το νέο app θα έχουν ένα μήνα δωρεάν απεριόριστα data.
Με την εφαρμογή κάποιος μπορεί:
- Να δημιουργήσει ελληνικό λογαριασμό ibank
- Να αποκτήσει κάρτα viza
- Να πληρώνει όλους τους λογαριασμούς
- Να ανταλλάσσει χρήματα με τους φίλους του και να διαχειρίζεται κοινά έξοδα
Οι χρήστες του payzy κερδίζουν:
Για κάθε ένα ευρώ ένα ευρωλεπτό τα οποία καταγράφονται σε μορφή coin και μπορεί να τα εξαργυρώσει ο πελάτης.
Καμία χρέωση αν μεταφέρει χρήματα από τον λογαριασμό του στην εφαρμογή. Κάθε μήνα μπορεί να μεταφέρει έως 15.000 ευρώ στην εφαρμογή.
Η αισιοδοξία του ΟΤΕ για την ανάπτυξη του Payzy πηγάζει από τα στοιχεία που έδωσε ο Mπάμπης Μαζαράκης Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών

Θεμάτων, του Όμιλου ΟΤE. Πρόκειται για στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για το 2021 στην Ελλάδα έγιναν 1,5 δισ. ηλεκτρονικές συναλλαγές από
χρεωστικές, πιστωτικές κάρτες και wallet. Το 2018 είχε υλοποιηθεί μόλις το ένα τρίτο. Ωστόσο αυτές οι συναλλαγές αποτελούσαν μόλις το 3% του
συνόλου των συναλλαγών για την Ελλάδα όταν στην Ευρώπη το ποσοστό αγγίζει το 11%. Euro2day.gr

• Στον Όμιλο Intrakat η DNC Energy με χαρτοφυλάκιο αδειών 520 MW
Στον Όμιλο Intrakat εισέρχεται η DNC Energy, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών απόκτησης της εταιρείας κατά ποσοστό 100% από τη θυγατρική
«INTRA – K. ENERGY Μ.Α.Ε.». Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:
H εταιρεία “INTRA – K. ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “INTRA – K. ENERGY Μ.Α.Ε.”, θυγατρική κατά ποσοστό 100% της Intrakat,
την Παρασκευή 30.9.2022 ολοκλήρωσε τις διαδικασίες απόκτησης κατά ποσοστό 100% της εταιρείας “ΝΤ.ΕΝ ΣΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “DNC ENERGY”, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 15,1 εκατ. Ευρώ. Η ως άνω εταιρεία η οποία εισέρχεται πλέον στον Όμιλο Intrakat,
διαθέτει χαρτοφυλάκιο αδειών Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 520 MW που βρίσκονται σε διάφορα
στάδια ωρίμανσης.
Ο Όμιλος Intrakat ενισχύει έτσι σημαντικά τη θέση του στον τομέα των ΑΠΕ, διαθέτοντας σήμερα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από αιολικά και
φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος άνω του 1,8 GW, εκ των οποίων 1 GW αφορά αιολικά πάρκα και 0,8 GW αφορά φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ ο
σχεδιασμός του Ομίλου περιλαμβάνει και την δραστηριοποίηση στην αδειοδότηση και ανάπτυξη 11 σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με
χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 0,7 GW. Newmoney.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Κίνα & Ινδίες – Αργία

11:30 Ηνωμένο Βασίλειο: Σύνθετος PMI (Sep) 48,4 48,4

11:30 Ηνωμένο Βασίλειο: Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Υπηρεσιών (Sep) 49,2 48,2

15:15 ΗΠΑ: Μη Αγροτική Αλλαγή Εργασίας ADP (Sep) 200Κ 132Κ

17:00 ΗΠΑ: Μη-Βιομηχανικός Δείκτης ISM (Sep) 56,0 56,9

17:30 ΗΠΑ: Απογραφή Αργού Πετρελαίου 1,966Μ -0,215Μ



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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