
Σημείωμα

Κέρδη κατέγραψαν οι ανοιχτές αγορές των ΗΠΑ χθες μετά
από τα θετικά στοιχεία για τον τομέα των υπηρεσιών, ενώ
σε αρνητικό έδαφος κινούνται σήμερα το πρωί Κίνα και
Ιαπωνία. Στην Ευρώπη καθυστερεί η καθολική άρση των
περιορισμών, αν και ανοδικό άνοιγμα δείχνουν τα
Ευρωπαϊκά futures. Στο εσωτερικό, στοίχημα αποτελεί το
άνοιγμα της αγοράς, καθώς τα κρούσματα δεν φαίνεται να
υποχωρούν. Ως θετική εξέλιξη θα λάβουμε την κατ΄
ελάχιστο σταθεροποίηση των κρουσμάτων σε αυτή τη
φάση, ώστε να μην επηρεαστεί η βραχυπρόθεσμη ανοδική
τροχιά του ΓΔΧΑ. Επισημαίνουμε εκ νέου τις δυσκολίες
άμεσης υπέρβασης της περιοχής των 880-900 μονάδων.
Λίγα τα προς δημοσίευση μακροοικονομικά στοιχεία
σήμερα με σημαντικότερο το ποσοστό ανεργίας στην
Ευρωζώνη.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 875,2 +8,2% +1,18%

FTASE 25 FTASE 2.106,7 +8,9% +1,42%

FTSEM 40 FTSEM 1.255,0 +13,3% +0,94%

FTSEA 140 FTSEA 510,7 +7,8% +1,11%

MSCI WORLD MXWO 2.840,2 +5,6% +1,01%

MSCI EMERG MXEF 1.335,2 +3,4% +1,43%

SXXP 600 SXXP 432,2 +8,3% +0,61%

DAX DAX 15.107,2 +10,1% +0,66%

FTSE 100 UKX 6.737,3 +4,3% +0,35%

CAC 40 CAC 6.103,0 +9,9% +0,59%

PSI 20 PSI20 4.977,6 +1,6% +0,97%

IBEX 35 IBEX 8.577,6 +6,2% -0,03%

FTSEMIB FTSEMIB 24.710,0 +11,1% +0,25%

DOW JONES DJI 33.527,2 +9,5% +1,13%

NASDAQ CCMP 13.705,6 +6,3% +1,67%

S&P 500 SPX 4.077,9 +8,6% +1,44%

NIKKEI 225 NIKI 29.388,9 +7,1% +0,72%

SHENZ 300 SHSZN 5.110,8 -1,9% +1,24%

HANG SENG HSI 28.938,7 +6,3% +1,97%

EUR/USD 1,1777 -3,6% +0,40%

BRENT BRENT 64,86 +25,2% +2,08%

CRUDE OIL NYMEX 61,45 +26,6% +3,9%

GOLD GOLDS 1.729,31 -8,9% +1,26%

SILVER XAG 24,97 -5,4% +2,27%

Nat GAS NG1 2,64 +3,9% +1,19%

ALUMIN LMAHDY 2.203,00 +11,6% +0,71%

COPPER HG1 399,05 +13,4% -0,13%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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ALPHA BANK AE 5,69% PIRAEUS FINANCIA -1,51%
OPAP SA 3,47% ELLAKTOR SA -1,03%

EUROBANK ERGASIA 3,45% VIOHALCO SA -0,83%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 σήμερα (06/04/2021) μετά τη συνεδρίαση.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Ιδιωτικά κεφάλαια 25 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
Στοίχημα της δεκαετίας για ανάπτυξη και απασχόληση αποτελεί η αξιοποίηση των 32 δισ. ευρώ που διατίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που πλέον
ονομάζεται "Ελλάδα 2.0", ώστε να κινητοποιήσουν ιδιωτικούς πόρους 25 δισ., φτάνοντας τα 57 δισ. ευρώ το κέρδος για την οικονομία, δημιουργώντας περίπου 200.000 θέσεις
εργασίας.
Με βάση μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, η ορθή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου θα φέρει μέσο ρυθμό ανάπτυξης 3,5% του ΑΕΠ για την περίοδο μέχρι και το 2030,
αυξάνοντας παράλληλα σε ετήσια βάση και την παραγωγικότητα της οικονομίας κατά 2%. Αυτό σημαίνει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 35% μέχρι και το τέλος της δεκαετίας.
Συνεπώς, το Ταμείο Ανάκαμψης θα δίνει την ευκαιρία η οικονομία να φτάσει ξανά όχι στα επίπεδα του 2019, αλλά στα επίπεδα του 2009, πριν από την κρίση των Μνημονίων.
Εκτός όμως από τη σαφώς θετική επίδραση των κονδυλίων, καταλύτη ανάπτυξης για τα χρόνια που ακολουθούν μέχρι και το 2050 θα αποτελέσουν και οι 58 βασικές
μεταρρυθμίσεις του προγράμματος, που θα δώσουν το υπόβαθρο για τη μόνιμη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το οικονομικό επιτελείο από το καλοκαίρι του 2020 μέχρι και σήμερα έχει φτάσει την προετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας σε επίπεδα πρωτόγνωρα όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ωστόσο, η όλη προσπάθεια είναι ένας μαραθώνιος που βρίσκεται στο
πρώτο του χιλιόμετρο, όπως επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ο πρωθυπουργός.
Ο κ.Μητσοτάκης το λέει αυτό έχοντας κατά νου ότι το ελληνικό πρόγραμμα θα είναι από τα πρώτα που θα σταλούν στην Ε.Ε., για τον τελικό γύρο διαπραγματεύσεων. Ωστόσο,
ακόμα και η έγκαιρη έγκριση του σχεδίου και η εκταμίευση της προκαταβολής των 4 δισ. ευρώ μέσα στο καλοκαίρι θα είναι μόνο "το τέλος της αρχής".
Ο μηχανισμός του Ταμείου Ανάκαμψης, παρότι υιοθετήθηκε και από τις 27 χώρες της Ε.Ε. τον περασμένο Ιούλιο, αντιμετωπίζει ακόμη προβλήματα στην εκκίνησή του. Πιο
πρόσφατο περιστατικό η προσφυγή που έγινε στο συνταγματικό δικαστήριο της Καρλσρούης κατά της συμμετοχής της Γερμανίας στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Η προσφυγή έχει ως στόχο να μην υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Γερμανίας το νομοσχέδιο που αφορά τους ίδιους πόρους της Ε.Ε., δηλαδή η εξουσιοδότηση
που θα πρέπει να δώσει η χώρα ώστε να μπορεί η Ε.Ε. να αντλήσει τα 750 δισ. του Ταμείου από τις αγορές. Παράλληλα, βέβαια, πολλές χώρες δεν έχουν ακόμη επικυρώσει το
σχετικό νομοσχέδιο. Η έγκριση όλων των χωρών στον κεντρικό δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προϋπόθεση για την εκκίνηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πάντως,
αρμόδιες πηγές του ΥΠΟΙΚ διαβεβαίωναν ότι το θέμα της Γερμανίας θα λυθεί σε λίγες ημέρες και δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στην εκκίνηση του μηχανισμού ανάκαμψης.
Το στοίχημα της κινητοποίησης των ιδιωτικών κεφαλαίων
Ακόμα ένα μεγάλο στοίχημα που βάζει το "Ελλάδα 2.0" είναι ότι με τα δάνεια ύψους 12,7 δισ. ευρώ που θα απορροφήσει κατά 100% θέλει να κινητοποιήσει επιπλέον
ιδιωτικούς πόρους 20,1 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας επενδύσεις συνολικού ύψους 32 δισ. ευρώ. Τούτο χωρίς το Δημόσιο να δίνει επιχορηγήσεις ή εγγυήσεις στους υποψήφιους
επενδυτές.
Το Δημόσιο θα ενισχύσει μέχρι και το 50% του ποσού της επένδυσης με δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο. Ουσιαστικά, η βοήθεια από το Ταμείο Ανάκαμψης θα περιορίζεται
στο να παρέχει φθηνό δανεισμό με ορίζοντα αποπληρωμής 8 έως 12 ετών, που δεν μπορούν να πετύχουν ούτε και οι μεγάλες επιχειρήσεις εντός Ελλάδας. Το ρίσκο της
επένδυσης θα βρίσκεται κατά 100% στον επενδυτή, ο οποίος θα πρέπει να πείσει ότι μπορεί η επένδυση να δημιουργήσει έσοδα για να πληρώσει το δημόσιο δάνειο, να
παρουσιάσει ίδια κεφάλαια ίσα με το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης και να έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση τρίτου για το υπόλοιπο 30% από το τραπεζικό σύστημα.
Οι ενισχύσεις θα γίνονται μέσω ανοιχτών προκηρύξεων, δηλαδή μέχρι και της εξάντλησης του προϋπολογισμού, σε πέντε βασικές επιλεξιμότητες:
- Στήριξη της εξωστρέφειας και των εξαγωγών
- Πράσινες επενδύσεις
- Ψηφιακές επενδύσεις
- Έρευνα και καινοτομία
- Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων
Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα δίνονται σε τρεις κατευθύνσεις. Σε μεγάλες επενδύσεις, όπου το 30% της χρηματοδότησης θα καλύπτεται από την ΕΤΕπ και την EBRD, σε
επενδύσεις μεσαίων επιχειρήσεων, όπου συγχρηματοδότης θα είναι οι εμπορικές τράπεζες, και σε υψηλότερου ρίσκου επενδύσεις που θα κάνουν νεοφυείς (startup)
επιχειρήσεις.
Οι εμπορικές τράπεζες, εκτός από μια χρηματοδότηση κοντά στα 7 δισ. ευρώ που θα πρέπει να παρέχουν μέσω του 30% της χρηματοδότησης, θα αναλάβουν ουσιαστικά και το
έργο της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων πριν αυτές αναζητήσουν την κρατική συνδρομή. Για τον λόγο αυτό, τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης
ζητούν από τις τράπεζες να καλέσουν τους υποψήφιους επενδυτές, ώστε, μέχρι να έρθει η προκαταβολή των 4 δισ. μέσα στο καλοκαίρι, εκ των οποίων 1,3 δισ. θα είναι σε
δάνεια, να προχωρήσουν γρήγορα οι επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Capital.gr

• Εθνική Τράπεζα: Προβάδισμα Γκίκα Χαρδούβελη για τη θέση του προέδρου – Ποια υποψηφιότητα θεωρείται «αουτσάιντερ»
Η διαδικασία για την επιλογή του νέου προέδρου της Εθνικής ανοίγει τις επόμενες μέρες. Επίσης ένα από τα ονόματα που ακούγονται για τη θέση είναι και του καθηγητή και
τέως αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Πλούταρχου Σακελλάρη. Ωστόσο, καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως είναι πολύ νωρίς ακόμα και
εκτιμούν πως θα είναι αρκετοί οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του προέδρου της ΕΤΕ. Η τράπεζα θα προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό το επόμενο διάστημα και οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα προσόντα.
Και μάλιστα, όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς, επίκειται και νέα προσθήκη στον νόμο του ΤΧΣ σε ό,τι αφορά το fit & proper των στελεχών στα ΔΣ των τραπεζών.
Στο μεταξύ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο απερχόμενος πρόεδρος είναι δυσαρεστημένος με την ανακοίνωση της ΕΤΕ, θεωρώντας πως θα μπορούσε να είναι… καλύτερη.
Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Μιχαηλίδης ενημέρωσε την περασμένη Παρασκευή το ΔΣ της τράπεζας ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση της θητείας του που λήγει φέτος το καλοκαίρι
και ζήτησε να ξεκινήσει η διαδικασία διαδοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής, «ο κ. Μιχαηλίδης θεωρεί την απόφασή του ως το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης ενός
σημαντικού κύκλου στον μετασχηματισμό της τράπεζας». Και το ΔΣ ζήτησε από τον κ.Μιχαηλίδη να παραμείνει ως επίτιμος σύμβουλος για περίοδο έξι μηνών μετά τη διαδοχή
του. Αν και η αντικατάσταση του κ.Μιχαηλίδη συζητείτο εδώ και μήνες, από χθες είναι γεγονός και ήδη δύο πρόσωπα «παίζουν» δυνατά. Ο λόγος για τους κ.κ. Χαρδούβελη και
Παπάζογλου.
Όπως είναι γνωστό, ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης από τον Ιούλιο του 2019 είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας και Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της. Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Arts και Master of Science στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά του Πανεπιστημίου Harvard της Μασαχουσέτης,
καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος στα Οικονομικά του Πανεπιστημίου Berkeley της Καλιφόρνιας. Διαθέτει μεγάλη σημαντική εμπειρία σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά
θέματα, καθώς έχει εργαστεί στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Εθνική Τράπεζα και ως οικονομικός σύμβουλος και επικεφαλής
του τμήματος Οικονομικών Μελετών του ομίλου της Eurobank. Το καλοκαίρι του 2014 διαδέχθηκε τον κ. Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του υπουργού Οικονομικών. Ο κ.
Χαρδούβελης, καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Ερευνητικός Εταίρος στο Centre for Economic Policy
Research του Λονδίνου, διατηρεί άριστες επαφές με την επενδυτική κοινότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι ο κ. Χαρδούβελης θα
μπορούσε να είναι ο νέος πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας. Mononews.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

15:00 ΗΠΑ: EIA - Βραχυπρόθεσμες ενεργειακές προοπτικές

17:00 ΗΠΑ: JOLTs Θέσεις Εργασίας (Feb) 6,917M
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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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