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Σημείωμα

Σταθεροποιητική χαρακτηρίζουμε την χθεσινή συνεδρίαση στο ΧΑ,
ενώ στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν εν πολλοίς Ευρώπη και ΗΠΑ. Οι
πιέσεις που δέχθηκαν οι αγορές το προηγούμενο διάστημα
ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μια συσσώρευση γύρω από τα
τρέχοντα επίπεδα. Ομοίως, και για τον ΓΔΧΑ δεν αναθεωρούμε το
εκτιμώμενο εύρος τιμών, ήτοι την ζώνη των 770-850 μονάδων. Για
σήμερα πιθανολογούμε άλλη μία ανοδική προσπάθεια στο ΧΑ,
χωρίς ουσιαστική βελτίωση του συναλλακτικού όγκου. Η
μακροοικονομική ατζέντα περιλαμβάνει τις λιανικές πωλήσεις
Αυγούστου στην Ευρωζώνη και τα εβδομαδιαία στοιχεία εργασίας
στις ΗΠΑ.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 819.1 -8.3% -0.48%

FTASE 25 FTASE 1,974.7 -8.1% -0.48%

FTSEM 40 FTSEM 1,260.6 -15.5% -0.41%

FTSEA 140 FTSEA 479.2 -10.6% -0.54%

MSCI WORLD MXWO 2,500.1 -22.6% -0.46%

MSCI EMERG MXEF 909.5 -26.2% +1.78%

SXXP 600 SXXP 398.9 -18.2% -1.02%

DAX DAX 12,517.2 -21.2% -1.21%

FTSE 100 UKX 7,052.6 -4.5% -0.48%

CAC 40 CAC 5,985.5 -16.3% -0.90%

PSI 20 PSI20 5,444.1 -2.3% -1.49%

IBEX 35 IBEX 7,579.9 -13.0% -1.52%

FTSEMIB FTSEMIB 21,360.7 -21.9% -1.52%

DOW JONES DJI 30,273.9 -16.7% -0.14%

NASDAQ CCMP 11,148.6 -28.7% -0.25%

S&P 500 SPX 3,783.3 -20.6% -0.20%

NIKKEI 225 NIKI 27,120.5 -5.8% +0.48%

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

HANG SENG HSI 18,088.0 -22.7% +5.90%

EUR/USD 0.9884 -13.1% -1.02%

BRENT BRENT 93.37 +20.0% +1.71%

CRUDE OIL NYMEX 87.76 +16.7% +1.4%

GOLD GOLDS 1,716.26 -6.2% -0.57%

SILVER XAG 20.65 -11.4% -1.96%

Nat GAS NG1 6.93 +85.8% +1.4%

ALUMIN LMAHDY 2,345.25 -16.4% +0.08%

COPPER HG1 350.05 -21.6% +0.3%

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

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

VIOHALCO SA 2.86% ELLAKTOR SA -3.17%
PUBLIC POWER COR 1.45% PIRAEUS FINANCIA -2.64%

EYDAP WATER 1.24% HELLENIC TELECOM -2.42%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap

Thursday, October 06, 2022



Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 06/10/2022

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Αραβικό ενδιαφέρον για το 20% της Εθνικής Τράπεζας
Υπουργείο Οικονομικών και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) εξετάζουν την επίσπευση της διάθεσης του 20% της Εθνικής Τράπεζας, με την
προϋπόθεση ότι η πρόταση είναι συμφέρουσα, προέρχεται από μεγάλο επενδυτή, ώστε η Ελλάδα να κάνει τη θετική έκπληξη σε ένα αρνητικό διεθνές
περιβάλλον. Αναβαθμίζοντας, την εμπιστοσύνη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.
Περισσότερα από 20 μεγάλα ονόματα διεθνών επενδυτικών οίκων και κρατικών κεφαλαίων έχουν περάσει την πόρτα του ΤΧΣ το τελευταίο εξάμηνο,
εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για όλα τα ποσοστά που κατέχει το Ταμείο στις τράπεζες, μικρά και μεγάλα. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι το
ενδιαφέρον εστιάζεται στην Εθνική Τράπεζα και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από το Κρατικό Επενδυτικό Κεφάλαιο της Σαουδικής Αραβίας. Το
ενδιαφέρον αφορά στη διάθεση του 20% της ΕΤΕ (από το 40% που κατέχει το ΤΧΣ), την οποία εδώ και μήνες έφεραν οι πληροφορίες στην αγορά να
τοποθετείται για το β’ εξάμηνο του 2022.
To σενάριο της επίσπευσης και της διάθεσης του 20% της Εθνικής Τράπεζας επανήλθε, ύστερα από την πρόσφατη επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου του
θρόνου και προέδρου του Κρατικού Επενδυτικού Κεφαλαίου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στην Αθήνα, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες
προήχθη από υπουργός Άμυνας σε πρωθυπουργό. Στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το καλοκαίρι έγιναν δημοσίως
αναφορές στο ενδιαφέρον για στρατηγικές επενδύσεις, όπως στον τομέα της ενέργειας.
Το σχέδιο "Vision 2030”
Επίσης, έγινε αναφορά στο σχέδιο "Vision 2030” της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο αποτελεί ένα φιλόδοξο πλάνο μετασχηματισμού και αναβάθμισης της
οικονομίας της Σαουδικής Αραβίας, με κύριους άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάδειξή της σε στρατηγικό κόμβο του διεθνούς εμπορίου,
ενώνοντας τρεις ηπείρους: Αφρική, Ευρώπη και Ασία. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει δράσεις σε πολλούς τομείς, όπως στην κοινωνική υπευθυνότητα,
αύξηση της απασχόλησης, βελτίωση της ποιότητας ζωής, κα. Για να επιτευχθούν όλα αυτά απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις σε πολλούς τομείς, όχι μόνο
ενεργειακούς και σε υποδομές, αλλά και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, την έρευνα, κλπ. Ήδη, το Κρατικό Επενδυτικό Κεφάλαιο της Σαουδικής Αραβίας,
το οποίο διαχειρίζεται 620 δισ. δολάρια, επενδύει σε 16 στρατηγικούς τομείς διεθνώς.
H θέση της Ελλάδας
Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική θέση της Ελλάδας και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας βρίσκονται στο ραντάρ των επενδυτικών κινήσεων της
Σαουδικής Αραβίας. Για την Ελλάδα προβλέπεται ανάπτυξη 2%-2,5% το 2023, όταν στην υπόλοιπη Ευρωζώνη πλανάται το σενάριο της ύφεσης. Επίσης, το
πλάνο αποεπένδυσης του ΤΧΣ εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο του Επενδυτικού Κεφαλαίου. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη διάθεση του 20% της
Εθνικής Τράπεζας, σχέδιο που πιθανότατα έχει ωριμάσει περισσότερο.
Μερίσματα
Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να πληρώσει μέρισμα από τη χρήση του 2022, σε ποσοστό 20%. Προς την ίδια κατεύθυνση,
δηλαδή επιστροφή στη μερισματική πολιτική για τους μετόχους, με προσεκτικά βήματα στην αρχή, κινούνται και οι υπόλοιπες τράπεζες. Η Eurobank έχει
ανακοινώσει ποσοστό 20% από τα κέρδη του 2022, η Alpha Bank 20-30% από τα κέρδη του 2023 και η Τράπεζα Πειραιώς 36% από τα κέρδη του 2025 ή,
αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, 20% από τη χρήση του 2024.
Κόκκινα δάνεια
Η Εθνική Τράπεζα, με δύο τιτλοποιήσεις μέσω Ηρακλή (Frontier 1 και Frontier 2), μαζί με ενεργητική διαχείριση έχει απαλλαγεί από τα κόκκινα δάνεια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του α’ εξαμήνου, καθαρά Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα ανέρχονταν σε 1,9 δισ. ευρώ, με το ποσοστό των κόκκινων δανείων
στο 6,1%. Στόχος η μείωση των NPE στα 1,8 δισ. ευρώ στα τέλη του 2022 και στο 1,1 δισ. ευρώ το 2024. Η μείωση των κόκκινων δανείων πλέον θα
πραγματοποιηθεί οργανικά, καθώς το πρόγραμμα Ηρακλής πλέον τελειώνει. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το υπ. Οικονομικών δεν προτίθεται να
επεκτείνει το πρόγραμμα, τουλάχιστον μέχρι να αποφασίσει η Κομισιόν σχετικά με τον υπολογισμό των εγγυήσεων στο δημόσιο χρέος. Εξάλλου, όλες οι
συστημικές τράπεζες έχουν πλέον μειώσει τα κόκκινα δάνεια σε μονοψήφιο ποσοστό, με στόχο να πετύχουν το 3%, δηλαδή τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Επιπλέον, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, δεν υπάρχουν ενδείξεις, παρά την κρίση, μέχρι στιγμής, για αύξηση των κόκκινων δανείων.
Ζήτηση για δάνεια
Το δανειακό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει εξυπηρετούμενα δάνεια άνω των 26 δισ. ευρώ, σημειώνοντας στο πρώτο εξάμηνο άνοδο 10%, σε ετήσια
βάση. Η μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση πραγματοποιήθηκε στην επιχειρηματική πίστη, με αποτέλεσμα να αυξήσει το μερίδιό της στην εγχώρια αγορά.
Μεγάλη παρουσία είχε στη χρηματοδότηση του ξενοδοχειακού κλάδου, όπου σε ορισμένα μεγάλα τουριστικά νησιά κατέλαβε την πρώτη θέση (σε
μερίδιο αγοράς). Η πιστωτική επέκταση της Εθνικής Τράπεζας πρόκειται να ενισχύει περαιτέρω, όπως και των υπόλοιπων συστημικών τραπεζών, καθώς
παραμένει ζωηρή η ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια, αλλά και για δάνεια από νοικοκυριά, όπως τα στεγαστικά.
Ενδιαφέρον για όλες
Το ενδιαφέρον των επενδυτών, όπως και του κρατικού κεφαλαίου της Σαουδικής Αραβίας, στις συναντήσεις με το ΤΧΣ αφορούσε σε όλα τα μερίδια που
κατέχει στις ελληνικές τράπεζες, καθώς κάθε μία έχει ένα διαφορετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στρατηγικό αφήγημα, σε μια οικονομία, η οποία
βρίσκεται σε ανοδικό κύκλο, με το Ταμείο Ανάκαμψης να παίζει ενισχυτικό ρόλο. Όλα αυτά επηρεάζουν τις αποτιμήσεις των τραπεζικών μετοχών που
ενισχύονται από τις ανακοινώσεις για έναρξη διανομής μερισμάτων και από την επιστροφή τους σε ισχυρή οργανική κερδοφορία, με παράλληλη
ενίσχυση των κεφαλαίων τους. Capital.gr

• Jumbo: Αυξημένες 11% οι πωλήσεις στο εννεάμηνο
Oι πωλήσεις του Ομίλου JUMBO, και αυτόν τον Σεπτέμβριο, κινήθηκαν ανοδικά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά και κατέγραψαν αύξηση της
τάξης του +7%, σημειώνει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση.
Για τους πρώτους 9 μήνες του έτους (Ιανουάριος- Σεπτέμβριος 2022), οι πωλήσεις του Ομίλου JUMBO, σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται,
αυξήθηκαν κατά +11% περίπου. Συνολικά για το εννεάμηνο του 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές-
παρουσίασαν αύξηση κατά +15% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο.
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Κίνα – Αργία

11:30 Ηνωμένο Βασίλειο: Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών Κατασκευών (Sep) 48,0 49,2

14:30 Ευρωζώνη: Η ΕΚΤ δημοσιεύει τα πρακτικά της συνάντησης νομισματικής πολιτικής

15:30 ΗΠΑ: Αρχικές Αιτήσεις Επιδόματος Ανεργίας 203Κ 193Κ



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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