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Σημείωμα

Καμία ουσιαστική διαφοροποίηση δεν είχαμε κατά την χθεσινή
συνεδρίαση, ενώ ο τζίρος κινήθηκε και πάλι σε χαμηλά επίπεδα.
Παρόμοια ήταν και η εικόνα στην Ευρώπη, ενώ ελεγχόμενες
πιέσεις δέχθηκαν και οι βασικοί μετοχικοί δείκτες των ΗΠΑ. Η
συσσώρευση ενδέχεται να συνεχιστεί και σήμερα στο ΧΑ εν
αναμονή και της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από Fitch,
αν και δεν αναμένουμε αναβάθμιση παρόλο που το outlook είναι
θετικό. Στο εξωτερικό η επενδυτική κοινότητα θα επικεντρωθεί
στα σημερινά στοιχεία εργασίας των ΗΠΑ. Αξίζει να αναφέρουμε
ότι η βιομηχανική παραγωγή Αυγούστου στη Γερμανία κινήθηκε
ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 816.7 -8.6% -0.30%

FTASE 25 FTASE 1,965.5 -8.5% -0.46%

FTSEM 40 FTSEM 1,267.6 -15.0% +0.56%

FTSEA 140 FTSEA 477.5 -10.9% -0.35%

MSCI WORLD MXWO 2,478.4 -23.3% -0.87%

MSCI EMERG MXEF 910.6 -26.1% +0.12%

SXXP 600 SXXP 396.4 -18.7% -0.64%

DAX DAX 12,470.8 -21.5% -0.37%

FTSE 100 UKX 6,997.3 -5.2% -0.78%

CAC 40 CAC 5,936.4 -17.0% -0.82%

PSI 20 PSI20 5,407.2 -2.9% -0.68%

IBEX 35 IBEX 7,511.1 -13.8% -0.91%

FTSEMIB FTSEMIB 21,140.6 -22.7% -1.03%

DOW JONES DJI 29,926.9 -17.6% -1.15%

NASDAQ CCMP 11,073.3 -29.2% -0.68%

S&P 500 SPX 3,744.5 -21.4% -1.02%

NIKKEI 225 NIKI 27,311.3 -5.1% +0.70%

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

HANG SENG HSI 18,012.2 -23.0% -0.42%

EUR/USD 0.9791 -13.9% -0.94%

BRENT BRENT 94.42 +21.4% +1.12%

CRUDE OIL NYMEX 88.45 +17.6% +0.8%

GOLD GOLDS 1,712.53 -6.4% -0.22%

SILVER XAG 20.64 -11.5% -0.04%

Nat GAS NG1 6.97 +86.9% +0.6%

ALUMIN LMAHDY 2,343.00 -16.5% -0.10%

COPPER HG1 344.60 -22.8% -1.6%

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

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

ELLAKTOR SA 2.64% PLASTIKA KRITIS -4.64%
TERNA ENERGY SA 1.14% OPAP SA -3.18%
NATL BANK GREECE 1.08% PUBLIC POWER COR -2.69%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap

Friday, October 07, 2022



Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 07/10/2022

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Με εφάπαξ φόρους σε προμηθευτές ενέργειας και διυλιστήρια η συνέχιση των επιδοτήσεων στο ρεύμα
Με επιπλέον φορολόγηση των υπερκερδών προμηθευτών ενέργειας και διυλιστηρίων, αυξάνει το «πουγκί» των επιδοτήσεων η κυβέρνηση, θέλοντας να
εξασφαλίσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των επόμενων μηνών για τα μέτρα ανακούφισης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, περιορίζοντας στο μέτρο του
εφικτού την συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού. Οι δύο πρόσθετοι φόροι που επιβάλλει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
περιέγραψε χθες ο υπουργός κ. Κώστας Σκρέκας, θα προστεθούν στη φορολόγηση των υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών αλλά και της ΔΕΠΑ
Εμπορίας που χθες προβλέφθηκε ότι θα εισπραχθούν μέσα στον επόμενο μήνα. Ο κ. Σκρέκας διευκρίνισε ότι για τα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών
της περιόδου εννιαμήνου (Οκτώβριος 2021-Ιούνιος 2022), θα ληφθούν υπόψη τα οριστικά στοιχεία που έχουν προσκομίσει οι ορκωτοί ελεγκτές των
εταιρειών για το πρώτο εξάμηνο και τα ενδεικτικά του τελευταίου τριμήνου (Απρίλιος-Ιούνιος 2022).
Η Ελλάδα ακολουθεί το παράδειγμα και άλλων χωρών καθώς έκτακτα μέτρα φορολόγησης υπερκερδών έχουν ανακοινώσει και άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ,
επεκτείνοντας μάλιστα τις δυνατότητες άντλησης πρόσθετων εσόδων και στις τράπεζες. Το παράδειγμα αυτό θα ακολουθήσει η Τσεχία, η οποία
ανακοίνωσε τις τελευταίες μέρες έκτακτη εφάπαξ εισφορά για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες εξόρυξης υδρογοναθράκων.
Ο κ. Σκρέκας άφησε χθες ανοικτό το ενδεχόμενο της αναθεώρησης του υφιστάμενου μηχανισμού παρακράτησης των υπερεσόδων, με την επιβολή ενός
νέου τέλος 10 ευρώ/MWh στην ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο ενώ δήλωσε ότι θα φορολογήσει για το 2022 τα υπερέσοδα των διυλιστηρίων με
33%. «Για το 2023 θα δούμε» σημείωσε. Όπως είπε μέχρι σήμερα, ο «λογαριασμός» των επιδοτήσεων έχει φτάσει περίπου τα 7 δισ ευρώ, από τα οποία
το 70% έχει προέλθει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) που αντλεί έσοδα από την πώληση δικαιωμάτων ρύπων, τα υπερέσοδα των
παραγωγών ΑΠΕ, αλλά και τα υπερέσοδα των ηλεκτροπαραγωγών. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και δεδομένου ότι
έχουμε μπροστά μας ένα μακρύ χειμώνα με πρόβλεψη για υψηλές τιμές ο «κουμπαράς» θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένος.
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ συνέδεσε χθες πιθανές αλλαγές στο μηχανισμό ανάκτησης υπερεσόδων με την εικόνα που εμφανίζει τον τελευταίο μήνα ο
μηχανισμός αυτός. Όπως σημείωσε, τον Σεπτέμβριο τα έσοδα από τις μονάδες φυσικού αερίου ήταν μόλις 1 εκατ. ευρώ. Για τον λόγο αυτό, εκτιμάται ότι
το φυσικό αέριο θα βγει από το κάδρο του πλαφόν, κάτι που έχει δρομολογήσει και η Κομισιόν με την εφαρμογή του δικού της μηχανισμού (που
στηρίζεται στο ελληνικό μοντέλο) με την επιβολή ανώτατης τιμής ανά τεχνολογία (πλην φυσικού αερίου). Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται να επιβληθεί το
τέλος των 10 ευρώ/MWh στους ηλεκτροπαραγωγούς από φυσικό αέριο, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να βάλει στα ταμεία έσοδα ύψους 400 εκατ. ευρώ
σε ετήσια βάση.
Το κερασάκι στην τούρτα της φορολόγησης των υπερκερδών αποτελεί ο νέος μηχανισμός που περιέγραψε χθες ο κ. Σκρέκας για την ανάκτηση των
υπερεσόδων των προμηθευτών ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το υπουργείο θα εφαρμόσει από φέτος τον
Νοέμβριο (και κάθε Νοέμβριο) τον νέο μηχανισμό σε περιπτώσεις (όπως τον Σεπτέμβριο) που η χονδρική τιμή και οι μεγάλες κρατικές επιδοτήσεις
οδήγησαν σε μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Ο μηχανισμός θα συνυπολογίζει τυχόν πρόσθετα κέρδη και ζημιές στο δεκάμηνο κάθε χρόνου (φέτος θα
ξεκινήσει ο υπολογισμός από τον Αύγουστο) και αν προκύπτει θετική διαφορά, τότε θα αντλείται. Στην ουσία με τον μηχανισμό αυτό επιβάλλεται πλαφόν
στα έσοδα των προμηθευτών. Newmoney.gr

• Lamda: Ποιοι συμμετείχαν στον κλειστό διαγωνισμό για το αθλητικό κέντρο στο Ελληνικό
Πέντε εταιρείες -τέσσερα σχήματα- συμμετείχαν, σύμφωνα με πληροφορίες στον κλειστό διαγωνισμό της Lamda Development για το αθλητικό κέντρο
στο Ελληνικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές κατέθεσαν οι εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ, ABAΞ και η κοινοπραξία των εταιρειών INTRAKAT - Mυτιληναίος για το
νέο έργο, προϋπολογισμού 120 ευρώ, που θα κατασκευαστεί στην έκταση του Ελληνικού.
Όπως ανέφερε προσφάτως ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου, μέχρι το τέλος του έτους θα βγουν στον αέρα τρεις
μεγάλοι διαγωνισμοί έργων που θα αναπτύξει η Lamda Development στην έκταση του Ελληνικού.
Πρόκειται για το Marina Galleria, το retail park της Fourlis και το Vouliagmeni Mall, στην πλευρά του ακινήτου που γειτνιάζει με τη Λεωφόρο
Βουλιαγμένης, προϋπολογισμού 130 εκατ. και 350 εκατ. ευρώ αντίστοιχα καθώς και το αθλητικό κέντρο προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αθανασίου, "τηρουμένων των αναλογιών προχωράμε πολύ καλά για μίας τέτοιας πολυπλοκότητας έργο. Έχουμε
προχωρήσει με όλες τις μελέτες. Αυτό φαίνεται άλλωστε διά γυμνού οφθαλμού τόσο με το κτίριο ΑΜΕΑ (που εκτελείται από την ΕΚΤΕΡ) που θα
καταφέρουμε να παραδώσουμε στο τέλος φθινοπώρου του 2023, αλλά και τα έργα υποδομής και ειδικότερα την υπογειοποίηση της Λεωφόρου
Ποσειδώνος (εκτελείται από την AVAX)".
Το νέο αθλητικό κέντρο που θα κατασκευαστεί στο Ελληνικό θα είναι περί τις 190 χιλ. τετραγωνικά μέτρα αθλητικών εγκαταστάσεων, σε συνολική έκταση
278 χιλ. τετραγωνικών μέτρων.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατασκευή ξενώνων Διαμονής Αθλητών (272 κλίνες), Κέντρο Κολύμβησης με τρεις κολυμβητικές δεξαμενές (μία
στεγασμένη και δύο υπαίθριες εκ των οποίων η μία θα είναι χωρητικότητας 1.000 θεατών), Κλειστό Προπονητήριο Ενόργανης & Ρυθμικής Γυμναστικής,
Ακαδημία Ενόργανης, "Πολλαπλό" Προπονητήριο (Τζούντο, Πυγμαχία, Ξιφασκία, Πάλη, Άρση Βαρών και Επιτραπέζια Αντισφαίριση), Εγκαταστάσεις
στίβου (ανοιχτός στίβος, ανοιχτό πεδίο ρίψεων, κλειστό προπονητήριο στίβου και κτήριο κερκίδων στίβου), εγκαταστάσεις Επαγγελματικού
Ποδοσφαίρου με κτήριο αποδυτηρίων και διοίκησης ποδοσφαίρου, καθώς και τρία γήπεδα ποδοσφαίρου. Επιπλέον, θα κατασκευαστεί Ακαδημία
Ποδοσφαίρου με ένα Γήπεδο Ποδοσφαίρου καθώς και ένα Κεντρικό Κτήριο Διοίκησης και Υποστηρικτικών Λειτουργιών.
Επίσης, προβλέπεται Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης που περιλαμβάνει κλειστή αρένα για τέλεση και αγώνων, και επιπλέον 6 κλειστά προπονητήρια,
Ακαδημία Αντισφαίρισης (Τένις) η οποία θα περιλαμβάνει σε πρώτη φάση 20 Γήπεδα Αντισφαίρισης που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από ένα Κεντρικό
Κτήριο Διοίκησης και Υποστηρικτικών Λειτουργιών.
Μετά την αποπεράτωση της προτεινόμενης χάραξης της γραμμής του τραμ, προβλέπεται να προστεθούν ακόμη 8 Γήπεδα Αντισφαίρισης, 4 υπαίθρια
γήπεδα beach volley και κτήριο διοίκησης/βοηθητικών χώρων, 3 υπαίθρια γήπεδα καλαθοσφαίρισης και 1 υπαίθριο γήπεδο αντισφαίρισης στην περιοχή
Κανόε - Καγιάκ. Capital.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Κίνα – Αργία

13:00 Ευρωζώνη: Σύνοδος Ηγετών ΕΕ

15:30 ΗΠΑ: Μη-Αγροτική Μισθοδοσία (Sep) 250Κ 315Κ

15:30 ΗΠΑ: Ποσοστό Ανεργίας (Sep) 3,7% 3,7%



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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