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Σημείωμα

Σταθεροποιητικά κινήθηκε χθες ο ΓΔΧΑ αντίστοιχα με την Ευρώπη
και τις ΗΠΑ. Καθοριστικός παράγοντας για τις επόμενες
συνεδριάσεις ενδέχεται να είναι τα προς ανακοίνωση μεγέθη του
πληθωρισμού Απριλίου στις ΗΠΑ, όπως έχουμε αναφέρει ξανά. Οι
εκτιμήσεις συγκλίνουν για μηνιαία αύξηση στο 0,2% έναντι 1,2%
που ήταν η προηγούμενη μέτρηση. Μια μέτρηση στις εκτιμήσεις ή
χαμηλότερη πιθανότατα να είναι ένδειξη κορύφωσης της αύξησης
των τιμών, γεγονός που θα στηρίξει μια λιγότερο επιθετική
αύξηση των επιτοκίων από την FED. Σημειώνουμε ότι σήμερα το
πρωί ο δείκτης τιμών καταναλωτή και παραγωγού στην Κίνα
δημοσιεύτηκε υψηλότερα των εκτιμήσεων. Επικεντρωνόμαστε στα
στοιχεία αυτά καθώς διαμορφώνουν τις μεσοπρόθεσμες
προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και συνεπώς το
επενδυτικό κλίμα και την διάθεση ανάληψης ρίσκου. Για το ΧΑ,
αναμένουμε συνολικότερα μια ανθεκτικότητα των τιμών σε
σημαντική περαιτέρω πτώση και σε ορισμένες περιπτώσεις θα
αναζητήσουμε σημεία εισόδου.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 860.9 -3.6% +0.19%

FTASE 25 FTASE 2,075.9 -3.4% +0.40%

FTSEM 40 FTSEM 1,393.2 -6.6% -0.14%

FTSEA 140 FTSEA 499.2 -6.9% +0.55%

MSCI WORLD MXWO 2,677.3 -17.2% +0.20%

MSCI EMERG MXEF 1,007.2 -18.2% -0.74%

SXXP 600 SXXP 420.3 -13.8% +0.68%

DAX DAX 13,534.7 -14.8% +1.15%

FTSE 100 UKX 7,243.2 -1.9% +0.37%

CAC 40 CAC 6,116.9 -14.5% +0.51%

PSI 20 PSI20 5,721.0 +2.7% +1.12%

IBEX 35 IBEX 8,139.2 -6.6% +0.00%

FTSEMIB FTSEMIB 23,069.8 -15.6% +1.04%

DOW JONES DJI 32,160.7 -11.5% -0.26%

NASDAQ CCMP 11,737.7 -25.0% +0.98%

S&P 500 SPX 4,001.1 -16.1% +0.25%

NIKKEI 225 NIKI 26,167.1 -9.1% -0.58%

SHENZ 300 SHSZN 3,919.9 -20.7% +1.09%

HANG SENG HSI 19,633.7 -16.1% -1.84%

EUR/USD 1.0529 -7.4% -0.30%

BRENT BRENT 102.46 +31.7% -3.28%

CRUDE OIL NYMEX 99.76 +32.6% -3.2%

GOLD GOLDS 1,838.27 +0.5% -0.86%

SILVER XAG 21.26 -8.8% -2.45%

Nat GAS NG1 7.39 +98.0% +5.1%

ALUMIN LMAHDY 2,720.45 -3.0% +0.04%

COPPER HG1 415.45 -6.9% -0.9%

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

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

JUMBO SA 3.65% TERNA ENERGY SA -4.14%
COCA-COLA HBC AG 3.33% PLASTIKA KRITIS -3.09%

SARANTIS 3.08% GEK TERNA HOLDIN -2.12%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap

Wednesday, May 11, 2022



Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 11/5/2022.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• ΥΠΕΝ: ΣΤΑ 591,45 εκατ. τα υπερέσοδα των παραγωγών ενέργειας
Διευκρινίσεις για τη φορολόγηση των κερδών των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παρέχει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή
τους ανυπόστατους, όπως αναφέρει, ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης για το θέμα. Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι από τα ποσά που έχει προσδιορίσει η ΡΑΕ
ως αυξημένο μεικτό περιθώριο κέρδους, εκτός από τις εκπτώσεις που εφαρμόζει η ΔΕΗΔΕΗ -0,75%, θα αφαιρεθούν και «οι έμμεσες εκπτώσεις που ο κάθε
πάροχος έχει εφαρμόσει μέσα από τα σταθερά τιμολόγια που προσφέρει, και τα οποία η ΡΑΕ προσδιορίζει σε ένα εύρος μεταξύ 5%-20%».
Συγκεκριμένα το ΥΠΕΝ υποστηρίζει τα εξής:
Η επιβολή του έκτακτου τέλους, ύψους 90%, στα επιπλέον έσοδα των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί δέσμευση του Πρωθυπουργού, θα τηρηθεί στο
ακέραιο και θα γίνει με τρόπο διαυγή αλλά και δίκαιο, που να μην επιδέχεται καμία νομική αμφισβήτηση από τους παραγωγούς.
Μέσα από συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία, η ΡΑΕ κατέληξε στο πόρισμά της για τα επιπλέον έσοδα των εταιρειών παραγωγής ενέργειας. Το πόρισμα
της ΡΑΕ καλύπτει τη χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο 2021 έως και τον Μάρτιο 2022.
Το ποσό στο οποίο καταλήγει η ΡΑΕ ως αυξημένο μεικτό περιθώριο κέρδους των καθετοποιημένων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά
ανέρχεται σε 591,45 εκατ. ευρώ, αφού έχουν πρώτα αφαιρεθεί εκπτώσεις ύψους 335,99 εκατ. ευρώ στις οποίες προχώρησε η ΔΕΗΔΕΗ -0,75% προς τους
πελάτες της.
Για τον τελικό προσδιορισμό του ύψους των επιπλέον εσόδων πρέπει να αφαιρεθούν από το παραπάνω ποσό οι έμμεσες εκπτώσεις που ο κάθε πάροχος έχει
εφαρμόσει μέσα από τα σταθερά τιμολόγια που προσφέρει, και τα οποία η ΡΑΕ προσδιορίζει σε ένα εύρος μεταξύ 5%-20%. Μετά τον τελικό προσδιορισμό,
σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα στοιχεία της ΡΑΕ, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στην επιβολή του έκτακτου τέλους 90% στο ποσό αυτό.
Τα έσοδα από αυτό το έκτακτο τέλος, το υψηλότερο που επιβάλλεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση του Εθνικού Σχεδίου
Στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις ανατιμήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια.
Με βάση το σχέδιο αυτό αλλά και το νέο μηχανισμό που θα ισχύσει από τον Ιούλιο καταργείται ουσιαστικά η εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής και
σταματά η παραγωγή επιπλέον εσόδων για τους ηλεκτροπαραγωγούς.
Όπως προκύπτει από το τεκμηριωμένο πόρισμα της ΡΑΕ, η αξιωματική αντιπολίτευση όλο αυτό το διάστημα αναφέρει αριθμούς εντελώς αυθαίρετα, δίχως
καμία τεκμηρίωση, που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα.
Ο Πρωθυπουργός τηρεί τις δεσμεύσεις του και η Κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο και κάθε δυνατότητα που υπάρχει προκειμένου να σταθεί δίπλα σε
κάθε πολίτη. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό μακριά από ανέξοδες υποσχέσεις και ατεκμηρίωτους υπολογισμούς. Euro2day.gr

• Όμιλος Βιοχάλκο: Η Sovel επενδύει στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πλωτών ανεμογεννητριών στον Βόλο
Η Sovel του ομίλου Βιοχάλκο θα γίνει η πρώτη ελληνική βιομηχανία που θα παράγει εξοπλισμό για πλωτές ανεμογεννήτριες στις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα
αξιοποιώντας το θετικό μομέντουμ που διαπιστώνεται παγκοσμίως αλλά και στην χώρα μας από την ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπεράκτιων αιολικών.
Στην περιοχή του Αλμυρού, η Cenergy Holding του ομίλου Στασινόπουλου, πρόκειται να επενδύσει τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ για την πρώτη βιομηχανική
εγκατάσταση που θα παράγει τον πυλώνα αλλά και την πλατφόρμα του εξοπλισμού αιολικής ενέργειας στην ελληνική αγορά με σκοπό να την εξάγει στις χώρες
της Μεσογείου αλλά και την διεθνή αγορά.
Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός cluster στο οποίο θα μπορούν συμμετέχουν και να συνεπενδύσουν και άλλες μικρές θεσσαλικές επιχειρήσεις,
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της μητρικής εταιρείας της Sovel στον τομέα του χάλυβα και της Cenergy με την παγκόσμια εμβέλεια σε έργα πράσινης
ενέργειας, στην κατασκευή σωλήνων. Επιπλέον, θα αξιοποιηθούν οι λιμενικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες μάλιστα πρόκειται να αναβαθμιστούν
προκειμένου να διευκολύνουν την μεταφορά του εξοπλισμού ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα της αποσυναρμολόγησης προκειμένου να μεταφερθεί σε
κομμάτια για να εξαχθεί στο εξωτερικό. Στον σχεδιασμό δεν προβλέπεται η παραγωγή των πτερυγίων των ανεμογεννητριών.
Το έργο πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες να ενταχθεί στις εμβληματικές επενδύσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς αναμένεται να
υποβληθεί το αμέσως επόμενο διάστημα σχετικό αίτημα στο Enterprise Greece. Παράλληλα, η εταιρεία αναζητά τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και στις
Βρυξέλλες μέσα από προγράμματα καινοτομίας και έρευνας έχοντας μάλιστα υποβάλλει σχετικό αίτημα. Υπολογίζεται ότι από την στιγμή που θα ξεκινήσει το
έργο θα χρειαστούν 1,5 έως 2 χρόνια για την υλοποίηση της επένδυσης. Προϋπόθεση είναι να ενταχθεί στις εμβληματικές επενδύσεις και να προχωρήσει το
θεσμικό πλαίσιο για την εγκατάσταση των υπεράκτιων αιολικών.
Με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό στην Ελλάδα πρόκειται να αναπτυχθούν έως το 2030 έργα συνολικής ισχύος 2 GW για τα οποία ήδη υπάρχουν μεγάλες
συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ εγχώριων ενεργειακών ομίλων με διεθνή μεγαθήρια.
Η πιο πρόσφατη συμφωνία αυτής της κλίμακας είναι τo AMOU που υπογράφτηκε στις αρχές της εβδομάδας στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ της Motor Oil και της
Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar). Newmoney.gr

• Γουόλερ (Fed): Τώρα που αντέχει η οικονομία είναι η ώρα για αυξήσεις επιτοκίων
Η συγκυρία είναι καλή προκειμένου η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να προχωρήσει σε εμπροσθοβαρείς αυξήσεις των επιτοκίων της, καθώς η οικονομία
είναι αρκετά ισχυρή για να συνεχίσει να αναπτύσσεται παρά το κόστος δανεισμού, δήλωσε το μέλος της ΔΣ της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ.
"Τώρα είναι η ώρα να γίνει. Θες να το κάνεις αυτό όταν η οικονομία είναι ισχυρή", είπε ο Γουόλερ σε ομιλία του στη Fed της Μινεάπολις. Παράλληλα,
προειδοποίησε ότι αν η Fed καθυστερήσει τις αυξήσεις επιτοκίων, η οικονομία μπορεί να χάσει τη δυναμική της και να αυξηθεί η ανεργία. Όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά ο Γουόλερ, "κατά την άποψή μου, κάνε το τώρα, φόρτωσε εμπροσθοβαρώς, ολοκληρώσε το και θα κρίνουμε μετά πώς προχωρά η οικονομία".
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Fed γνωρίζει το μέγεθος της ζημιάς που μπορεί να συμβεί εάν δεν πάρει στα σοβαρά την προσπάθεια να μειώσει τον πληθωρισμό.
Όπως είπε ο Κρ. Γουόλερ, η Fed επιχειρεί μια "ήπια προσγείωση", με την οποία η ανάπτυξη θα συνεχιστεί παρά την αύξηση των επιτοκίων της τράπεζας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί άνθρωποι σκέφτονται τον πρώην πρόεδρο της Fed, Πολ Βόλκερ και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν η Fed προκάλεσε
απότομη ύφεση για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό. Η διαφορά όμως, όπως είπε, μεταξύ του σήμερα και της εποχής Βόλκερ είναι ότι ο πληθωρισμός τότε ήταν
εκτός ελέγχου για σχεδόν μια δεκαετία. Capital.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

11:00 Ευρωζώνη: Ομιλία της Προέδρου της ΕΚΤ, Λαγκάρντ

15:30 ΗΠΑ: Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Apr) 0,4% 0,3%

17:30 ΗΠΑ: Απογραφή Αργού Πετρελαίου -1,200Μ 1,302Μ



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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