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Σημείωμα

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) του ΧΑ κινήθηκε για άλλη μια συνεδρίαση
υψηλότερα κλείνοντας στις 950,38 μονάδες και σημειώνοντας
άνοδο 1,69% χθες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης ξεπέρασε με
άνεση το υψηλό έτους για το 2021 (στις 931,94 μονάδες
ενδοσυνεδριακά).
Μη τραπεζικές δεικτοβαρείς μετοχές οδήγησαν την άνοδο στη
χθεσινή συνεδρίαση και πιο συγκεκριμένα οι Jumbo (+4,99%),
Titan (+3,22%), Cenergy (+3,13% ) και Quest Συμμετοχών (+3,97%).
Στην ομιλία του κατά το νέο διορισμό του ο Πρόεδρος της FED, κος
Powell, ήταν αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας των ΗΠΑ
και ανέφερε ότι η αμερικανική οικονομία παρουσιάζει μια
δυναμική ανάκαμψη και ότι ο πληθωρισμός μπορεί να ελεγχθεί.
Η παραλλαγή Όμικρον δε δείχνει ιδιαίτερα απειλητική σε
νοσηλείες ενώ ο πλήρης εμβολιασμός φαίνεται ότι προστατεύει
την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.
Η σημαντική άνοδος των τελευταίων συνεδριάσεων δείχνει ότι θα
μπορούσε να συνεχίσει αφού ενδεχομένως η αγορά προεξοφλεί
βελτίωση της οικονομίας και σταδιακή επιστροφή στην
κανονικότητα μετά τον έλεγχο της πανδημίας ή πιθανή
αναβάθμιση του Ελληνικού αξιόχρεου από τη Fitch την
Παρασκευή.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 950.4 +6.4% +1.69%

FTASE 25 FTASE 2,298.8 +7.0% +1.66%

FTSEM 40 FTSEM 1,575.6 +5.6% +2.60%

FTSEA 140 FTSEA 571.5 +6.6% +1.43%

MSCI WORLD MXWO 3,214.2 -0.5% +0.65%

MSCI EMERG MXEF 1,267.3 +2.9% +1.95%

SXXP 600 SXXP 486.2 -0.3% +0.65%

DAX DAX 16,010.3 +0.8% +0.43%

FTSE 100 UKX 7,551.7 +2.3% +0.81%

CAC 40 CAC 7,237.2 +1.2% +0.75%

PSI 20 PSI20 5,664.0 +1.7% +0.40%

IBEX 35 IBEX 8,770.3 +0.6% +0.16%

FTSEMIB FTSEMIB 27,714.3 +1.3% +0.65%

DOW JONES DJI 36,290.3 -0.1% +0.11%

NASDAQ CCMP 15,188.4 -2.9% +0.23%

S&P 500 SPX 4,726.4 -0.8% +0.28%

NIKKEI 225 NIKI 28,765.7 -0.1% +1.92%

SHENZ 300 SHSZN 4,845.6 -1.9% +1.00%

HANG SENG HSI 24,402.2 +4.3% +2.79%

EUR/USD 1.1442 +0.6% +0.66%

BRENT BRENT 84.67 +8.9% +1.13%

CRUDE OIL NYMEX 82.64 +9.9% +1.7%

GOLD GOLDS 1,826.15 -0.2% +0.25%

SILVER XAG 23.14 -0.7% +1.59%

Nat GAS NG1 4.86 +30.2% +14.3%

ALUMIN LMAHDY 2,971.01 +5.9% +0.40%

COPPER HG1 457.65 +2.5% +3.3%

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

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

FOURLIS SA 6.24% PLASTIKA KRITIS -2.22%
JUMBO SA 4.99% COCA-COLA HBC AG -0.69%

HELLENIC PETRO 3.56% PIRAEUS FINANCIA 0.21%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap

Thursday, January 13, 2022



Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 13/01/2022..

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Εισέρχεται στον κλάδο υγείας και ευεξίας η Fourlis, συνεργασία με Holland & Barrett
Η FOURLIS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοινώνει την είσοδό της στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο προϊόντων Υγείας και Ευεξίας, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία
Holland & Barrett.
H Holland & Barrett είναι η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής στη Μεγάλη Βρετανία και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, στον κλάδο Health & Wellness.
Προσφέροντας μία μοναδική σειρά καινοτόμων βιταμινών, συμπληρωμάτων διατροφής, αθλητικών συμπληρωμάτων, εξειδικευμένης διατροφής, φυσικών και οργανικών
καλλυντικών, η Υγεία και Ευεξία γίνεται τρόπος ζωής για καθένα από εμάς.H Holland & Barrett ιδρύθηκε το 1870 και για πάνω από 150 χρόνια οι καταναλωτές την εμπιστεύονται για
τα προϊόντα ευεξίας. Διαθέτει ένα δίκτυο πλέον των 1.600 καταστημάτων σε 18 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 800 και πλέον καταστημάτων στη Μεγάλη Βρετανία και
την Ιρλανδία, καθώς επίσης και ένα ταχέως αναπτυσσόμενο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Η ομάδα πωλήσεων των καταστημάτων της Holland & Barrett, μέσω ενός εξειδικευμένου, αναλυτικού και συνεχούς προγράμματος εκπαίδευσης στις κατηγορίες των βιταμινών και
συμπληρωμάτων διατροφής, αποκτά βαθιά γνώση του αντικειμένου και μπορεί να προσφέρει εξατομικευμένη συμβουλή στον καταναλωτή, καλύπτοντας κάθε προσωπική του
ανάγκη.
Η συνεργασία με τον Όμιλο Fourlis απευθύνεται στις αγορές της Ελλάδας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας μέσω της Omnichannel στρατηγικής της.
Στόχος του Ομίλου Fourlis είναι να παίξει ηγετικό ρόλο στον κλάδο και σκοπεύει να αναπτύξει σε βάθος χρόνου ένα δίκτυο 120 φυσικών καταστημάτων, με τα φυσικά καταστήματα
να αναπτύσσονται ταυτόχρονα με το ηλεκτρονικό κατάστημα Holland & Barrett εντός του 2022.Ο κ. Β. Φoυρλής, Πρόεδρος του Ομίλου ανέφερε: «Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για
τον Όμιλό μας καθώς ξεκινάμε μια τρίτη δραστηριότητα λιανικής σε έναν από τους πιο δυναμικούς και ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους λιανικής. Είμαστε ιδιαίτερα
ενθουσιασμένοι που η νέα μας δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας στρατηγικής συνεργασίας με την Holland & Barrett, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα λιανικής της
Ευρώπης στον κλάδο της υγείας και της ευεξίας. Το κοινό μας όραμα θα φέρει στον καταναλωτή καινοτόμα προϊόντα και εξατομικευμένες συμβουλές μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου
Omnichannel φυσικών καταστημάτων και διαδικτυακών πωλήσεων».
Ο κ. Alex Dower Commercial Director της Holland & Barrett ανέφερε ότι:
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να λανσάρουμε τη σειρά προϊόντων της Holland & Barrett και την κορυφαία εξειδίκευση παγκοσμίως στους καταναλωτές της Ελλάδας, τηs Ρουμανίας
και τηs Βουλγαρίας, μέσω της στρατηγικής μας συνεργασίας με τον Όμιλο FOURLIS.
Έχουμε μια πραγματικά θετική ανταπόκριση από τους καταναλωτές σε όλες τις αγορές του εξωτερικού όπου δραστηριοποιούμαστε, και επομένως είμαστε βέβαιοι ότι τα
καταστήματά μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα αποδειχθούν εξίσου δημοφιλή.Η Holland & Barrett εξελίσσεται γρήγορα σε ένα πραγματικά παγκόσμιο brand, με τα προϊόντα
Holland & Barrett να διατίθενται αυτή τη στιγμή σε καταστήματα και στο διαδίκτυο σε 18 χώρες σε όλο τον κόσμο, και με ακόμα περισσότερα στο άμεσο μέλλον». Euro2day.gr

• Motor Oil: Το μεγαλύτερο αγκυροβόλιο ανοιχτής θαλάσσης της Ελλάδας
Το μεγαλύτερο Αγκυροβόλιο Ανοικτής Θαλάσσης πολλαπλών ναυδέτων της Ελλάδας (Multi Buoy Mooring), τόσο από πλευράς μεγέθους πλοίων όσο και βάθους, ξεκίνησε τη
λειτουργία του στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, στο διυλιστήριο της Motor Oil.Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση, διευρυμένης αποδοτικότητας που προσδίδει μεγαλύτερη
ευελιξία στο διυλιστήριο και μπορεί να εξυπηρετήσει πετρελαιοφόρα χωρητικότητας άνω των 300,000 DWT (Suezmax), αναφέρει ανακοίνωση.Το νέο Αγκυροβόλιο Ανοικτής
Θαλάσσης της Motor Oil αποτελεί ορόσημο στις ειδικές λιμενικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη και αναπτύσσει την οικονομική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Ταυτόχρονα, διασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια, μέσω παθητικών και ενεργητικών συστημάτων, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί το αποτύπωμα στο περιβάλλον.
Η ασφάλεια με σύγχρονα και εξελιγμένα συστήματα επιτυγχάνεται μέσω εξοπλισμού με τα αρτιότερα συστήματα παρακολούθησης στα επτά πλωτά ναύδετα, τα οποία
χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση του πλοίου.
Με αυτές τις δυνατότητες παρέχονται ασύρματα και σε πραγματικό χρόνο, από την ξηρά, συνεχής παρακολούθηση ελέγχου των δυνάμεων που ασκούνται σε κάθε κάβο του σκάφους
και δυνατότητα απελευθέρωσης του σκάφους με τηλεχειρισμό.Επιπροσθέτως, τα σύγχρονα αυτά συστήματα διαθέτουν φωτοβολταϊκά πάνελς, κεραία ασύρματης επικοινωνίας,
φάρο, ανακλαστήρα ραντάρ για τη ναυσιπλοΐα και διαρκή παρακολούθηση μετεωρολογικών δεδομένων.Η διασφάλιση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης είναι ένα ακόμα επίτευγμα
της επένδυσης.
Η εκφόρτωση του αργού πετρελαίου από το σκάφος γίνεται μέσω δύο ειδικών εύκαμπτων σωλήνων, διπλού τοιχώματος, και μέσω δύο υποθαλάσσιων αγωγών οδηγούνται σε
χερσαίο βανοστάσιο και στις δεξαμενές του διυλιστηρίου.Οι δύο αγωγοί 32 ιντσών βρίσκονται σε βάθος 3 μέτρων κάτω από τον πυθμένα και είναι προστατευμένοι με εξωτερικό
κάλυμμα και τσιμεντοστρώματα, ενώ η φυσική επιφάνεια του πυθμένα έχει αποκατασταθεί στην αρχική της μορφή.

• Fed (Beige Book): Μέτριος ο ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας τον Δεκέμβριο
Η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με μέτριο ρυθμό στο τέλος του προηγούμενου έτους, με τις αμερικανικές εταιρείες να υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα στις εφοδιαστικές
αλυσίδες και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού παραμένουν τροχοπέδη για την ανάπτυξη, την ώρα που οι τιμές καταγράφουν "ισχυρή άνοδο”, αναφέρει η Fed στην τελευταία έκθεση
Beige Book, η οποία δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.
"Παρότι η αισιοδοξία παραμένει σε γενικές γραμμές ισχυρή, οι επιχειρήσεις σε αρκετές περιφέρειες αναφέρουν ότι οι προσδοκίες για τον ρυθμό ανάπτυξης τους επόμενους μήνες
έχουν σε έναν βαθμό εξασθενίσει τις τελευταίες εβδομάδες”, αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή της η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.
Η Fed επισημαίνει, επίσης, μια "απότομη μείωση" στα ταξίδια αναψυχής, στις πληρότητες των ξενοδοχείων και των εστιατορίων, καθώς ο αριθμός των νέων κρουσμάτων του
κορονοϊού κατέγραψε αύξηση.
Με τον πληθωρισμό να "τρέχει" πλέον με υπερδιπλάσιο ρυθμό του ευέλικτου ετήσιου στόχου του 2% που έχει θέσει η Fed, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα λαμβάνει ήδη μέτρα για να τον
χαλιναγωγήσει και έχει σηματοδοτήσει ότι η εποχή της εξαιρετικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής, που ακολουθείται από την έναρξη της πανδημίας και μετά, έχει ουσιαστικά
τελειών, παρότι η παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού πυροδοτεί ένα νέο κύμα κρουσμάτων, με τον αριθμό των λοιμώξεων να καταγράφει ρεκόρ, σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και τον
κόσμο.
Την Τρίτη, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, κατά τη διάρκεια της ακρόασής του από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Γερουσίας εν όψει της δεύτερης θητείας
του στη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ανέφερε ότι το τρέχον κύμα της πανδημίας αναμένεται να έχει "βραχυπρόθεσμες" επιπτώσεις στην οικονομία και ότι η Fed
είναι έτοιμη να προχωρήσει στη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της.Η Fed ξεκίνησε να μειώνει τις αγορές ομολόγων και λοιπόν ενυπόθηκων τίτλων που πραγματοποιεί κάθε
μήνα, στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος στήριξης της οικονομίας που θεσπίστηκε εν μέσω της πανδημίας, ήδη από τον Νοέμβριο και τώρα σκοπεύει να τερματίσει το εν λόγω
πρόγραμμα έως τα μέσα Μαρτίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την αύξηση των επιτοκίων κάτα τη συνεδρίασή της στις 15-16 Μαρτίου. Capital.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

12:00 Ελλάδα: ΔΤΚ Ελλάδας (ετήσια) (Dec) 5,4% 4,8%

12:00 Ελλάδα: ΕνΔΤΚ Ελλάδας (ετήσια) (Dec) 4,7% 4,0%

15:30 ΗΠΑ: Αρχικές Αιτήσεις Επιδόματος Ανεργίας 200Κ 207Κ

15:30 ΗΠΑ: Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Dec) 0,4% 0,8%



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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