
30000

50000

70000

90000

110000

130000

150000

830

850

870

890

910

930

950

90 days Av.
Traded Value

ASE Index

5 days Av.
Traded Value

20 days Av.
Traded Value

Σημείωμα

Σταθεροποιητικά έκλεισε την Παρασκευή ο ΓΔΧΑ, ενώ
υποχώρησαν συνολικά οι βασικοί διεθνείς μετοχικοί δείκτες. Το
πακέτο φοροαπαλλαγών στη ΔΕΘ αποτελεί σημαντική στήριξη στο
ΧΑ, αλλά η πορεία των αγορών στο εξωτερικό θα παίξει εξίσου
σημαντικό ρόλο μεσοπρόθεσμα. Δεν αναμένουμε άμεση διαφυγή
του ΓΔΧΑ από το εκτιμώμενο εύρος τιμών της τελευταίας
περιόδου, τουλάχιστον όχι την τρέχουσα εβδομάδα. Θυμίζουμε
ότι το ανοδικό όριο τοποθετείται στην περιοχή των 940 μονάδων.
Δημοσίευση εταιρικών αποτελεσμάτων εξαμήνου περιμένουμε
από Jumbo (Πέμπτη μ.σ.), Αεροπορία Αιγαίου (Παρασκευή π.σ.)
και Ελβαλχαλκορ (Τετάρτη π.σ.), εκ των μεγάλων. Η
μεταβλητότητα εκτιμούμε ότι θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα
λόγω και της εκπνοής παραγώγων την Παρασκευή.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 901.1 +11.4% +0.21%

FTASE 25 FTASE 2,168.1 +12.1% +0.24%

FTSEM 40 FTSEM 1,494.8 +35.0% -0.61%

FTSEA 140 FTSEA 537.9 +13.6% +0.05%

MSCI WORLD MXWO 3,122.1 +16.1% -0.45%

MSCI EMERG MXEF 1,308.9 +1.4% +0.69%

SXXP 600 SXXP 466.3 +16.9% -0.26%

DAX DAX 15,609.8 +13.8% -0.09%

FTSE 100 UKX 7,029.2 +8.8% +0.07%

CAC 40 CAC 6,663.8 +20.0% -0.31%

PSI 20 PSI20 5,306.9 +8.3% -0.61%

IBEX 35 IBEX 8,695.3 +7.7% -1.20%

FTSEMIB FTSEMIB 25,686.5 +15.5% -0.86%

DOW JONES DJI 34,607.7 +13.1% -0.78%

NASDAQ CCMP 15,115.5 +17.3% -0.87%

S&P 500 SPX 4,458.6 +18.7% -0.77%

NIKKEI 225 NIKI 30,381.8 +10.7% +1.25%

SHENZ 300 SHSZN 5,013.5 -3.8% +0.88%

HANG SENG HSI 26,205.9 -3.8% +1.91%

EUR/USD 1.1814 -3.3% -0.09%

BRENT BRENT 72.92 +40.8% +2.06%

CRUDE OIL NYMEX 69.72 +43.7% +2.3%

GOLD GOLDS 1,787.58 -5.8% -0.39%

SILVER XAG 23.74 -10.1% -1.23%

Nat GAS NG1 4.94 +94.5% -1.8%

ALUMIN LMAHDY 2,915.80 +47.7% +3.08%

COPPER HG1 444.80 +26.4% +3.8%

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

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

PIRAEUS FINANCIA 4.34% PLASTIKA KRITIS -2.86%
ELLAKTOR SA 3.76% SARANTIS -2.22%

PUBLIC POWER COR 2.27% COCA-COLA HBC AG -1.55%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ ΕΥΔΑΠ: Επιστροφή κεφαλαίου (0,23 ευρώ).

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• ΔΕΘ: Μέτρα €2 δισ. για τις επιχειρήσεις και υψηλή Ανάπτυξη
Την οικονομική «συνταγή» που συγκράτησε την ύφεση σε μονοψήφιο ποσοστό πέρυσι και οδηγεί την οικονομία σε ανάπτυξη 16,2% στο β΄τρίμηνο φέτος και 5,9% για ολόκληρο το 2021, 
όπως προανήγγειλε από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, συνεχίζει η κυβέρνηση.
Νέα μείωση έως 50% στο ποσό επιστροφής από τις “επιστρεπτέες”, επιπλέον μείωση έως 35% στον φόρο εισοδήματος, μειώσεις φόρων, επιδοτήσεις κόστους λειτουργίας και άλλα 
οικονομικά μέτρα «αιμοδοτούν» κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ επιπλέον την λειτουργία των επιχειρήσεων έως το 2022, ενώ δίνουν και κίνητρα για μεγάλες συγχωνεύσεις και εξαγορές στην 
προσεχή διετία.
Ο χάρτης των νέων μέτρων για επιχειρήσεις περιλαμβάνει:
«Κούρεμα» στις Επιστρεπτέες προκαταβολές έως και 79% της επιδότησης: μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών που έχουν δοθεί ως τώρα, ανάλογα 
με την πτώση τζίρου, από 25% έως 50%. Αυτή ενίσχυση «μεταφράζεται» σε δώρο 660 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις που επιδοτήθηκαν.
Και συγκεκριμένα:
με ζημιές και πτώση τζίρου 70%: επιστρέφουν το 25%
με ζημιές και πτώση 30%-70%: επιστρέφουν το 33,3%
λοιπές επιχειρήσεις: επιστρέφουν το 50%
Για όσες όμως έχουν κάνει έναρξη μετά την 1.1.2019 (ή είχαν μηδενικά έσοδα το 2019) επιστρέφεται μόλις το 25% αν είχαν πτώση άνω του 30% , ενώ οι λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφουν 
το 33%.
Έτσι έως και 75% της επιχορήγησης μένει στο ταμείο της επιχείρησης. Αλλά εάν η επιχείρηση επιδιώξει την εφάπαξ επιστροφή του επιστρεπτέου ποσού έως 31/12/21, τότε κερδίζει 
επιπλέον έκπτωση 15% και έτσι η κρατική επιδότηση αγγίζει και το 80%.
Μείωση φόρου σε όλες τις επιχειρήσεις: μειώνεται μόνιμα ο συντελεστής φόρου, από 24% σε 22%. Το όφελος για τις ίδιες (δηλαδή ο φόρος του 2021 που θα τον πλήρωναν το 2022) 
ανέρχεται στα 183 εκατ. ευρώ.
Για τις επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται σε νέο νομικό πρόσωπο ή που συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, δημιουργώντας 
σημαντικές οικονομίες κλίμακας, θα παρέχεται έκπτωση 30% επί του ποσού του οφειλόμενου φόρου για τρία έτη.
Επιπλέον μείωση φόρου 30% για συγχωνεύσεις/εξαγορές: το κίνητρο θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025. Αφορά αποκλειστικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
εφόσον:
απασχολούν εργαζόμενους
έχουν συσταθεί πριν τουλάχιστον 3 έτη
συγχωνεύονται σε νέο νομικό πρόσωπο ή
συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από υφιστάμενο νομικό πρόσωπο.
Στις επιχειρήσεις αυτές παρέχεται έκπτωση 30% επί του ποσού του οφειλόμενου φόρου για τρία έτη επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν το κίνητρο. Θα πληρώνουν δηλαδή φόρο 30% 
χαμηλότερο (15,5% αντί 22%) και η ίδια έκπτωση θα ισχύει για τα 3 επόμενα χρόνια. Για το 2022 το κόστος θα ανέλθει σε 5 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές:
από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται κατά 50% ο φόρος στην συγκέντρωση κεφαλαίου. Το κίνητρο φτάνει στα 18 εκατ. ευρώ ετησίως.
οι ατομικές επιχειρήσεις δύνανται μέσω συμπράξεων να δημιουργήσουν νέο νομικό πρόσωπο ανώτερης μορφής, ώστε να υπόκεινται στην φορολογία των νομικών προσώπων με 
ευνοϊκούς όρους.
δανεισμός: Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι ένα από τα πέντε κριτήρια επιλεξιμότητας για την πρόσβαση στα δάνεια των 12,7 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, με πολύ χαμηλό 
επιτόκιο.
Υπερεκπτώσεις 100% για «πράσινες» και ψηφιακές δαπάνες: η χορήγηση διπλάσιας έκπτωσης για δαπάνες που φορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.
Από την 1η Ιανουαρίου 2022 και για τρία έτη, αυτές οι δαπάνες θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, 
προσαυξημένες κατά ποσοστό έως εκατό τοις εκατό (100%). Για το 2022 το όφελος για τις επιχειρήσεις θα ανέλθει σε 20 εκατ. ευρώ.
Μείωση κατά τρεις μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα: Επεκτείνεται και το 2022 με όφελος περί τα 500 εκατ. ευρώ. Θα έχουν ετήσιο όφελος 251 ευρώ για κάθε 
εργαζόμενο που λαμβάνει μεικτό μισθό 1.000 ευρώ.
Μειώσεις ΦΠΑ: Επέκταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ από 24% σε 13% στις μεταφορές, τον καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, τους κινηματογράφους και το τουριστικό πακέτο από 1η 
Οκτωβρίου 2021 έως τον Ιούνιο του 2022. Το ίδιο θα συμβεί και στον ΦΠΑ για τα γυμναστήρια και τις σχολές χορού. Συνολικά η κατανάλωση για τέτοιες αυτές και αγαθά «επιδοτούνται» 
με 280 εκατ. ευρώ.
Επιδότηση 150.000 νέων θέσεων εργασίας: για κάθε εργαζόμενο που θα προσλάβει το 2022 μια επιχείρηση μέσα από το πρόγραμμα, δεν θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές για έξι 
μήνες. Ενώ εάν προσλάβει μακροχρόνια άνεργο, θα λαμβάνει και 200 ευρώ το μήνα σαν επιδότηση μισθολογικού κόστους. Και εάν προσλάβει νέο χωρίς προηγούμενη εργασιακή 
εμπειρία θα λάβει 600 ευρώ(«Πρώτο Ένσημο»). Συνολικό όφελος 201 εκατ. ευρώ.
Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος: εκτός από τα οικιακά τιμολόγια, σημαντικό μέρος από τα 150 εκατ. ευρώ της επιδότησης των λογαριασμών ρεύματος, θα αφορά και τις επιχειρήσεις με 
σύνδεση χαμηλής τάσεως.
Επιπλέον δρομολογούνται και τουλάχιστον 5 νέα μέτρα για επιχειρήσεις:
επεκτείνεται 3 μήνες το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως τέλος του 2021 με όφελος 50 εκατ. ευρώ εφέτος
μειώνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από 12% έως 20% που κυμαίνεται σήμερα στο 10% και καταργείται για νέους έως 29 ετών από 1η Ιανουαρίου 2022. Η υπηρεσία 
φοροαπαλλάσσεται έτσι κατά 68 εκατ. ευρώ ετησίως
επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως τον Ιούνιο του 2022 (13,5 εκατ. ευρώ)
επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης κενών θέσεων στον πολιτισμό έως τον Δεκέμβριο 2021 (22 εκατ. ευρώ)
μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές (15 εκατ. ευρώ ετησίως). Newmoney.gr

• ΔΕΗ: Στο Macquarie το 49% του ΔΕΔΔΗΕ - Στα 2,116 δισ. η αποτίμηση
Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνέχεια της από 3.9.2021 ανακοίνωσης, ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Πλειοψηφών προσφέρων αναδείχθηκε η Spear WTE Investments Sarl, μέλος του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA), με προσφορά που αποτιμά το 49% της αξίας του
ΔΕΔΔΗΕ (Enterprise Value) σε €2.116 εκατ. συμπεριλαμβάνοντας το αντίστοιχο (pro-rata) καθαρό χρέος ύψους €804 εκατ.Η προσφορά παραπέμπει σε μία αποτίμηση η οποία ανέρχεται
στο 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης.Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της ΔΕΗ Α.Ε..
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
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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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