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Σημείωμα

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) του Χ.Α. συνέχισε την ανοδική του πορεία
και έκλεισε 0,57% υψηλότερα στις 955,76 μονάδες. Ο Δείκτης
κινείται πλέον σε επίπεδα υψηλότερα από τα προ-κορονοϊού
υψηλά που σημειώθηκαν το Δεκέμβριο του 2019. Πιο
συγκεκριμένα, το υψηλό της χθεσινής συνεδρίασης (960,88
μονάδες) καταγράφηκε πρώτη φορά από το Μάρτιο του 2015.
Ο ΟΤΕ ανέλαβε σήμερα να ενισχύσει το ΓΔ ενώ οι τράπεζες ήταν
πιο αδύναμες συγκριτικά με τις προηγούμενες συνεδριάσεις της
εβδομάδας.
Σήμερα αναμένουμε στοιχεία Λιανικών πωλήσεων Δεκεμβρίου
στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν στις 15:30.
Η δυναμική του Χ.Α. που είναι εμφανής στις συνεδριάσεις της
τρέχουσας εβδομάδας πιθανολογείται ότι οφείλεται στην πιθανή
αναβάθμιση του Ελληνικού αξιόχρεου από τη Fitch σήμερα το
βράδυ οπότε αναμένεται η αξιολόγηση του εν λόγω οίκου.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 955.8 +7.0% +0.57%

FTASE 25 FTASE 2,311.1 +7.6% +0.54%

FTSEM 40 FTSEM 1,581.0 +6.0% +0.35%

FTSEA 140 FTSEA 574.9 +7.2% +0.60%

MSCI WORLD MXWO 3,182.1 -1.5% -1.00%

MSCI EMERG MXEF 1,263.3 +2.5% -0.32%

SXXP 600 SXXP 486.1 -0.4% -0.03%

DAX DAX 16,031.6 +0.9% +0.13%

FTSE 100 UKX 7,563.9 +2.4% +0.16%

CAC 40 CAC 7,201.1 +0.7% -0.50%

PSI 20 PSI20 5,706.1 +2.5% +0.74%

IBEX 35 IBEX 8,816.9 +1.2% +0.53%

FTSEMIB FTSEMIB 27,844.5 +1.8% +0.47%

DOW JONES DJI 36,113.6 -0.6% -0.49%

NASDAQ CCMP 14,806.8 -5.4% -2.51%

S&P 500 SPX 4,659.0 -2.2% -1.42%

NIKKEI 225 NIKI 28,489.1 -1.1% -0.96%

SHENZ 300 SHSZN 4,765.9 -3.5% -1.64%

HANG SENG HSI 24,429.8 +4.4% +0.11%

EUR/USD 1.1455 +0.7% +0.11%

BRENT BRENT 84.47 +8.6% -0.24%

CRUDE OIL NYMEX 82.12 +9.2% -0.6%

GOLD GOLDS 1,822.54 -0.4% -0.20%

SILVER XAG 23.09 -0.9% -0.24%

Nat GAS NG1 4.27 +14.5% -12.1%

ALUMIN LMAHDY 2,939.86 +4.8% -1.05%

COPPER HG1 454.60 +1.8% -0.7%

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

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

PLASTIKA KRITIS 5.11% TERNA ENERGY SA -1.62%
HELLENIC TELECOM 2.07% GEK TERNA HOLDIN -1.51%

HELLENIC PETRO 1.64% SARANTIS -0.91%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 14/01/2022..

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Στο ρυθμό της Fitch η αγορά – Αγωνία στην Αθήνα για το ενδεχόμενο αναβάθμισης
Ο διεθνής οίκος αναμένεται να μιλήσει το απόγευμα με αρκετούς στην αγορά να ποντάρουν σε ένα θετικό σήμα που θα εκλαμβανόταν από την επενδυτική
κοινότητα ως ένα ακόμη, σημαντικό βήμα για την κανονικοποίηση της οικονομίας μετά από σχεδόν δώδεκα χρόνια που ξέσπασε η μεγάλη δημοσιονομική κρίση
στη χώρα. Εάν σήμερα δεν ήταν στο τραπέζι η Όμικρον αλλά και η ενεργειακή κρίση που αναγκάζει την κυβέρνηση να δαπανά για τη στήριξη νοικοκυριών και
επιχειρήσεων σε μια χρονιά που οι αγορές περιμένουν να δουν το έλλειμμα να επιστρέφει στη ζώνη του μηδενός και τις μεταρρυθμίσεις να επισπεύδονται σε
συνδυασμό με μια ταχύρρυθμη απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, η αγωνία για το εάν η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί σήμερα θα ήταν πολύ
πιο περιορισμένες.
Το νέο όμως περιβάλλον με την παράταση της αγωνίας για τις μεταλλάξεις της πανδημίας και τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, με άγνωστη ακόμη την
επίπτωση τους στη φετινή ανάπτυξη που είναι και ο δείκτης μεγάλης βαρύτητας για τους ξένους οίκους φέτος, διατηρεί την αγωνία στα ύψη. Σύμφωνα με
κάποιους αναλυτές η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα να αναβαθμιστεί είτε κατά μία βαθμίδα ή έστω στις προοπτικές αξιολόγησης, μπαίνοντας πια στην τελική
ευθεία προς την επενδυτική βαθμίδα. Βέβαια το τελευταίο σκαλί της επενδυτικής βαθμίδας δεν εκτιμάται πως θα αποτελέσει περίπατο, αλλά όπως με νόημα
επισημαίνει οικονομικός παράγοντας χρειάζεται ένας οίκος να μας δώσει την επενδυτική βαθμίδα για να αφήσει πίσω η χώρα τον «αστερισμό» του junk.
Παρά την αβεβαιότητα για την ανάπτυξη, που θα ξεκαθαρίσει περισσότερο προς την Άνοιξη όταν θα έχουν συσσωρευθεί νέα δεδομένα για την υγειονομική
κρίση, την προοπτική αποκλιμάκωσης της ενεργειακής κρίσης αλλά και νεότερα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2022, ξένοι αναλυτές
εκτιμούν πως η Ελλάδα σε πολλά μέτωπα αποδίδει. Κλειδιά αποτελούν η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με την εξυγίανση του τραπεζικού τομέα
και την αύξηση της δυναμικής του να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία, το ευνοϊκό προφίλ αποπληρωμής του ελληνικού χρέους και οι κινήσεις που
δρομολογεί συστηματικά ο ΟΔΔΗΧ για την περαιτέρω βελτίωση του, η δέσμευση της κυβέρνησης πως θα κάνει ότι απαιτείται προκειμένου η χώρα να
επιστρέψει με ένα λογικό ρυθμό – που τελεί υπό διαπραγμάτευση στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο – στην παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων και η
ύπαρξη πολιτικής σταθερότητας.
Το μεγάλο στοίχημα για τη χώρα θα είναι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας να προκύψει νωρίτερα και όχι αργότερα, καθώς πρόκειται για ένα γεγονός που
θα δώσει μια ισχυρή ώθηση στην αγορά, με τους ελληνικούς τίτλους, ομόλογα και μετοχές να αλλάζουν πίστα, προσελκύοντας πλέον διαφορετικής ποιότητας
επενδυτές οι οποίοι σήμερα και για λόγους καταστατικών δεσμεύσεων διατηρούν το ελληνικό ρίσκο εκτός χαρτοφυλακίου. Με την ετυμηγορία της Fitch στο
τραπέζι τα φώτα θα πέσουν από την ερχόμενη εβδομάδα στον ΟΔΔΗΧ και στο εάν θα προχωρήσει άμεσα την ερχόμενη ή την επόμενη εβδομάδα στην πρώτη
ομολογιακή έκδοση για το 2022, όπως αναμένεται ευρέως στην αγορά. Mononews.gr

• MoU υπέγραψαν Motor Oil και ΔΕΗ για το πράσινο υδρογόνο
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και η ΔΕΗΑ.Ε. ανακοινώνουν την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης (Memorandum of Understanding – MOU) για τη διαμόρφωση
του πλαισίου και την υλοποίηση μέσω κοινοπρακτικού σχήματος (Joint Venture), έργων στον τομέα του πράσινου Υδρογόνου. Η συμμετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στο
κοινό μετοχικό σχήμα θα ανέλθει σε 51% και της ΔΕΗ σε 49%.
Η Κοινοπραξία πιστεύει ότι μπορεί να ηγηθεί της ανάπτυξης της οικονομίας του Υδρογόνου στην Ελλάδα, έχοντας πρόσβαση στην αναπτυσσόμενη πλατφόρμα
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της ΔΕΗ Α.Ε., εκμεταλλευόμενη ταυτόχρονα τη δυναμικότητα και τεχνογνωσία της MΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ως
μιας εκ των μεγαλύτερων ενεργειακών ομίλων στη χώρα.
Η σκοπούμενη Κοινοπραξία έχει στόχο την ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης πράσινου Υδρογόνου στη χώρα, διευκολύνοντας έτσι την ενεργειακή
μετάβαση της Ελλάδας σε ένα περιβάλλον καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα (Net Zero). Euro2day.gr

• Premia: Στις 19/1 η έναρξη της δημόσιας προσφοράς για το ομολογιακό
Η εταιρεία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι από την 13.01.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν Ενημερωτικό Δελτίο
αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €100.000.000, διάρκειας
πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την
από 07.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Έκδοση»).
Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας (η
«Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), θα καταχωρηθούν στο
Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.. Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση
της 12.01.2022, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση
έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εταιρείας.
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς
διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:
Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει
ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. Euro2day.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09:00 Ηνωμένο Βασίλειο: ΑΕΠ (μηνιαία) 0,1%

09:00 Ηνωμένο Βασίλειο: Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Nov) 0,2% 0,0%

09:00 Ηνωμένο Βασίλειο: Μεταβολή ΑΕΠ τρίμηνης περιόδου 0,9%

15:30 ΗΠΑ: Βασικές Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Dec) 0,2% 0,3%

15:30 ΗΠΑ: Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Dec) -0,1% 0,3%

15:30 Ευρωζώνη: Ομιλία της Προέδρου της ΕΚΤ, Λαγκάρντ



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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