
Σημείωμα

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) του ΧΑ έκλεισε 0,30% χαμηλότερα
στις 636,03 μονάδες σε μια ακόμα υποτονική συνεδρίαση
την Παρασκευή.
Ο ΓΔΧΑ κινήθηκε με αρκετές διακυμάνσεις αλλά σε στενό
εύρος ενώ η εικόνα των δεικτοβαρών μετοχών ήταν μεικτή.
Σημαντική η απόσυρση του Oruc Reis στην Αττάλεια και η
μη ανανέωση της NAVTEX για έρευνες του σκάφους.
Στο επίκεντρο, η αντίδραση της αγοράς στις ανακοινώσεις
του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη το Σάββατο
σχετικά με τη φορολογική πολιτική και τα σχέδια για
προγράμματα ανάπτυξης. Επί πλέον το ενδιαφέρον
συγκεντρώνουν και οι ανακοινώσεις οικονομικών
αποτελεσμάτων εξαμήνου από τις Jumbo και Κρι-Κρι μετά
το κλείσιμο της αυριανής συνεδρίασης.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 636,0 -30,6% -0,30%

FTASE 25 FTASE 1.526,8 -33,6% -0,15%

FTSEM 40 FTSEM 834,5 -30,2% +0,01%

FTSEA 140 FTSEA 384,3 -32,4% -0,14%

MSCI WORLD MXWO 2.368,1 +0,4% +0,01%

MSCI EMERG MXEF 1.091,8 -2,1% +0,60%

SXXP 600 SXXP 368,0 -11,5% +0,13%

DAX DAX 13.202,8 -0,3% -0,05%

FTSE 100 UKX 6.032,1 -20,0% +0,48%

CAC 40 CAC 5.034,1 -15,8% +0,20%

PSI 20 PSI20 4.311,6 -17,3% -0,33%

IBEX 35 IBEX 6.943,2 -27,3% -0,80%

FTSEMIB FTSEMIB 19.820,8 -15,7% +0,00%

DOW JONES DJI 27.665,6 -3,1% +0,48%

NASDAQ CCMP 10.853,5 +21,0% -0,60%

S&P 500 SPX 3.341,0 +3,4% +0,05%

NIKKEI 225 NIKI 23.406,5 -1,1% +0,74%

SHENZ 300 SHSZN 4.627,3 +13,0% +0,99%

HANG SENG HSI 24.503,3 -13,1% +0,78%

EUR/USD 1,1846 +5,6% +0,26%

BRENT BRENT 39,83 -39,7% -0,57%

CRUDE OIL NYMEX 37,33 -38,9% +0,1%

GOLD GOLDS 1.940,55 +27,9% -0,28%

SILVER XAG 26,73 +49,7% -0,55%

Nat GAS NG1 2,27 +3,7% -2,32%

ALUMIN LMAHDY 1.736,95 -2,5% -0,86%

COPPER HG1 303,40 +8,5% +1,57%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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ASE Index & 5d / 20d / 90d (000s €)
Average Daily Value Traded

OPAP SA 1,64% NATL BANK GREECE -2,18%
HELLENIC EXCHANG 1,61% PIRAEUS BANK -2,17%
AEGEAN AIRLINES 1,30% EYDAP WATER -1,87%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Οι μετοχές της εταιρίας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

χωρίς το ποσό €0,03 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν
φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0285 ανά μετοχή).

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Τι οδήγησε στην αποχώρηση του Ορούτς Ρέις – Το διπλωματικό παρασκήνιο
Η απόφαση της Άγκυρας να μην ανανεώσει τη NAVTEX των δραστηριοτήτων του «Ορούτς Ρέις», κυριολεκτικά λίγο πριν την εκπνοή της προηγούμενης, είναι
αποτέλεσμα εντατικού διπλωματικού παρασκηνίου των τελευταίων ωρών. Παρότι συνιστά σαφή κίνηση αποκλιμάκωσης, απαιτείται νηφαλιότητα, διότι αν οι
εξελίξεις προχωρήσουν όπως δρομολογούνται από το Βερολίνο, με την στήριξη της Ουάσιγκτον, τότε εισερχόμαστε σε μια μακρά περίοδο δύσκολων
διαβουλεύσεων δίχως εγγυημένο αποτέλεσμα και με τον κίνδυνο αναζωπύρωσης της έντασης να είναι πάντα ορατός.
Τι ακριβώς συνέβη το τελευταίο 24ωρο; Οι εντατικές πιέσεις κυρίως από την πλευρά του Βερολίνου προς την Άγκυρα, οδήγησαν τελικά στην απόφαση των
Τούρκων, λίγο πριν τις έξι χθες το απόγευμα, στην εντολή για αποχώρηση του ερευνητικού «Ορούτς Ρέις» αλλά και του στολίσκου των πολεμικών πλοίων που το
συνόδευαν. Λίγο νωρίτερα χθες το απόγευμα, η Άγκυρα έγερνε προς την απόφαση να εκδώσει νέα NAVTEX που θα έφερνε το «Ορούτς Ρέις» κοντά στο
Καστελόριζο, παρά τις πιέσεις του Βερολίνου για διατήρηση απόστασης μεγαλύτερης των 12 ναυτικών μιλίων (ν.μ.), από το ελληνικό ακριτικό νησί. Υπενθυμίζεται
ότι με βάση τη NAVTEX που εξέπνευσε χθες τα μεσάνυχτα, το «Ορούτς Ρέις» είχε φθάσει να δραστηριοποιείται ακόμη και 32 ν.μ. από το Καστελόριζο, ενώ στις
επαφές τους με τους Γερμανούς, οι Τούρκοι εμφανιζόταν διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε περιοχή μεταξύ των 6 με 12 ν.μ., παρά τις περί του αντιθέτου
εκκλήσεις.
Είναι απολύτως σαφές ότι το κλίμα που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στην Ε.Ε. περί κυρώσεων κατά της Τουρκίας ήταν σημαντικό εργαλείο στα χέρια του
Βερολίνου. Παρά τις αποκλίνουσες απόψεις (Γαλλία, Αυστρία πιο σκληρές και Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία πιο μετριοπαθείς), στην Άγκυρα διαμηνύθηκε ότι
παραβίαση του δικαιώματος επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Καστελόριζο από τα 6 στα 12 ν.μ., μάλιστα με πολεμικά μέσα και την Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρούσα στο ακριτικό νησί, θα δυσκόλευε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από το να μη προχωρήσει σε δραστικές αποφάσεις
κατά της Τουρκίας. Τελικά το «Ορούτς Ρέις» άρχισε να κινείται Βορειοανατολικά προς την Αττάλεια περί τις 18.00, αφού λίγο νωρίτερα ο στολίσκος των πολεμικών
πλοίων που το συνόδευε, κινήθηκε προς τις ναυτικές βάσεις του Τουρκικού Ναυτικού. Παράλληλα και κάποιες μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) άρχισαν
να αποσύρονται από το Ανατολικό Αιγαίο.
Μέρος της πίεσης που ασκήθηκε προς την Άγκυρα προέρχεται και από την Ουάσιγκτον. Η παρουσία του Μάικ Πομπέο στη Λευκωσία χθες, μάλιστα αιφνιδιαστικά,
την ημέρα που επρόκειτο να ανανεωθεί η Τουρκική NAVTEX είχε διπλό στόχο: πρώτο να στείλει σήμα στην Άγκυρα, δεύτερον, να ασκήσει πίεση και προς τους
Κυπρίους. Η επίλυση του Κυπριακού παραμένει «κλειδί» για την μείωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα αφού η Άγκυρα χρησιμοποιεί τα
Κατεχόμενα ως μοχλό πίεσης όχι μόνο προς την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά προς το σύνολο των χωρών της περιοχής. Μια ενδιαφέρουσα, αθόρυβη αλλά πολύ
στιβαρή, πτυχή της αμερικανικής παρέμβασης είναι η στρατιωτική. Χθες, το πλοίο υποστήριξης του Αμερικανικού Ναυτικού USNS Yuma, έπλευσε από τα ανοιχτά
της Κύπρου, πέρασε σε ορατή απόσταση από τον στόλο που συνόδευε το «Ορούτς Ρέις» και την περιοχή που δραστηριοποιούταν τις προηγούμενες ημέρες,
προτού κατευθυνθεί βορειοδυτικά προς τη Ναυτική Βάση της Σούδας, όπου θα βρίσκεται σε λίγη ώρα. Αυτή η κίνηση έγινε αντιληπτή διότι, ασυνήθιστη τακτική
για πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ, οι πομποί του ήταν ανοιχτοί, με αποτέλεσμα να είναι ορατό μέσω του marine-traffic. Χθες, επίσης, στην Κύπρο κατέφθασαν δύο
ταχύπλοα σκάφη του Αμερικανικού Ναυτικού για ασκήσεις με την Εθνική Φρουρά.
Η αποκλιμάκωση στα νότια του Καστελόριζου είναι ορατή, αλλά η μετατροπή της σε κεκτημένο θα εξαρτηθεί από τις διπλωματικές εξελίξεις. Ακόμη και πριν λίγη
ώρα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Χουλουσί Ακάρ βρέθηκε στο Κας, συνοδευόμενος από το σύνολο της τουρκικής στρατιωτικής ηγεσίας τη στιγμή που η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας βρισκόταν στο Καστελόριζο. Όλοι τους θα μεταβούν μετά στο μνημείο του Μουσταφά Ερτουγρούλ Ακέρ, ενός τουρκοκρητικού λοχαγού που το
1917 είχε διακριθεί στο σαμποτάζ και τη βύθιση πλοίων της Αντάντ, με πλέον διάσημο «θύμα» του, το γαλλικό Αλεξάνδρα. Είναι λοιπόν, απολύτως σαφές, ότι η
Άγκυρα υποχώρησε αλλά θα συνεχίσει τις πιέσεις. Άλλωστε, όπως είπε αξιωματούχος του Τουρκικού υπουργείου Ενέργειας στις 9 Σεπτεμβρίου, το «Ορούτς Ρέις»
ολοκλήρωσε τις έρευνες δύο διαστάσεων (2D) και, αν υπάρχουν ενδείξεις, θα ακολουθήσουν οι τρισδιάστατες (3D) ή και γεωτρήσεις. Σε δέκα ημέρες, το τρίτο
πλωτό γεωτρύπανο «Κανουνί» θα είναι απολύτως έτοιμο για επιχειρήσεις και άπαντες στην Αθήνα το γνωρίζουν.
Στην πραγματικότητα το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (24-25 Σεπτεμβρίου) είναι καθοριστικής
σημασίας. Πρακτικά εκείνο που εκκρεμεί είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα για επιστροφή στις διερευνητικές επαφές, την ίδια στιγμή που μέσω
ΝΑΤΟ και κυρίως μέσω των υφισταμένων βέλτιστων πρακτικών για την αποφυγή ατυχημάτων, που ήταν για χρόνια τμήμα των Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), γίνονται προσπάθειες για εγκαθίδρυση μιας «κόκκινης γραμμής».
Χθες, από τη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε, μεταξύ άλλων ότι «είμαστε μία χώρα ειρηνική, έτοιμη να συνεργαστεί με όλους τους
γείτονές της και με την Τουρκία. Αν αυτή δεν συμφωνεί για το θέμα που αποτελεί τη μείζονα διαφορά μας, την οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο, τότε το Διεθνές Δικαστήριο μπορεί να δώσει λύση. Γι’ αυτό και επιμένω ότι μόνο ο επίλογος των προκλήσεων μπορεί να γίνει ο πρόλογος
των συζητήσεων». Ο πρωθυπουργός υπονόησε ότι η Ελλάδα συζητά υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ ως «μείζονες» διαφορές, ωστόσο άφησε ανοιχτό το παράθυρο της
Χάγης. Kathimerini.gr

➢ Εθνική Ασφαλιστική: Μεταξύ… σφύρας και άκμονος η μητρική τράπεζα
Εν μέσω αντιδράσεων και διαφωνιών η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας φέρεται διατεθειμένη αυτή τη φορά να ολοκληρώσει την πώληση της θυγατρικής της
ασφαλιστικής εταιρείας, από τη στιγμή που δεχτεί μια «σχετικά ικανοποιητική» προσφορά από το fund της CVC.
Οι αντιδράσεις στο deal δεν περιορίζονται μόνο στο Σύλλογο των εργαζομένων, αλλά επεκτείνονται στη διοίκηση της ασφαλιστικής εταιρείας, σε παράγοντες της
ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και σε ένα τμήμα των υψηλόβαθμων στελεχών της ίδιας της Εθνικής Tράπεζας.
Με βάση το ρεπορτάζ, πέρα από εκείνους που εναντιώνονται συστηματικά σε κάθε εγχείρημα πώλησης της εταιρείας, υπάρχουν και τεχνοκράτες που διαφωνούν
με το timing της πώλησης.Euro2day.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

13:00 Ευρωζώνη: Συνεδριάσεις του Eurogroup

14:00 ΗΠΑ: Μηνιαία Έκθεση ΟΠΕΚ

22.00 ΗΠΑ: Έκθεση Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ
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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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