
Σημείωμα

Στάση αναμονής στο μέσο της διαδρομής καταγράφηκε
χθες για τον ΓΔΧΑ και ως διαδρομή εννοούμε το γνωστό
εύρος τιμών στο οποίο κινούμαστε σχεδόν (με λίγες
εξαιρέσεις) από το τέλος Μαΐου. Στο μέτωπο της
πανδημίας, ενημερωτικά σημειώνουμε ότι τα κρούσματα
αυξήθηκαν με τον υψηλότερο ρυθμό στην Γερμανία από
τον Απρίλιο, ενώ στην Γαλλία υπήρξε απότομη άνοδο των
ασθενών που πρέπει να εισαχθούν σε ΜΕΘ. Το ρίσκο
αύξησης των περιορισμών παραμένει αμείωτο και
καθηλώνει την διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Ο ρυθμός
επιδείνωσης της κατάστασης θα κρίνει και την πορεία των
αγορών. Για σήμερα, συνεχίζουν να ανακοινώνονται
εταιρικά αποτελέσματα γ΄ τριμήνου δεικτοβαρών
εισηγμένων του χρηματοοικονομικού κλάδου όπως Wells
Fargo, Bank of America και Goldman Sachs.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 636,3 -30,6% -0,17%

FTASE 25 FTASE 1.508,6 -34,4% -0,20%

FTSEM 40 FTSEM 907,6 -24,1% +0,70%

FTSEA 140 FTSEA 378,0 -33,5% -0,28%

MSCI WORLD MXWO 2.464,2 +4,5% -0,55%

MSCI EMERG MXEF 1.136,4 +2,0% -0,07%

SXXP 600 SXXP 371,0 -10,8% -0,55%

DAX DAX 13.019,0 -1,7% -0,91%

FTSE 100 UKX 5.969,7 -20,9% -0,53%

CAC 40 CAC 4.947,6 -17,2% -0,64%

PSI 20 PSI20 4.285,5 -17,8% +0,90%

IBEX 35 IBEX 6.875,2 -28,0% -1,09%

FTSEMIB FTSEMIB 19.558,7 -16,8% -0,81%

DOW JONES DJI 28.679,8 +0,5% -0,55%

NASDAQ CCMP 11.863,9 +32,2% -0,10%

S&P 500 SPX 3.511,9 +8,7% -0,63%

NIKKEI 225 NIKI 23.601,8 -0,2% +0,18%

SHENZ 300 SHSZN 4.839,2 +18,1% +0,33%

HANG SENG HSI 24.649,7 -12,5% +2,20%

EUR/USD 1,1746 +4,8% -0,57%

BRENT BRENT 42,45 -35,7% +1,75%

CRUDE OIL NYMEX 40,20 -34,2% +2,0%

GOLD GOLDS 1.891,36 +24,7% -1,63%

SILVER XAG 24,14 +35,2% -3,84%

Nat GAS NG1 2,86 +30,4% -0,90%

ALUMIN LMAHDY 1.843,50 +3,5% +0,05%

COPPER HG1 304,45 +8,8% -0,64%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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Average Daily Value Traded

MYTILINEOS S.A. 2,44% MOTOR OIL-HELLAS -3,33%
PUBLIC POWER COR 1,32% PIRAEUS PORT AUT -2,36%

OPAP SA 1,20% EYDAP WATER -1,50%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική

Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με νέα ονομαστική αξία €0,10 (από €0,28) ανά μετοχή.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Σκηνικό διεθνούς απομόνωσης για Τουρκία
Σε τροχιά ταχύτατης διπλωματικής απομόνωσης οδηγούν την Άγκυρα η απόφαση, δίχως καμία αιτιολογία, να δεσμεύσει με NAVTEX περιοχή η οποία
περιλαμβάνει εκτάσεις δυνητικής ελληνικής κυριαρχίας (6 έως 12 ν.μ. από το Καστελόριζο), οι πρωτοβουλίες για άνοιγμα της παραλιακής οδού της Αμμοχώστου
σε πλήρη αντίθεση προς τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και η ταχύτητα εμπλοκής της σε μία σειρά από κρίσεις, με πλέον πρόσφατη τη
σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Χθες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έλαβε σαφή θέση κατά της τουρκικής NAVTEX, περιγράφοντάς την ως «προσχεδιασμένη πρόκληση», σε μια επίδειξη ασυνήθιστης
ευθύτητας ως προς την απόδοση ευθυνών στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επιπλέον, μήνυμα αλληλεγγύης προς Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία απέστειλε χθες
από Αθήνα και Λευκωσία ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας, ο οποίος εξέφρασε την κατανόησή του για την αντίδραση της Ελλάδας,
περιγράφοντας την τουρκική κίνηση ως προκλητική. Είχαν προηγηθεί το προηγούμενο 24ωρο οι πολύ σαφείς καταδικαστικές αντιδράσεις από το Παρίσι αλλά και
την Ε.Ε.
Σε πλήρη καταδίκη των κινήσεων της Άγκυρας προχώρησε δημόσια και ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς. Σημειώνεται ότι οι κινήσεις της Άγκυρας
αποτυγχάνουν και σε άλλους περιφερειακούς στόχους.
Η Μόσχα
Από τη Μόσχα απορρίφθηκε το αίτημα που προώθησε για λογαριασμό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, για συμμετοχή της
Άγκυρας στην πρωτοβουλία του Μινσκ για την ειρήνευση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Κατά την εκτίμηση ορισμένων αναλυτών, τα πολλαπλά αδιέξοδα ίσως
οδηγήσουν τελικά την Άγκυρα σε μια νέα εισβολή στη Συρία, αυτή τη φορά ανατολικότερα, με στόχο το συριακό Κουρδιστάν.
Συγκεκριμένα, χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος τον κ. Μάας, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει κανένα διάλογο με την
Τουρκία, με το «Ορούτς Ρέις» στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ο κ. Μάας υπογράμμισε από την πλευρά του ότι οι κινήσεις της Τουρκίας δεν έχουν «καμία σχέση»
με το πνεύμα κατανόησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα παράδοξες καταστάσεις. Διαπιστώσαμε, στη συνέχεια, αυτό που
γνωρίζουμε όλοι μας. Το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου στα Βαρώσια. Είδαμε τη μετακίνηση του “Ορούτς Ρέις”. Είδαμε ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση
με το πνεύμα της κατανόησης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης που θα έπρεπε να έχουμε. Ούτε υπάρχει η ατμόσφαιρα, η οποία θα άρμοζε για την αποκλιμάκωση
με διπλωματικό τρόπο αυτής της κρίσης», είπε ο κ. Μάας.
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι κατανοεί την αντίδραση της Ελλάδας «έπειτα από αυτή την τόσο προκλητική στάση της Τουρκίας, η οποία
οδήγησε ακριβώς στη διακοπή της δυνατότητας επαναφοράς του διαλόγου». Και πρόσθεσε ότι «παρ’ όλα αυτά (…) στη βάση των αποφάσεων που ελήφθησαν
στο Συμβούλιο θεωρώ ότι έχουμε μόνο μία δυνατότητα η οποία είναι ο διάλογος για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε κάποια αποτελέσματα».
Εν συνεχεία, ο κ. Μάας θέλησε να δημοσιοποιήσει την απόφασή του να μη συνεχίσει το ταξίδι του στην Τουρκία, λέγοντας πως «το ταξίδι μου εδώ στην Αθήνα
διακόπτεται γιατί θέλω απλά να ανακοινώσω και να δείξω έμπρακτα την αλληλεγγύη και τη στήριξη που έχει η Ελλάδα από εμάς όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στη Γερμανία».
Καταδίκη από ΗΠΑ
Δήλωση σαφούς καταδίκης της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο συνιστά η χθεσινή παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη νέα τουρκική
NAVTEX. Η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μόργκαν Ορταγκους, χαρακτήρισε την τουρκική κίνηση «υπολογισμένη πρόκληση» και ζήτησε άμεση έναρξη των
διερευνητικών επαφών. Η κ. Ορταγκους δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι οι ΗΠΑ «αποδοκιμάζουν την ανακοίνωση που εξέδωσε η Τουρκία στις 11 Οκτωβρίου σχετικά
με την ανανέωση της τουρκικής ερευνητικής δραστηριότητα σε περιοχές όπου η Ελλάδα διεκδικεί δικαιοδοσία στην Ανατ. Μεσόγειο. Η ανακοίνωση της Τουρκίας
αυξάνει μονομερώς τις εντάσεις στην περιοχή και περιπλέκει εσκεμμένα την επανάληψη κρίσιμων διερευνητικών επαφών μεταξύ των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ,
της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ο εξαναγκασμός, οι απειλές, ο εκφοβισμός και η στρατιωτική δραστηριότητα δεν θα επιλύσουν τις εντάσεις στην Ανατ. Μεσόγειο.
Προτρέπουμε την Τουρκία να τερματίσει αυτήν την υπολογισμένη πρόκληση και να ξεκινήσει αμέσως διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα. Οι μονομερείς
δράσεις δεν μπορούν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και δεν θα παράγουν ανθεκτικές λύσεις». Kathimerini.gr

➢ ΟΠΑΠ: Έκδοση ομολόγου έως 200 εκατ. με δημόσια προσφορά
Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι τo Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την 13.10.2020 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την
έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως €200.000.000, με ελάχιστο ποσό €150.000.000 (το Ομολογιακό Δάνειο), τη διάθεση των ομολογιών μέσω
δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης
αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών του στο επενδυτικό κοινό θα διαμορφωθεί κατόπιν
λήψης της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η υλοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.
Οι ειδικότεροι όροι του Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό
Δελτίο, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα τεθούν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού.Euro2day.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

01:00 Ευρωζώνη: Ομιλία της Προέδρου της ΕΚΤ, Λαγκάρντ

15:30 ΗΠΑ: Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Sep) 0,2% 0,3%
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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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