
Σημείωμα

Εικόνα συσσώρευσης έδειξε ο ΓΔΧΑ την Παρασκευή με την
ενδοσυνεδριακή διακύμανση (χαμηλό - υψηλό) να
περιορίζεται σε περίπου 6 μονάδες του δείκτη και κλείσιμο
0,22% υψηλότερα από την Πέμπτη.
Ελάχιστα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του 2020
Ελληνικών εισηγμένων έχουν ανακοινωθεί ενώ αναμένονται
περισσότερα από το τέλος του μήνα. Η αγορά στερείται του
καταλύτη που θα μπορούσε να της δώσει κάποια
(οποιαδήποτε) κατεύθυνση.
Με την αγορά των ΗΠΑ κλειστή σήμερα το συναλλακτικό
ενδιαφέρον αναμένεται περιορισμένο στο ΧΑ. Βασικές
αγορές της Ασίας είναι κλειστές λόγω της αργίας του
Σεληνιακού Νέου Έτους.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 776,1 -4,1% +0,2%

FTASE 25 FTASE 1.848,2 -4,5% +0,1%

FTSEM 40 FTSEM 1.104,1 -0,3% +0,2%

FTSEA 140 FTSEA 456,9 -3,5% +0,1%

MSCI WORLD MXWO 2.818,9 +4,8% +0,42%

MSCI EMERG MXEF 1.428,9 +10,7% +0,07%

SXXP 600 SXXP 414,0 +3,8% +0,64%

DAX DAX 14.049,9 +2,4% +0,06%

FTSE 100 UKX 6.589,8 +2,0% +0,94%

CAC 40 CAC 5.703,7 +2,7% +0,60%

PSI 20 PSI20 4.725,8 -3,5% -1,87%

IBEX 35 IBEX 8.055,0 -0,2% +0,22%

FTSEMIB FTSEMIB 23.410,6 +5,3% +0,44%

DOW JONES DJI 31.458,4 +2,8% +0,09%

NASDAQ CCMP 14.095,5 +9,4% +0,50%

S&P 500 SPX 3.934,8 +4,8% +0,47%

NIKKEI 225 NIKI 30.084,2 +8,1% +1,91%

SHENZ 300 SHSZN 5.807,7 +11,4% +2,09%

HANG SENG HSI 30.173,6 +11,6% +0,45%

EUR/USD 1,2120 -0,8% -0,08%

BRENT BRENT 62,43 +20,5% +2,11%

CRUDE OIL NYMEX 59,47 +22,6% +2,1%

GOLD GOLDS 1.824,23 -3,9% -0,07%

SILVER XAG 27,36 +3,6% +1,40%

Nat GAS NG1 2,91 +14,7% +1,53%

ALUMIN LMAHDY 2.086,50 +5,7% +0,48%

COPPER HG1 378,80 +7,6% +0,44%

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

ASE Index & 5d / 20d / 90d (000s €)
Average Daily Value Traded

PIRAEUS FINANCIA 4,28% VIOHALCO SA -1,31%
ALPHA BANK AE 2,60% OPAP SA -1,30%

SARANTIS 2,15% JUMBO SA -1,12%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 15/02/2021.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Ξεκινά στο σημερινό Eurogroup η συζήτηση για νέους δημοσιονομικούς στόχους
Η συζήτηση για τους δημοσιονομικούς στόχους, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθούνται ελλείμματα και χρέος για την Ελλάδα και τα υπόλοιπα
κράτη μέλη μετά τον κορονοϊό εποχή, αναμένεται να ανοίξει για πρώτη φορά στην σημερινή συνεδρίαση Eurogroup.
Μαζί με την συζήτηση για τις πρόσφατες χειμερινές εκτιμήσεις της ΕΕ, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνη θα ξεκινήσουν και την συζήτηση και για την
αναθεώρηση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) την οποία προωθούν και οι θεσμοί. Τούτο με δεδομένο ότι είναι κοινός τόπος για υπουργούς
και θεσμούς, ότι με την σημερινή του μορφή το ΠΣΑ θωρείται παρωχημένο.
Αν και δεν αναμένεται να υπάρξουν αποφάσεις, είναι προφανές ότι η συζήτηση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, καθώς θα καθορίσει και τους
δημοσιονομικούς στόχους τους οποίους θα πρέπει να ακολουθήσει μετά το τέλος της κρίσης του κορονοϊού.
Η συζήτηση όπως θα ανοίξει από τους θεσμούς θα έχει ως στόχο να αναθεωρήσει τις μέχρι τώρα σταθερές του Προγράμματος.
Πρώτη από όλες την συνθήκη για το χρέος. Σύμφωνα με αυτή, κάθε κράτος-μέλος με χρέος πάνω από 60% του ΑΕΠ, θα πρέπει να μειώνει σε ετήσια βάση το
χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 1/20, μέχρι να προσεγγίσει ένα χρέος στο 60% του ΑΕΠ ή χαμηλότερο. Για να καταλάβει κανείς πόσο δύσκολο είναι αυτό,
μπορούμε να πάρουμε ως παράδειγμα την Ελλάδα. Με χρέος σήμερα 208% του ΑΕΠ, μόλις επανέλθουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, η χώρα μας θα πρέπει να
βρει έναν τρόπο και να μειώσει το χρέος της κατά 10% του ΑΕΠ σε ένα χρόνο. Στην αναθεώρηση του η πρόταση που υπάρχει σήμερα είναι, η ετήσια μείωση του
χρέους να εξαρτάται από τον ρυθμό ανάπτυξης.
Ένας δεύτερος όρος που δείχνει επίσης εκτός εποχής, είναι αυτός που αφορά στο έλλειμμα. Αν ένα κράτος-μέλος καταγράψει έλλειμμα πάνω από 3% του ΑΕΠ,
θα πρέπει να δηλώσει -διαφορετικά θα πρέπει να του επιβληθούν- μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής ώστε το έλλειμμα να μειωθεί στο επίπεδο του 3% του
ΑΕΠ ή χαμηλότερα, σε συγκεκριμένο χρόνο. Σε αυτό το θέμα, η πρόταση που γίνεται, είναι να υπάρχει ένα προληπτικός κανόνας που θα θέλει την ετήσια αύξηση
των δαπανών σε κάθε κράτος μέλος, να μην ξεπερνά την αύξηση του ΑΕΠ της.
Η συζήτηση θα πρέπει να καταλήξει πριν επανέλθουν όλοι στην επιβολή δημοσιονομικών κανόνων κατά πάσα πιθανότητα το 2022. Τούτο διότι η πανδημία του
κορονοϊο, δεν επιδείνωσε μόνο τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας, αλλά και πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αν διατηρούνταν σε ισχύ το ΠΣΑ θα σήμαινε
αιματηρές θυσίες για πολλές χώρες τις Ευρώπης ώστε να επανέλθουν σε δημοσιονομική ισορροπία μετά την κρίση του κορονοϊού. Κάτι τέτοιο θα ακύρωνε στην
ουσία την αναπτυξιακή ώθηση που αναμένεται να δώσει το Ταμείου ανάκαμψης.
Η ενισχυμένη εποπτεία
Με την ευκαιρία της ευρύτερης συζήτησης για τους δημοσιονομικούς στόχους, η Ελλάδα θα έχει περιθώριο να συζητήσει και το ειδικό πρόβλημα που είναι
γνωστό ως "ενισχυμένη εποπτεία", η οποία συνεπάγεται τους σκληρούς δημοσιονομικούς στόχους για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ που δεν
αναμένεται να επανέλθουν.
Οι ειδικές συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία σε συνδυασμό και με τις θετικές αξιολογήσεις που έχει αποσπάσει η Ελλάδα στις τελευταίες
αξιολογήσεις, ανοίγει το δρόμο για να επανέλθει η πρόταση που είχε γίνει από την Κυβέρνηση το 2019, για εξορθολογισμό των δημοσιονομικών στόχων. Ακόμη
οι εταίροι μας επιμείνουν στην διατήρηση της ενισχυμένης εποπτείας μέχρι και το 2022, οι δημοσιονομικοί στόχοι πχ για πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι πολύ
μικρότεροι.
Αποφασιστικό ρόλο όμως ειδικά για την τύχη της Ελλάδας δεν θα παίξουν μόνο οι αποφάσεις στην ΕΕ αλλά και η βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας. Capital.gr

➢ ΟΛΠ: Πόλεμος... εφοδιασμού στο λιμάνι του Πειραιά
Στην αντεπίθεση περνούν οι εφοδιαστές πλοίων μετά την πρόθεση της Cosco Shipping Lines (Greece) να ασχοληθεί και με αυτόν τον τομέα, αξιοποιώντας τη
ελεύθερη ζώνη.
Ο καθ’ ύλην αρμόδιος Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων με εξώδικο του κατά της Cosco Shipping διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η
κινεζική εταιρεία απέστειλε επιστολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναφορικά με τη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων «δίχως προηγουμένως
να συμβουλευθεί και να συνομιλήσει με το Σύλλογο μας, εκμεταλλευόμενη προφανώς τη δεσπόζουσα θέση του Ομίλου Cosco στον Πειραιά. Επίσης καλεί την
Cosco «να ανακαλέσει εντός πέντε ημερών την επιστολή και σε κάθε περίπτωση δηλώνει ότι θα προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την προστασία
των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων των μελών του»
Στο εξώδικο ο ΠΣΕΠΕ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Cosco Shipping Lines «δεν ασκεί δραστηριότητα τέτοιου είδους (σ.σ. εφοδιασμού πλοίων) και δεν διαθέτει
εμπειρία και ως εκ τούτου «δεν δύναται να εκφέρει γνώμη αναφορικά με το ζήτημα αυτό» . Επίσης επισημαίνει ότι δεν μπει να υποκαθιστά το συλλογικό όργανο
των εφοδιαστικών επιχειρήσεων και να λειτουργεί ως εκπρόσωπος τους”
Επίσης αναφέρει ότι η Cosco Shipping «συστάθηκε το έτος 1997 και λειτουργούσε για πολλά έτη μόνο ως ναυτιλιακό πρακτορείο. Σήμερα δε έχει ως κύριο
αντικείμενο εργασιών τις υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού και, δευτερευόντως, τις υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς
εμπορευματοκιβώτιων με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων, καθώς και εκτελωνιστικές εργασίες. Η εταιρεία σας είναι, επίσης, μέλος του διεθνούς ομίλου
«Cosco Group», ο οποίος κατέχει δεσπόζουσα θέση στο Λιμάνι του Πειραιά, καθόσον μέσω των εταιριών του διαχειρίζεται, από το έτος 2008, τις προβλήτες II και
III του Λιμένα και, μέσω του ποσοστού 51% των μετοχών της εταιρίας «ΟΛΠ Α.Ε.», που αποτελεί τη διαχειριστική αρχή του Λιμένα Πειραιά, διαχειρίζεται μεταξύ
άλλων και την προβλήτα I».
Στη συνέχεια ο Σύλλογος Εφοδιαστών διερωτάται «Με ποιο δικαίωμα επιχειρείτε να υποκαταστήσετε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εφοδιασμό
πλοίων και ιδιαίτερα το συλλογικό όργανο αυτών των επιχειρηματιών, που είναι ο «Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων», ενεργώντας κατ’
ουσίαν ως εκπρόσωπος των εφοδιαστικών επιχειρήσεων; Δικαίωμα, αλλά και θεσμική υποχρέωση, υποβολής προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς, τόσο για
τη βελτίωση της διαδικασίας εφοδιασμού πλοίων, όσο και για την αντιμετώπιση άλλων θεμάτων που σχετίζονται με αυτήν την δραστηριότητα, έχει πρωτίστως ο
πανελλήνιος εκπρόσωπος των εφοδιαστών πλοίων, ήτοι ο Σύλλογός μας».
Στη συνέχεια επισημαίνει ότι «Χάριν στις διαρκείς, επίμονες και άοκνες προσπάθειες του Συλλόγου μας, από την ίδρυσή του έως σήμερα, έχει διαμορφωθεί ένα
νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο σαφώς χρήζει βελτιώσεων, πλην όμως, σε γενικές γραμμές, δεν δημιουργεί προβλήματα στην διεκπεραίωση των εφοδιασμών
πλοίων». Euro2day.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ είναι κλειστά λόγω της αργίας της Ημέρας του Προέδρου

Τα χρηματιστήρια της Κίνας, του Hong Kong και της Σιγκαπούρης είναι κλειστά λόγω της αργίας του 
Σεληνιακού Νέου Έτους

12:00 Ελλάδα: ΔΤΚ Ελλάδας (ετήσια) (Jan) -2,3%

12:00 Ελλάδα: ΕνΔΤΚ Ελλάδας (ετήσια) (Jan) -2,4%
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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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