
Σημείωμα

Η προσωρινή αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού ρίσκου
οδήγησε σε ανοδική εκτόνωση των ΓΔΧΑ, ο οποίος με
ικανοποιητικό όγκο συναλλαγών προσέγγισε το άνω όριο
του εύρους διακύμανσης των τελευταίων 2 μηνών. Η
αυξημένη μεταβλητότητα αναμένεται να διατηρηθεί τις
επόμενες ημέρες και λόγω της εκπνοής των παραγώγων
τριμηνιαίου κύκλου αυτή την Παρασκευή. Σημειώνουμε ότι
οι κρίσιμες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 670 με
680 μονάδων δεδομένου ότι το επίπεδο αυτό αποτελεί το
υψηλότερο από την έναρξη της πανδημίας. Θα απαιτηθούν
νέοι καταλύτες στο γεωπολιτικό μέτωπο, στην πανδημία και
την ελληνική οικονομία για να μπορέσουμε να υπερβούμε
ανεπιστρεπτί τα προαναφερθέντα επίπεδα. Στο εξωτερικό,
καλύτερα των εκτιμήσεων ανακοινώθηκαν σήμερα τα
στοιχεία για βιομηχανική παραγωγή και λιανικές πωλήσεις
στην Κίνα, ενώ ανοδικά ξεκίνησαν την εβδομάδα οι βασικοί
μετοχικοί δείκτες στις ΗΠΑ μετά από 2 πτωτικές
εβδομάδες.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 661,1 -27,9% +3,95%

FTASE 25 FTASE 1.590,4 -30,8% +4,16%

FTSEM 40 FTSEM 862,5 -27,8% +3,36%

FTSEA 140 FTSEA 398,1 -30,0% +3,59%

MSCI WORLD MXWO 2.396,4 +1,6% +1,19%

MSCI EMERG MXEF 1.104,3 -0,9% +1,14%

SXXP 600 SXXP 368,5 -11,4% +0,15%

DAX DAX 13.193,7 -0,4% -0,07%

FTSE 100 UKX 6.026,3 -20,1% -0,10%

CAC 40 CAC 5.051,9 -15,5% +0,35%

PSI 20 PSI20 4.286,0 -17,8% -0,59%

IBEX 35 IBEX 6.951,1 -27,2% +0,11%

FTSEMIB FTSEMIB 19.793,8 -15,8% -0,14%

DOW JONES DJI 27.993,3 -1,9% +1,18%

NASDAQ CCMP 11.056,7 +23,2% +1,87%

S&P 500 SPX 3.383,5 +4,7% +1,27%

NIKKEI 225 NIKI 23.559,3 -0,4% +0,65%

SHENZ 300 SHSZN 4.651,1 +13,5% +0,51%

HANG SENG HSI 24.640,3 -12,6% +0,56%

EUR/USD 1,1866 +5,8% +0,17%

BRENT BRENT 39,61 -40,0% -0,55%

CRUDE OIL NYMEX 37,26 -39,0% -0,2%

GOLD GOLDS 1.956,86 +29,0% +0,84%

SILVER XAG 27,12 +51,9% +1,47%

Nat GAS NG1 2,31 +5,5% +1,81%

ALUMIN LMAHDY 1.761,76 -1,1% +1,43%

COPPER HG1 306,65 +9,6% +1,07%

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

ELLAKTOR SA 10,01% TERNA ENERGY SA -0,52%
NATL BANK GREECE 9,59% LAMDA DEVELOPMEN 1,25%

EUROBANK ERGASIA 9,10% SARANTIS 1,50%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα (15/09/2020)

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Πρεμιέρα συζητήσεων στο ΝΑΤΟ
Την τρίτη τους συνάντηση θα έχουν σήμερα στο ΝΑΤΟ ο Έλληνας και ο Τούρκος στρατιωτικός αντιπρόσωπος με αξιωματούχο της στρατιωτικής επιτροπής της
Συμμαχίας, αναζητώντας το κοινό πλαίσιο που θα επιτρέψει την έναρξη του διμερούς διαλόγου για έναν μηχανισμό απεμπλοκής (deconfliction mechanism). Με
την αποχώρηση του «Oruc Reis» από την περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου, εκπληρώθηκε η βασική προϋπόθεση που έθετε η Αθήνα για την έναρξη του τεχνικού
αυτού διαλόγου.
Ωστόσο, παραμένουν εμπόδια στον δρόμο προς μία διαπραγμάτευση ουσίας επί των μέτρων απεμπλοκής. Στη σημερινή συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ», η ελληνική πλευρά θα προσέλθει με νέα σχόλια επί των σχολίων του ΝΑΤΟ στην πρώτη τοποθέτηση της Αθήνας επί του αρχικού εγγράφου που έθεσε σε
κίνηση τη διαδικασία. Πρόκειται για το έγγραφο που επιδόθηκε από τον γενικό γραμματέα Γενς Στόλτενμπεργκ πριν από 12 μέρες στους στρατιωτικούς
αντιπροσώπους των δύο πλευρών.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η πρώτη αυτή συνάντηση διήρκεσε μόνο πέντε λεπτά, με τον γ.γ. να αρνείται να εμπλακεί σε συζήτηση επί της ουσίας. Είχε
προηγηθεί –πριν από τη συνάντηση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη– συνάντηση οκτώ μελών της Συμμαχίας (Ελλάδα, Τουρκία συν οι
έξι μεγάλες χώρες) για την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση.
Βάσει των ίδιων πηγών, το υπό διαπραγμάτευση έγγραφο, που είναι περιεχομένου μισής σελίδας, περιλαμβάνει αναφορές στην επαναδέσμευση των δύο
πλευρών στις βασικές αρχές του ΝΑΤΟ – και ειδικά το άρθρο 1 του καταστατικού χάρτη της Συμμαχίας που αναφέρεται στην «ειρηνική επίλυση διαφορών» και
στη μη απειλή ή χρήση βίας.
Επιπλέον, γίνεται αναφορά στον σεβασμό των αρχών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και του Δικαίου της Θάλασσας. Στα σημεία αυτά η Τουρκία
αναμένεται να προβάλλει ενστάσεις. Ένα από τα μέτρα αποτροπής σύρραξης που αναφέρονται στο κείμενο αφορά γραμμή επικοινωνίας σε επιχειρησιακό
επίπεδο, ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο μέσω ασφαλούς ΝΑΤΟϊκού καναλιού, για απευθείας συνεννόηση μεταξύ των στρατιωτικών επιτελείων των δύο πλευρών.
Επί του παρόντος δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα τακτικών συναντήσεων, ούτε χρονοδιάγραμμα περάτωσης των επαφών. Kathimerini.gr

➢ Θετική η Έκθεση Αξιολόγησης, αλλά...
Στις 23 Σεπτεμβρίου θα δημοσιοποιηθεί η 7η Έκθεση Αξιολόγησης, με βάση τα ευρήματα των τηλεδιασκέψεων του Ιουλίου, με τις πληροφορίες από το
ευρωπαϊκό στρατόπεδο να αναφέρουν ότι η Έκθεση θα είναι θετική κι έτσι θα ανάβει “πράσινο” φως για την εκταμίευση άλλων 640 εκατ. Ευρώ από ANFA- SMP.
Η παρουσία και πολύ περισσότερο οι δηλώσεις του Κ. Ρέγκλινγκ, επιβεβαίωσαν πάντως, τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι δεν είναι όλα ρόδινα, παρά το ότι οι
ευρωπαϊκοί Θεσμοί έχουν ρίξει πολύ νερό στο κρασί τους, λόγω των ανατροπών που προκάλεσε η πρωτοφανής κρίση. Στην Έκθεση θα καταγράφεται η
ορθολογική χρήση των ταμειακών διαθεσίμων για τη στήριξη επιχειρήσεων- εργαζομένων, οι κοσμογονικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση που ψηφιοποιείται με
ρυθμούς- εξπρές, ο ανασχεδιασμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε μόνιμη βάση, ο προσανατολισμός του νέου Πτωχευτικού στις πρακτικές της
υπόλοιπης Ευρώπης. Υπάρχουν, όμως, και “καμπανάκια”.
Η ιστορία των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου είναι παλιά κι έχει καταντήσει κακόγουστο ανέκδοτο. Επί έτη, οι ελληνικές αρχές διαβεβαιώνουν τους
Ευρωπαίους ότι όλα θα αλλάξουν, ότι θα λειτουργήσουν μηχανισμοί που θα αποτρέπουν τη δημιουργία νέων οφειλών κι ότι οι παλιές θα εξοφληθούν άμεσα. Το
Δεκέμβριο του 2019 τα “φέσια” του Δημοσίου ανέρχονταν σε 1,329 δισ ευρώ και μετά από ένα pick στα 1,853 δισ τον Ιούνιο, τον Ιούλιο υποχώρησαν ελαφρώς
στα 1,709 δισ ευρώ, σε μια συγκυρία όπου θα έπρεπε το Κράτος να ρίχνει χρήμα στην αγορά, πόσο μάλλον να πληρώνει τα χρέη του.
Το υπουργείο Οικονομικών θεσμοθέτησε, όντως, μηχανισμούς, ενώ και οι εκταμιεύσεις προς τους φορείς που είναι “φορτωμένοι”, γίνονται με ικανοποιητικούς
ρυθμούς. Αυτό, όμως, δεν λέει πολλά πράγματα στους Ευρωπαίους, που βλέπουν ότι για μια ακόμα χρονιά ο σχεδιασμός πάει περίπατο και μάλιστα λόγω του
ίδιου ακριβώς λόγου: των καθυστερήσεων στις απονομές συντάξεων. Όπως δήλωσε δηκτικά ο επικεφαλής του ESM, το πιθανότερο είναι ότι και το νέο
χρονοδιάγραμμα πάει περίπατο.
Το δεύτερο “καμπανάκι” ήχησε για τα δημοσιονομικά. Το 2021 θα είναι μια χρονιά ανάλογα “χαλαρή” με το 2020, καθώς οι “πληγές” της πανδημίας θα είναι
ακόμα ανοικτές, ενώ ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμφωνηθεί “χαλάρωση” και το 2022, αφού ακόμα και η ΕΚΤ δεν βλέπει να αποκαθίστανται
νωρίτερα οι ζημιές της πρωτοφανούς κρίσης. Ο ελληνικός Προϋπολογισμός θα κλείσει φέτος με πρωτογενές έλλειμμα γύρω στο 5,7%, ενώ η πρόθεση του
υπουργείου Οικονομικών είναι να καταθέσει έναν ισοσκελισμένο Προϋπολογισμό για το 2021, χωρίς φυσικά να μπορεί κανείς να εγγυηθεί το τελικό αποτέλεσμα.
Ο Κ. Ρέγκλινγκ φρόντισε με έναν εύσχημο τρόπο να υπενθυμίσει ότι αν και η Ελλάδα δεν γλίτωσε από την κρίση που “χτύπησε” όλη την Ευρώπη, θα πρέπει να...
συμμαζευθεί ελαφρώς από την επόμενη χρονιά, καθώς κουβαλάει στην πλάτη της ένα τεράστιο φορτίο.
Ουσιαστικά ο επικεφαλής του Ευρωμηχανισμού έκανε μια σαφή νύξη, έριξε μια προειδοποιητική βολή για την επιδείνωση των παραμέτρων βιωσιμότητας του
Χρέους, όχι απλώς ως θεσμικό όργανο της Ευρώπης, αλλά ως ο μεγαλύτερος δανειστής της Ελλάδας, με την οποία έχει ανοικτούς λογαριασμούς ως το 2070. Όσο,
λοιπόν κι αν η φετινή χρονιά μπορεί να θεωρηθεί ως “ μη γενόμενη” λόγω κορωνοϊού, ο ESM είναι προφανές ότι επιθυμεί να χαλιναγωγήσει τις ενδεχόμενες
δημοσιονομικές παρεκτροπές σε βάθος δύο ή περισσότερων ετών, εξ ου και η επισήμανση για την προσωρινή ισχύ των ελαφρύνσεων της Θεσσαλονίκης.
Ποιο μπορεί να είναι το αντίβαρο; Βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που θα διασφαλίσουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα
και θα “κλειδώσουν” το χαμηλό κόστος δανεισμού από τις αγορές. Economistas.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09:00 Ηνωμένο Βασίλειο: Δείκτης Μέσων Απολαβών +Επιμίσθιο (Μπόνους) (Jul) -1,3% -1,2%

12:00 Γερμανία: Οικονομική Αντίληψη Γερμανικού ZEW (Sep) 69,8 71,5

16:15 ΗΠΑ: Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Aug) 1,0% 3,0%
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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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