
Σημείωμα

Νέα υποχώρηση τιμών καταγράφηκε χθες, ενώ ο όγκος
συναλλαγών παρέμεινε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Το
γεωπολιτικό μέτωπο εκτιμούμε ότι θα μας ταλαιπωρεί για
αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να δρομολογηθούν
ορισμένες θετικές εξελίξεις. Στις ΗΠΑ η χθεσινές πιέσεις
οφείλονται σε μη ικανοποιητικά εταιρικά αποτελέσματα και
στην διαφαινόμενη καθυστέρηση (μετά τις εκλογές) για
συμφωνία στο πακέτο στήριξης της οικονομίας. Επιμένουμε
στην στρατηγική επιλογή τίτλων μέχρι να βελτιωθεί η
ορατότητα, ενώ θα αναζητήσουμε σημείο εισόδου σε
περίπτωση σημαντικής αδυναμίας της αγοράς.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 632,8 -31,0% -0,55%

FTASE 25 FTASE 1.497,3 -34,8% -0,75%

FTSEM 40 FTSEM 907,3 -24,1% -0,03%

FTSEA 140 FTSEA 375,7 -33,9% -0,61%

MSCI WORLD MXWO 2.453,6 +4,0% -0,43%

MSCI EMERG MXEF 1.135,6 +1,9% -0,08%

SXXP 600 SXXP 370,6 -10,9% -0,09%

DAX DAX 13.028,1 -1,7% +0,07%

FTSE 100 UKX 5.935,1 -21,3% -0,58%

CAC 40 CAC 4.941,7 -17,3% -0,12%

PSI 20 PSI20 4.300,3 -17,5% +0,34%

IBEX 35 IBEX 6.916,6 -27,6% +0,60%

FTSEMIB FTSEMIB 19.607,7 -16,6% +0,25%

DOW JONES DJI 28.514,0 -0,1% -0,58%

NASDAQ CCMP 11.768,7 +31,2% -0,80%

S&P 500 SPX 3.488,7 +8,0% -0,66%

NIKKEI 225 NIKI 23.626,7 -0,1% +0,11%

SHENZ 300 SHSZN 4.807,1 +17,3% -0,66%

HANG SENG HSI 24.667,1 -12,5% +0,07%

EUR/USD 1,1746 +4,8% +0,00%

BRENT BRENT 43,32 -34,4% +2,05%

CRUDE OIL NYMEX 41,04 -32,8% +2,1%

GOLD GOLDS 1.901,52 +25,3% +0,54%

SILVER XAG 24,27 +35,9% +0,53%

Nat GAS NG1 2,64 +20,4% -7,67%

ALUMIN LMAHDY 1.835,00 +3,0% -0,46%

COPPER HG1 305,05 +9,1% +0,20%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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GEK TERNA HOLDIN 1,74% EUROBANK ERGASIA -2,85%
SARANTIS 1,22% MOTOR OIL-HELLAS -2,50%

LAMDA DEVELOPMEN 1,09% JUMBO SA -2,34%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα (15/10/2020).

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ «Παιχνίδια» της Άγκυρας με πλωτό γεωτρύπανο
Την ώρα που το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Ορούτς Ρέις» πλέει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η Άγκυρα φαίνεται πως δυναμιτίζει το κλίμα, με το
«πέρασμα» ενός πλωτού γεωτρύπανου από την περιοχή.
Πρόκειται για το «Κανουνί», το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι Τασούκου της Τουρκίας, στην επαρχία της Μερσίνης και έχει προορισμό το λιμάνι Χαϊντάρπασα
της Κωνσταντινούπολης.
Τα ξημερώματα το «Κανουνί», το τρίτο τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο μετά το «Φατίχ» και το «Γιαβούζ» έπλεε νότια του Καστελλόριζου και αυτή την ώρα
κατευθύνεται στο στενό μεταξύ Καρπάθου και Ρόδου.
Σημειώνεται ότι στα πρώτα δύο γεωτρύπανα που αγόρασε η Τουρκία δόθηκαν τα ονόματα των σουλτάνων Φατίχ (Μωάμεθ ο Πορθητής 1432-1481) και Γιαβούζ
(Σουλτάνος Γιαβούζ Σελίμ 1470-1520). Το γεωτρύπανο «Κανουνί» έχει ως αναφορά τον Σουλτάνο Σουλεϊμάν (1496-1566) ο οποίος ήταν γνωστός ως Kanuni
(Νομοθέτης) Σουλτάν Σουλεϊμάν.
Όσον αφορά τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, έχει μήκος 228 μέτρα και χωρητικότητα 61.619 τόνων. Μπορεί να προχωρήσει σε γεώτρηση μέχρι και 11.400 μέτρων,
την ώρα που αντίστοιχη ικανότητα των «Φατίχ» και «Γιαβούζ», είναι περίπου 12.000 μέτρα.
Σύνοδος Κορυφής: Στο τραπέζι ξανά οι κυρώσεις
Στο μεταξύ, η Σύνοδο Κορυφής μεταφέρεται η διπλωματική μάχη για την αναχαίτιση της τουρκικής προκλητικότητας.
Η ελληνική πλευρά δηλώνει έτοιμη να ζητήσει ενεργοποίηση των κυρώσεων, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτηρίζοντας
σοβαρότατη κλιμάκωση την πορεία του Ορούτς Ρέις.
Το ζήτημα της Τουρκίας θα συζητηθεί κατά την δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής, σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρείται βέβαιο ότι η ελληνική πλευρά θα θέσει
επιτακτικά την προοπτική των κυρώσεων, επιχειρώντας να κεφαλαιοποιήσει και την έκδηλη αμηχανία -έως εκνευρισμό- που καταγράφεται στους κόλπους της Ε.Ε.
έναντι των νέων κινήσεων κλιμάκωσης της Άγκυρας.
Ο Ερντογάν κόβει τις γέφυρες για διάλογο
Χθες, ο Ταγίπ Ερντογάν, με δηλώσεις του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, έδειξε πως εγκαταλείπει οποιαδήποτε διπλωματική προσπάθεια
μείωσης της έντασης στο Αιγαίο και στην Ανατ. Μεσόγειο και ανακοίνωσε πως «θα δώσει την κατάλληλη απάντηση στην Ελλάδα και στους Ελληνοκυπρίους». Ο
Τούρκος πρόεδρος σε όλη του την ομιλία δεν αναφέρθηκε καθόλου στις διερευνητικές επαφές και σε διπλωματικές προσπάθειες. Αναλυτές εκτιμούν πως στόχος
της τουρκικής κυβέρνησης είναι η επαναδιαπραγμάτευση με την Ε.Ε., καθώς στο προεδρικό μέγαρο δεν υπάρχει ικανοποίηση από τα αποτελέσματα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και επικρατεί η άποψη πως θα έπρεπε να υπάρχουν πιο ξεκάθαρες παροχές προς την Τουρκία.
Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν, σε συνέντευξή του (Haber Global), ξεκαθάρισε πως «εμείς στις διερευνητικές επαφές θέλουμε να
συζητηθούν όλα τα θέματα, όπως η υφαλοκρηπίδα, τα νησιά, οι εναέριες διελεύσεις κ.λπ.».
Ο Ερντογάν, στην ομιλία του, ανακοίνωσε πως η παρουσία της Τουρκίας στην Ανατ. Μεσόγειο θα συνεχιστεί με δύο ερευνητικά σκάφη κι ένα γεωτρύπανο. «Το
“Ορούτς Ρέις” επέστρεψε στην αποστολή του στην Ανατ. Μεσόγειο, το δεύτερο ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας το “Μπαρμπαρός” συνεχίζει τις γεωτρήσεις
του», είπε, ενώ δήλωσε πως «το γεωτρύπανο “Γιαβούζ” θα επιστρέψει στη Μεσόγειο για γεωτρήσεις» και τόνισε πως θα συνοδεύεται από τα πλοία του
τουρκικού ναυτικού. Kathimerini.gr

➢ Απώλειες στην Ασία μετά το νέο αδιέξοδο στις ΗΠΑ για το πακέτο τόνωσης
Με αρνητικό πρόσημο κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια την Πέμπτη καθώς υποχωρούν οι ελπίδες ότι στις ΗΠΑ, Λευκός Οίκος και Κογκρέσο θα καταφέρουν
να καταλήξουν σε μια συμφωνία για το πακέτο τόνωσης της οικονομίας πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν δήλωσε χθες ότι είναι ακόμα "πολύ μακριά" στις συζητήσεις με τους ηγέτες του Κογκρέσου για το πακέτο
τόνωσης της αμερικανικής οικονομίας.
Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι ο Μνούτσιν εκτίμησε ότι θα είναι δύσκολο να
ολοκληρωθεί μια συμφωνία πριν τις εκλογές του επόμενου μήνα. Οι τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού ΥΠΟΙΚ φαίνεται να βάζουν οριστικό τέλος στις λίγες
ελπίδες που υπήρχαν ότι το Κογκρέσο και ο Λευκός Οίκος θα καταφέρουν να συμφωνήσουν σε ένα δημοσιονομικό πακέτο τόνωσης για την παροχή οικονομικής
βοήθειας στις αμερικανικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Στο ταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχωρεί σε ποσοστό 0,5% στις 23.507,23 μονάδες.
Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng υποχωρεί σε ποσοστό 1,3%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite σημειώνει μικρές απώλειες 0,1%.
Στη Νότια Κορέα ο Kospi υποχωρεί 0,7%. Στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 σημειώνει άνοδο 0,5%, ενώ ο NZ50 της Νέας Ζηλανδίας χάνει 0,45%. Οι δείκτες σε
Ταϊβάν και Σιγκαπούρη χάνουν 0,7% και 0,6% αντίστοιχα.
Ο δείκτης SET στην Ταϊλάνδη χάνει 0,9% μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης από την κυβέρνηση στον απόηχο της μαζικής διαδήλωσης την Τετάρτη
από χιλιάδες διαδηλωτές που ζητούν δημοκρατικές αλλαγές. Capital.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

15:30 ΗΠΑ: Αρχικές Αιτήσεις Επιδόματος Ανεργίας 825Κ 840Κ

15:30 ΗΠΑ: Ομοσπονδιακός Δείκτης Βιομηχανίων Philadelphia (Oct) 14,0 15,0

18:00 ΗΠΑ: Απογραφή Αργού Πετρελαίου -3,387Μ 0,501Μ

19:00 Ευρωζώνη: Ομιλία της Προέδρου της ΕΚΤ, Λαγκάρντ
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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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