
Σημείωμα

Θετική έκπληξη η χθεσινή άνοδος στο ΧΑ, αν και ο όγκος
συναλλαγών δεν είχε αντίστοιχα σημαντική αύξηση.
Ζητούμενο για τις επόμενες συνεδριάσεις είναι κατ'
ελάχιστο η κατοχύρωση των τρεχόντων επιπέδων ή/και η
περαιτέρω ενίσχυση του ΓΔΧΑ δεδομένου ότι το διεθνές
επενδυτικό κλίμα παραμένει υποστηρικτικό. Σημειώνουμε
και πάλι ότι κατά την εκτίμησή μας ο χρόνος λειτουργεί
υπερ των αγοραστών. Μοναδική αντίσταση αποτελεί η
προηγούμενη τοπική κορυφή στις 825 μονάδες. Σήμερα
δημοσιεύεται η πρώτη μέτρηση για το ΑΕΠ δ΄ τριμήνου της
Ευρωζώνης.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 796,4 -1,6% +2,6%

FTASE 25 FTASE 1.897,4 -1,9% +2,7%

FTSEM 40 FTSEM 1.124,9 +1,6% +1,9%

FTSEA 140 FTSEA 467,9 -1,2% +2,4%

MSCI WORLD MXWO 2.829,7 +5,2% +0,38%

MSCI EMERG MXEF 1.437,7 +11,3% +0,62%

SXXP 600 SXXP 419,5 +5,1% +1,32%

DAX DAX 14.109,5 +2,8% +0,42%

FTSE 100 UKX 6.756,1 +4,6% +2,52%

CAC 40 CAC 5.786,3 +4,2% +1,45%

PSI 20 PSI20 4.814,4 -1,7% +1,87%

IBEX 35 IBEX 8.203,5 +1,6% +1,84%

FTSEMIB FTSEMIB 23.604,3 +6,2% +0,83%

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 30.467,8 +11,0% +1,28%

SHENZ 300 SHSZN 5.807,7 +11,4% +2,14%

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

EUR/USD 1,2129 -0,7% +0,07%

BRENT BRENT 63,30 +22,2% +1,39%

CRUDE OIL NYMEX 59,47 +24,1% +2,1%

GOLD GOLDS 1.818,86 -4,2% -0,29%

SILVER XAG 27,62 +4,6% +0,94%

Nat GAS NG1 2,91 +20,7% +1,53%

ALUMIN LMAHDY 2.083,25 +5,6% -0,16%

COPPER HG1 378,80 +8,6% +0,44%

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

PIRAEUS FINANCIA 9,25% SARANTIS -0,78%
VIOHALCO SA 5,44% PLASTIKA KRITIS 0,00%

ALPHA BANK AE 5,06% TERNA ENERGY SA 0,83%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 16/02/2021.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Το Ταμείο Ανάκαμψης φέρνει κίνητρα για συγχωνεύσεις εταιρειών
Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η κυβέρνηση το νομοθετικό πλαίσιο με τα κίνητρα που θα δοθούν στις επιχειρήσεις προκειμένου να συγχωνευτούν ενόψει της
αξιοποίησης του δανειοδοτικού σκέλους των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι για τη σύνταξη του πλέγματος των κινήτρων (φορολογικών, ασφαλιστικών κ.ά.) που θα δοθούν,
προσελήφθη ως σύμβουλος από το οικονομικό επιτελείο η Boston Consulting.
Η ανάγκη θέσπισης κινήτρων με στόχο τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές στο επιχειρείν υπαγορεύεται από το εξαιρετικά μικρό μέγεθος που έχουν οι ελληνικές
επιχειρήσεις -σε ποσοστό άνω του 45% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.
Πηγές με γνώση της διαδικασίας επισημαίνουν στο Euro2day.gr ότι «η πλειοψηφία των ελληνικών βιώσιμων επιχειρήσεων, κάτι που παρατηρείται στους
περισσότερους κλάδους, είναι μικρές, ακόμη και οι μεσαίες. Γεγονός που τις αποκλείει από την εύκολη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Δεν είναι δηλαδή
"bankable"».
Έλλειψη ανταγωνιστικότητας
Με δεδομένο ότι η Ελλάδα θα λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης 13 δισ. ευρώ δάνεια, τα οποία πρέπει να τα διοχετεύσει στις επιχειρήσεις, στην κυβέρνηση
αναγνωρίζουν πως για να αξιοποιηθούν σωστά τα εν λόγω κεφάλαια, πρέπει οι ελληνικές εταιρείες να δυναμώσουν προκειμένου να μπορούν να φθάσουν στο
γκισέ του Ταμείου Ανάκαμψης.
«Σήμερα οι περισσότερες -και δεν μιλάμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις- δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να πάρουν δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης»,
αναφέρει στο Euro2day.gr τραπεζική πηγή. Προσθέτει δε ότι το μικρό μέγεθός τους τους στερεί σε σημαντικό βαθμό την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των
ευρωπαϊκών και δεν αποτελούν ελκυστικό προϊόν για δανειοδότηση, πόσο μάλλον από τα 13 δισ. ευρώ δάνεια του Recovery Fund, τα οποία θα απαιτούν και μια
σειρά προϋποθέσεων.
Το συντριπτικό μικρό μέγεθος και η έλλειψη χαρακτηριστικών που τις καθιστούν bankable αποδείχθηκε, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, στα προγράμματα
χρηματοδότησης μέσω τραπεζικού δανεισμού που άνοιξαν λόγω Covid όπως ΤΕΠΙΧ ΙΙ, Εγγυοδοτικό Ταμείο κ.ά.
Τα κίνητρα
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη δέσμη των κινήτρων που εξετάζει η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Boston Consulting περιλαμβάνονται:
Χαμηλός φορολογικός συντελεστής για συγκεκριμένα χρονικό διάστημα για τις υπό συγχώνευση εταιρείες
Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε συνάρτηση με τον τζίρο
Τα κίνητρα, φορολογικά και ασφαλιστικά, θα συνδέονται και με τον αριθμό των εργαζομένων των επιχειρήσεων
Ειδική μέριμνα θα υπάρξει για όσες επιχειρήσεις έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα
Ελκυστικά δανειακά προγράμματα για τις υπό συγχώνευση επιχειρήσεις. Euro2day.gr

➢ Γ. Στουρνάρας: "Αναγκαία μεταρρύθμιση η εταιρεία διαχείρισης ενεργητικού - Bad Bank"
Στη λίστα με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις της οικονομίας συγκαταλέγει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας τη δημιουργία της
Εταιρείας Διαχείρισης Ενεργητικού των τραπεζών τη λεγόμενη και bad bank. O κ. Στουρνάρας, στην αποκλειστική συνέντευξή του τονίζει ότι με δεδομένο ότι τα
κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα είναι υπερπολλαπλάσια των αντίστοιχων στην Ευρώπη αλλά και το γεγονός ότι η πανδημία θα προσθέτει επιπλέον 8 έως 10
δισεκατομμύρια νέα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, "έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση μία εταιρεία διαχείρισης ενεργητικού”, η οποία θα λύσει δύο προβλήματα
τα οποία είναι εξίσου σοβαρά. ”Το ένα είναι το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και το δεύτερο είναι το πρόβλημα της αναβαλλόμενης φορολογίας”.
Σημειώνει ότι το γεγονός ότι η "κακή” τράπεζα προτείνεται και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι "μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί”.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος παραθέτει και μια σειρά από άλλες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας, μεταξύ των οποίων, την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και τη σύνδεση
της εκπαίδευσης με την έρευνα και την καινοτομία.
Προβλέπει ότι από το δεύτερο φετινό τρίμηνο η οικονομία θα επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και θεωρεί το Ταμείο Ανάκαμψης ως τη νέα μεγάλη
ευκαιρία της Ελλάδας. Capital.gr

➢ Mytilineos: Μεγάλο πράσινο deal με εξαγορά φωτοβολταϊκών 1,48 GW
Συμφωνία που αναδεικνύει τη Mytilineos σε πρωταγωνιστή της πράσινης μετάβασης ανακοινώνει σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα η εταιρεία καθώς
εξαγοράζει χαρτοφυλάκιο έργων της Εγνατία Group ισχύος 1,48GW. Πρόκειται για αδειοδοτημένα έργα που αναπτύσσονται σε 12 περιφερειακές ενότητες της
χώρας και τα οποία είχαν ενταχθεί πρόσφατα στις στρατηγικές επενδύσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός των project φτάνει τα 888,1 εκατ. ευρώ και
περιλαμβάνει το σχεδιασμό και ανάπτυξη εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων σε περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.
Με την κίνησή της αυτή η Mytilineos επιβεβαιώνει τη στρατηγική της για εκπλήρωση του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας των δραστηριοτήτων της
σταδιακά από το 2030, με χρονικό ορίζοντα πλήρους επίτευξης το 2050. Η πράσινη στρατηγική της Mytilineos αναμένεται να παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση
που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, από τον επικεφαλής της εταιρείας Ε. Μυτιληναίο. Σημειώνεται ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός της Mytilineos εκτός από έργα
ΑΠΕ περιλαμβάνει την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας. Άλλωστε η Mytilineos έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στις καινοτόμες αυτές τεχνολογίες
πράσινης ενέργειας έχοντας αναλάβει και εκτελέσει σημαντικό αριθμό αντίστοιχων έργων στο εξωτερικό. Capital.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Τα χρηματιστήρια της Κίνας είναι κλειστά λόγω της αργίας του Σεληνιακού Νέου Έτους

12:00 Γερμανία: Οικονομική Αντίληψη Γερμανικού ZEW (Feb) 59,6 61,8

12:00 Ευρωζώνη: ΑΕΠ (ετήσια) (Q4) -5,1% -5,1%
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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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