
Σημείωμα

Ο ΓΔΧΑ υποχώρησε κατά την χθεσινή συνεδρίαση
ενδεχομένως προμηνύοντας ότι οι ταλαντώσεις στα
τρέχοντα επίπεδα θα συνεχιστούν εν αναμονή θετικών
εξελίξεων στο μέτωπο της πανδημίας, αλλά και των
επερχόμενων εταιρικών αποτελεσμάτων δ΄ τριμήνου. Εν τω
μεταξύ οι αποδόσεις των ομολόγων συνεχίζουν να
σκαρφαλώνουν με το εγχώριο 10ετές να κινείται και αυτό
πάνω από το 0,8% (mid ytm), ήτοι στα επίπεδα που
βρισκόταν στις αρχές Νοεμβρίου. Εκτιμούμε ότι η μέχρι και
την περιοχή του 1,20% (mid ytm) αυτό πιθανότατα να μην
αποτελέσει πρόβλημα στις εγχώριες αποτιμήσεις μετοχών.
Η σημερινή ατζέντα περιλαμβάνει τα νεότερα από την
αγορά εργασίας και κατοικίας των ΗΠΑ καθώς και την
επικαιροποιημένη μέτρηση καταναλωτικής εμπιστοσύνης
στην Ευρωζώνη.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 788,8 -2,5% -0,9%

FTASE 25 FTASE 1.873,8 -3,1% -1,1%

FTSEM 40 FTSEM 1.119,2 +1,1% -0,4%

FTSEA 140 FTSEA 461,7 -2,5% -1,3%

MSCI WORLD MXWO 2.816,0 +4,7% -0,43%

MSCI EMERG MXEF 1.444,9 +11,9% +0,19%

SXXP 600 SXXP 416,1 +4,3% -0,74%

DAX DAX 13.909,3 +1,4% -1,10%

FTSE 100 UKX 6.710,9 +3,9% -0,56%

CAC 40 CAC 5.765,8 +3,9% -0,36%

PSI 20 PSI20 4.822,1 -1,6% -0,16%

IBEX 35 IBEX 8.122,7 +0,6% -0,38%

FTSEMIB FTSEMIB 23.178,6 +4,3% -1,12%

DOW JONES DJI 31.613,0 +3,3% +0,29%

NASDAQ CCMP 13.965,5 +8,4% -0,58%

S&P 500 SPX 3.931,3 +4,7% -0,03%

NIKKEI 225 NIKI 30.292,2 +10,4% -0,58%

SHENZ 300 SHSZN 5.807,7 +10,0% +2,14%

HANG SENG HSI 31.084,9 +14,2% +1,10%

EUR/USD 1,2038 -1,5% -0,56%

BRENT BRENT 64,34 +24,2% +1,56%

CRUDE OIL NYMEX 61,14 +26,0% +1,8%

GOLD GOLDS 1.776,13 -6,4% -1,02%

SILVER XAG 27,38 +3,7% +0,51%

Nat GAS NG1 3,22 +26,8% +2,88%

ALUMIN LMAHDY 2.101,55 +6,5% +1,19%

COPPER HG1 382,05 +8,6% -0,35%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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5 days Av.
Traded Value

20 days Av.
Traded Value

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

ELLAKTOR SA 3,30% PIRAEUS FINANCIA -4,52%
PUBLIC POWER COR 3,25% ALPHA BANK AE -2,94%

PLASTIKA KRITIS 3,13% TERNA ENERGY SA -2,27%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 18/02/2021.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Συνεχής η άνοδος των διασωληνωμένων, οδηγεί σε παράταση του lockdown στην Αττική
Η συνεχιζόμενη άνοδος στον αριθμό των διασωληνωμένων με Covid-19 ασθενών, την ώρα δε που οι διαθέσιμες κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας
εξαντλούνται, αναμένεται να είναι ο βασικός λόγος για την παράταση του lockdown στο λεκανοπέδιο κατά την αυριανή συνεδρίαση της επιτροπής των
εμπειρογνωμόνων, μια εισήγηση που όπως όλα δείχνουν κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφος.
Κατά το ρεπορτάζ, το σκληρό lockdown στην πρωτεύουσα θα διαρκέσει για δύο εβδομάδες ακόμη (υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις αρχικές κυβερνητικές
ανακοινώσεις θα ισχύσει έως τις 28 Φεβρουαρίου), στην καλύτερη περίπτωση, παρά το γεγονός πως οι νέες διαγνώσεις δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, με
τους ειδικούς να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να δουν την επίπτωση των περιοριστικών μέτρων και κυρίως τη μείωση των νοσηλειών, μια διαδικασία που
όπως έχει αποδειχθεί είναι αργή και δύσκολη.
Κατά την τελευταία ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 313 (67.7% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι
70 έτη. To 86.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 1.322 κλίνες ΜΕΘ στην επικράτεια, οι 873 είναι κατειλημμένες και οι 449 κενές. Στην Αττική από τις 599 κλίνες ΜΕΘ, οι 489
είναι κατειλημμένες και οι 110 κενές. Στις κλίνες ΜΕΘ- Covid στην επικράτεια, από τις 656 κλίνες οι 351 είναι κατειλημμένες, ενώ στα νοσοκομεία της Αττικής από
τις 240 κλίνες ΜΕΘ- Covid μόλις οι 36 είναι κενές.
Για το πολύ πιθανό πλέον ενδεχόμενο να παραταθεί το οριζόντιο lockdown στην Αττική ρωτήθηκε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας κατά τη χθεσινή
ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας, χωρίς εντούτοις να δώσει σαφή απάντηση για το πόσος χρόνος θα χρειαστεί ακόμη μέχρι να αποσυμπιεστεί το σύστημα
υγείας. "Αν δει κανείς το χάρτη του ECDC, θα διαπιστώσει ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, βρίσκεται σε καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση από όλη την υπόλοιπη
Ευρώπη. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι τα μέτρα τα οποία παίρνουμε με βάση την πανδημία, την τεράστια κρίση Δημόσια Υγείας, έχουν αποδώσει και
έχουν φέρει αποτελέσματα" τόνισε.
Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων θα κάνει την εισήγησή της την Παρασκευή εκτός απροόπτου και οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν από την
Κυβέρνηση. Capital.gr

➢ ΤΑΙΠΕΔ: Οι μνηστήρες για το «μικρό Ελληνικό» στις Γούρνες Ηρακλείου
Ζωηρό ενδιαφέρον και από μεγάλα μάλιστα ονόματα της ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς καθώς και εταιριών του real estate φέρεται να εκδηλώνεται στον
διαγωνισμό που προκήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση τμήματος της έκτασης της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου.
Πηγές κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε επενδυτικά σχήματα που απαρτίζονται από επιχειρήσεις όπως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Grivalia, η Dimand καθώς και από
κρητικούς επιχειρηματίες.
Το σχέδιο αξιοποίησης της παραθαλάσσιας έκτασης 345.567 τ.μ., η οποία βρίσκεται 13 χλμ. από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και 16 χλμ. από την πόλη
του Ηρακλείου, έχει χαρακτηριστεί ως «μικρό Ελληνικό».
Σύμφωνα με το ΕΣΧΑΔΑ, για το οποίο επίκειται η έγκριση του από το ΣτΕ, προβλέπονται οι γενικές χρήσεις γης «Θεματικά Πάρκα – Εμπορικά Κέντρα – Αναψυχή»
και «Τουρισμός – Αναψυχή».
Επίσης με βάση νομοθεσία του 2018 προβλέπεται και η παραχώρηση άδειας καζίνου. Για τη σχετική διαδικασία εκκρεμεί η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.
Το ακίνητο στις Γούρνες χωρίζεται σε δύο ζώνες. Στην πρώτη έκτασης 29.113 τ.µ. οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι: Εμπορικά καταστήματα, καταστήµατα
παροχής υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, κοινωνική πρόνοια, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί, αθλητικές
εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού, εστίαση, αναψυκτήρια, στάθμευση (κτίρια – γήπεδα), εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων.
Στη δεύτερη οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι τουριστικά καταλύματα (κύρια και µη κύρια, σύνθετα τουριστικά καταλύματα κλπ.), ειδικές τουριστικές υποδομές και
λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, κλπ.), τουριστικοί λιμένες, όπως αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών, κλπ.), εμπορικά
καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, καζίνο, κοινωνική πρόνοια, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί χώροι, χώροι
συνάθροισης κοινού, εστίαση, αναψυκτήρια, στάθμευση (κτήρια – γήπεδα), εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μία φάση με πρόσκληση υποβολής προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά μέχρι την
15η Ιουλίου 2021.
Το Ταμείο θα συστήσει ανώνυμη εταιρεία στην οποία θα εισφέρει την κυριότητα επί του ακινήτου και θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών της στον
πλειοδότη, υπό την αίρεση της προηγούμενης έγκρισης του ΕΣΧΑΔΑ για το ακίνητο.
Το χρονοδιάγραμμα της διαγωνιστικής διαδικασίας έχει ως εξής:
17.02.2021 Έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας – Ανάρτηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.hradf.com)– Έναρξη
λειτουργίας VDR
Έως και 26.03.2021 Ανάρτηση Σχεδίου Σύβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών
14.05.2021 Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων επί του Σχεδίου Σύβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών
Έως και 14.06.2021 Ανάρτηση του Τελικού Σχεδίου Σύβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών στο VDR
25.06.2021 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήματος για επίσκεψη στο Ακίνητο
07.07.2021 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων σχετικά µε τον Διαγωνισμό
15.07.2021 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών
Euro2day.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

14:30 Ευρωζώνη: Η ΕΚΤ δημοσιεύει τα πρακτικά της συνάντησης νομισματικής πολιτικής

15:30 ΗΠΑ: Άδειες Κτιρίων (Jan) 1,678M 1,704M

15:30 ΗΠΑ: Αρχικές Αιτήσεις Επιδόματος Ανεργίας 765Κ 793Κ

15:30 ΗΠΑ: Ομοσπονδιακός Δείκτης Βιομηχανίων Philadelphia (Feb) 20,0 26,5

18:00 ΗΠΑ: Απογραφή Αργού Πετρελαίου -2,175Μ -6,644Μ
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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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