
Σημείωμα

Άνοδο με συρρικνωμένο όγκο συναλλαγών
πραγματοποίησε χθες ο ΓΔΧΑ κινούμενος εντός
εκτιμώμενου εύρους διακύμανσης. Η Ευρώπη συνεχίζει τις
προσπάθειες στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας με
την απόφαση για δημιουργία ενός επενδυτικού κεφαλαίου
500δισ ευρώ, που θα στηρίξει τα κράτη μέλη και θα
αποπληρωθεί από τον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Ωστόσο, τα φώτα των αγορών συνεχίζονται να
επικεντρώνονται στα εταιρικά αποτελέσματα Α΄τριμήνου.
Σήμερα, μετά το κλείσιμο ανακοινώνει η Φουρλής
Συμμμετοχών (Α΄τρίμηνο), γεγονός που θα αποτελέσει μια
ένδειξη για την πορεία του λιανεμπορίου.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 609,5 -33,5% +2,7%

FTASE 25 FTASE 1.464,0 -36,3% +3,1%

FTSEM 40 FTSEM 833,6 -30,3% +1,8%

FTSEA 140 FTSEA 363,7 -36,1% +3,0%

MSCI WORLD MXWO 2.069,0 -12,3% +3,02%

MSCI EMERG MXEF 912,6 -18,1% +1,27%

SXXP 600 SXXP 341,6 -17,9% +4,07%

DAX DAX 11.058,9 -16,5% +5,67%

FTSE 100 UKX 6.048,6 -19,8% +4,29%

CAC 40 CAC 4.498,3 -24,8% +5,16%

PSI 20 PSI20 4.180,2 -19,8% +4,62%

IBEX 35 IBEX 6.779,3 -29,0% +4,70%

FTSEMIB FTSEMIB 17.401,5 -26,0% +3,26%

DOW JONES DJI 24.597,4 -13,8% +3,85%

NASDAQ CCMP 9.234,8 +2,9% +2,44%

S&P 500 SPX 2.953,9 -8,6% +3,15%

NIKKEI 225 NIKI 20.133,7 -14,9% +0,48%

SHENZ 300 SHSZN 3.922,9 -4,2% +0,26%

HANG SENG HSI 23.934,8 -15,1% +0,58%

EUR/USD 1,0913 -2,7% +0,86%

BRENT BRENT 34,81 -47,3% +7,11%

CRUDE OIL NYMEX 31,82 -47,9% +8,1%

GOLD GOLDS 1.732,55 +14,2% -0,64%

SILVER XAG 16,97 -5,0% +2,14%

Nat GAS NG1 1,78 -18,5% +8,32%

ALUMIN LMAHDY 1.462,75 -17,9% +2,37%

COPPER HG1 240,50 -14,0% +3,06%

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

20 days Av.
Traded Value

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

EUROBANK ERGASIA 11,65% GEK TERNA HOLDIN 0,16%
PUBLIC POWER COR 7,00% HELLENIC EXCHANG 0,30%

VIOHALCO SA 5,52% MOTOR OIL-HELLAS 1,00%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Η Fourlis αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2020 σήμερα, 19 Μαΐου 2020 (μετά τη συνεδρίαση).

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Συμφωνία Γερμανίας - Γαλλίας για επιχορηγήσεις 500 δισ.
Κοινή πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, τον τέταρτο και πιο σημαντικό πυλώνα της πανευρωπαϊκής απάντησης στην οικονομική κρίση της
πανδημίας, παρουσίασαν χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ. Το Παρίσι και το Βερολίνο προτείνουν τη
σύσταση ενός εργαλείου 500 δισ. ευρώ, με τους πόρους να προέρχονται από κοινή έκδοση χρέους μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να διανέμονται στις
περιοχές και τους κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Τα χρήματα προτείνεται να διανεμηθούν με τη μορφή επιχορηγήσεων μέσω των
προγραμμάτων του νέου μακροπρόθεσμου κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ η αποπληρωμή του χρέους δεν θα είναι συνάρτηση της στήριξης που έλαβε κάθε
χώρα.
Η σύμπλευση των δύο σημαντικότερων χωρών της Ε.Ε. είναι κρίσιμο βήμα για την επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης. Οπως είπε στην εξ αποστάσεως κοινή
συνέντευξη Τύπου ο κ. Μακρόν, «η συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας δεν σημαίνει συμφωνία μεταξύ των «27»· αλλά χωρίς συμφωνία μεταξύ των δύο,
δεν μπορεί να υπάρξει συνολική συμφωνία». Η κ. Μέρκελ τόνισε τη σημασία να δοθούν τα χρήματα ως επιχορηγήσεις αντί δανείων – «θέλουμε να αποφύγουμε
την αύξηση του χρέους στα κράτη-μέλη», είπε– και ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τα συγκεκριμένα κριτήρια κατανομής των πόρων. Ο Γάλλος
πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι η κοινή πρόταση θα βοηθήσει την Επιτροπή να καταλήξει, την ερχόμενη εβδομάδα, σε μία εισήγηση για το Ταμείο Ανάκαμψης
για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021-27) που θα επιτρέψει την τελική συμφωνία.
Σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε τη γαλλογερμανική
πρωτοβουλία, που «αναγνωρίζει την εμβέλεια και το μέγεθος της οικονομικής πρόκλησης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, και σωστά δίνει έμφαση στην ανάγκη να
εργαστούμε προς μία λύση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στον πυρήνα της». Η κ. Φον ντερ Λάιεν σημειώνει ότι στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόταση
της Κομισιόν, που «θα λάβει επίσης υπόψη τις απόψεις όλων των κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Η γαλλογερμανική πρόταση αποτελείται από τέσσερα μέρη. Σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι δύο πλευρές
ότι θα «ενισχύσει την ανθεκτικότητα, τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών και θα αυξήσει ειδικά τις επενδύσεις στην πράσινη και
στην ψηφιακή μετάβαση και στην ενδυνάμωση της έρευνας και της καινοτομίας». Το Ταμείο θα είναι μία «έκτακτη συμπληρωματική διάταξη, ενταγμένη στην
απόφαση των ιδίων πόρων» του ΠΔΠ, «με ένα σαφώς καθορισμένο μέγεθος και ημερομηνία λήξης και συνδεδεμένο με ένα δεσμευτικό σχέδιο αποπληρωμής»
πέρα από τον χρονικό ορίζοντα του νέου προϋπολογισμού.
Το δεύτερο μέρος είναι η «στρατηγική υγείας», εστιάζει στην ενίσχυση των ενιαίων υγειονομικών δυνατοτήτων της Ε.Ε. Ο στόχος, όπως αναφέρεται στο κοινό
ανακοινωθέν, είναι, με σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες στον τομέα αυτό, «να αναβαθμιστεί η ευρωπαϊκή διάσταση της υγειονομικής περίθαλψης και να
περιοριστεί η εξάρτηση της Ε.Ε.». Στην υπηρεσία του, Γαλλία και Γερμανία προτείνουν την ενίσχυση της χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη
φαρμάκων και ενός εμβολίου για τον κορωνοϊό, τη δημιουργία πανευρωπαϊκών αποθεμάτων ιατρικών προϊόντων και εξοπλισμού και την προώθηση της
παραγωγής τους εντός Ε.Ε., τον συντονισμό της προμήθειας μελλοντικών θεραπειών ή εμβολίων, τη σύσταση νέας ομάδας δράσης εντός του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) για την κοινή αντιμετώπιση μελλοντικών επιδημιών και την εναρμόνιση των εθνικών μεθοδολογιών για επιδημιολογικά
δεδομένα.
Το τρίτο μέρος αφορά ειδικά τις προτεραιότητες της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της ψηφιακής ατζέντας. Παρίσι και Βερολίνο ζητούν μεταξύ
άλλων πιο απαιτητικούς στόχους μείωσης των εκπομπών ώς το 2030.
Τέλος, οι δύο χώρες δεσμεύονται υπέρ της γαλλικής εμπνεύσεως προτεραιότητα της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομικής κυριαρχίας. Τάσσονται υπέρ της
διαφοροποίησης των εφοδιαστικών αλυσίδων ώστε η Ε.Ε. να μην εξαρτάται υπέρμετρα από μία χώρα ή έναν προμηθευτή. Το σύνολο αυτή της δέσμης μέτρων
αφορά κυρίως την Κίνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Εμανουέλ Μακρόν είπε στη συνέντευξη Τύπου ότι ήταν «στρατηγικό λάθος» που υποχρεώθηκαν χώρες της
Ε.Ε. στο πλαίσιο των μνημονίων να πουλήσουν στρατηγικές εταιρείες υποδομών σε επενδυτές από τρίτες χώρες. Kathimerini.gr

➢ Συμφωνία Γερμανίας - Γαλλίας για επιχορηγήσεις 500 δισ.
Σε συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να λάβει κρατική βοήθεια από το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί το μέγεθος της εταιρείας βρίσκεται, η
διοίκηση της Aegean Airlines όπως επιβεβαίωσε προ ολίγου ο πρόεδρος του ομίλου Aegean (Aegean Αirlines, Olympic Air) Ευτύχιος Βασιλάκης μιλώντας σε
αναλυτές.
Ο πρόεδρος της Aegean επικαλέστηκε τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνει ο χώρος των αερομεταφορών διεθνώς, την καθοριστική συμβολή της αεροπορικής
εταιρείας στον ελληνικό τουρισμό, τα δημόσια έσοδα και το σύνολο της οικονομίας υπενθυμίζοντας τις σχετικές κατευθύνσεις της Κομισιόν προς τα κράτη για τη
στήριξη επιχειρήσεων αλλά και τα προγράμματα κρατικής βοήθειας που έχουν, ήδη, εξασφαλίσει άλλες αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη και αναμένουν
αρκετές άλλες.
Ο επικεφαλής της Aegean έκανε λόγο για «λογικό» ύψος κρατικής βοήθειας με βάση και τα προβλεπόμενα από την Κομισιόν, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις οι οποίες
ήταν καθόλα υγιείς όπως η Aegean, μέχρι την εκδήλωση της πανδημίας Covid-19. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως η όποια κρατική βοήθεια δεν πρόκειται να συνδεθεί
με παραχώρηση ποσοστού της εταιρείας στο ελληνικό Δημόσιο.
Ο πρόεδρος της Aegean συνέδεσε απόλυτα το πρόγραμμα κρατικής στήριξης με τις αμέσως επόμενες αποφάσεις της διοίκησης για το μέγεθός της, το δίκτυό της
και τον αριθμό εργαζομένων που θα απασχολεί.
Σε μια έμμεση αλλά σαφή αναφορά προς την κυβέρνηση ο Ευτ. Βασιλάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικής συρρίκνωσης της εταιρείας αν το ύψος της
κρατικής βοήθειας δεν κριθεί επαρκές. Αν η εταιρεία πετά με 25-30 αεροπλάνα αυτό σημαίνει πως οι αερομεταφορές στην Ελλάδα θα επιστρέψουν 30 χρόνια
πίσω, ανάφερε χαρακτηριστικά, πετώντας ουσιαστικά το μπαλάκι των αποφάσεων στην πλευρά της κυβέρνησης. Euro2day.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09.00 Ηνωμένο Βασίλειο: Δείκτης Μέσων Απολαβών +Επιμίσθιο (Μπόνους) (Mar) 2,7% 2,8%

12.00 Γερμανία: Οικονομική Αντίληψη Γερμανικού ZEW (May) 33,5 28,2

15.30 ΗΠΑ: Άδειες Κτιρίων (Apr) 1,000M 1,350M

17.00 ΗΠΑ: Κατάθεση του Προέδρου της Fed, Powell

Τρίτη, 19 Μάιος 2020



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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