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Σημείωμα

Ο ΓΔΧΑ κινήθηκε χαμηλότερα χθες κλείνοντας με πτώση 2,2%.
Μετά την σημαντική αξία συναλλαγών της συνεδρίασης της
Τετάρτης (στα 190 εκατ. ευρώ), η χθεσινή διαμορφώθηκε στα 106
εκατ ευρώ.
Ο Δείκτης υποχώρησε σε μια αναμενόμενη κίνηση μετά από
σχεδόν 12 ημέρες ανόδου. Δεν ξεχνάμε ότι ο δείκτης βρέθηκε σε
επίπεδα τιμών Δεκεμβρίου του 2014. Το δείκτη επιβάρυναν
κυρίως οι ΜΟΗ (-5,3%), ΕΛΠΕ (-4,0%), ΠΕΙΡ (-3,8%) και ΔΕΗ (-
3,7%).
Σήμερα ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση του δικαιώματος στην
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intrakat (ΙΝΚΑΤΔ).
Οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων 2022 διεθνών
εισηγμένων συνεχίζει τονώνοντας το ενδιαφέρον για συναλλαγές
στις διεθνείς αγορές.
Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση για το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών Νοεμβρίου για την Ελλάδα.
Στο επίκεντρο η ομιλία της Προέδρου της ΕΚΤ, κας Λαγκάρντ στις
12.00 και η ανακοίνωση για τις Πωλήσεις Υφισταμένων Κατοικιών
Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ στις 17.00.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 967.8 +4.1% -2.20%

FTASE 25 FTASE 2,348.4 +4.3% -2.15%

FTSEM 40 FTSEM 1,475.4 +4.5% -1.38%

FTSEA 140 FTSEA 559.7 +3.8% -2.08%

MSCI WORLD MXWO 2,685.3 +3.2% -1.04%

MSCI EMERG MXEF 1,027.9 +7.5% -0.21%

SXXP 600 SXXP 450.5 +6.0% -1.55%

DAX DAX 14,920.4 +7.2% -1.72%

FTSE 100 UKX 7,747.3 +4.0% -1.07%

CAC 40 CAC 6,951.9 +7.4% -1.86%

PSI 20 PSI20 5,862.3 +2.4% -1.77%

IBEX 35 IBEX 8,793.1 +6.9% -1.57%

FTSEMIB FTSEMIB 25,596.3 +8.0% -1.75%

DOW JONES DJI 33,044.6 -0.3% -0.76%

NASDAQ CCMP 10,852.3 +3.7% -0.96%

S&P 500 SPX 3,898.9 +1.5% -0.76%

NIKKEI 225 NIKI 26,405.2 +1.2% -1.44%

SHENZ 300 SHSZN 4,156.0 +7.3% +0.62%

HANG SENG HSI 21,651.0 +9.5% -0.12%

EUR/USD 1.0833 +1.2% +0.36%

BRENT BRENT 86.16 +0.3% +1.39%

CRUDE OIL NYMEX 80.33 +0.1% +1.1%

GOLD GOLDS 1,932.24 +5.9% +1.48%

SILVER XAG 23.85 -0.4% +1.63%

Nat GAS NG1 3.28 -26.8% -1.1%

ALUMIN LMAHDY 2,558.25 +8.9% -2.05%

COPPER HG1 423.15 +11.0% -0.1%

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

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

SARANTIS 1.50% MOTOR OIL-HELLAS -5.30%
AEGEAN AIRLINES 1.41% GEK TERNA HOLDIN -4.37%
MYTILINEOS S.A. -0.56% HELLENIQ ENERGY -3.97%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap

Friday, January 20, 2023



Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 20/01/2023.
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Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• Τι συζήτησαν Ενρία-τραπεζίτες για stress test, μερίσματα και ΤΧΣ

Χωρίς ιδιαίτερα αυστηρές συστάσεις και σε καλό κλίμα έγιναν εχθές οι συναντήσεις των διοικήσεων των τραπεζών αλλά και της διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος
με τον πρόεδρο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) Αντρέα Ενρία. Σύμφωνα με πηγές, ο επόπτης συζήτησε για όλα τα θέματα με τους διευθύνοντες
συμβούλους των τραπεζών και με το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αλλά και με τον διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.
Στο επίκεντρο της ατζέντας των συζητήσεων βρέθηκαν τα επικείμενα stress test, η πρόθεση διανομής μερίσματος, κυρίως από την Eurobank και ενός ποσοστού από την
Εθνική, το πλάνο αποεπένδυσης που δημοσιοποίησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και οι επιπτώσεις των πληθωριστικών πιέσεων στα δανειακά
χαρτοφυλάκια.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο κ. Ενρία ζήτησε από τους Έλληνες τραπεζίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της παγκόσμιας συγκυρίας με αιχμή την ενεργειακή
κρίση και να λάβουν υπόψη τους ότι ορισμένες οικονομίες της Ευρώπης βρίσκονται στο κατώφλι της ύφεσης.
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών του ανάλυσαν συνοπτικά την στρατηγική που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια, τις μακροοικονομικές προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας αλλά και τα όπλα που έχουν οι τράπεζες στη διάθεσή τους για την αντιμετώπιση κρίσεων.
Ο επόπτης φέρεται να άκουσε με προσοχή τις τοποθετήσεις της ελληνικής πλευράς, δε δεσμεύθηκε για κάτι συγκεκριμένο, με αιχμή τη διανομή μερισμάτων και
ανέλυσε από την δική του πλευρά τις εκτιμήσεις του για την πορεία της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας. Euro2day.gr

• Στις 30 Ιανουαρίου προσφορές για τρεις διαγωνισμούς στο Ελληνικό
Με νέο χρονοδιάγραμμα οργανώνεται το πρόγραμμα των τριών εν εξελίξει διαγωνισμών με κατασκευαστικό αντικείμενο στο Ελληνικό, καθώς σύμφωνα με
πληροφορίες η παραχωρησιούχος Lamda Development όρισε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών οικονομικών προσφορών από τους
ενδιαφερόμενους την 30η Ιανουαρίου 2023.
Ειδικότερα, ο πρώτος διαγωνισμός αφορά στην οριστικοποίηση του αναδόχου για την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ελληνικού, αρχικού
προϋπολογισμού 100-120 εκατ. ευρώ, ο οποίος ενδέχεται να μειωθεί μετά τις σχετικές τροποποιήσεις. Όπως είχε ενημερώσει ο CEO του ομίλου της Lamda
Development Οδ. Αθανασίου η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών μετατέθηκε από τον Δεκέμβριο του 2022 για τον Ιανουάριο του 2023, καθώς υπήρξαν
τροποποιήσεις όσον αφορά τον τρόπο ανάπτυξης και ζητήθηκαν αντίστοιχες προσαρμογές των προσφορών από τους διεκδικητές, δηλαδή τους ομίλους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,
Άκτωρ, Άβαξ και σε κοινοπρακτικό σχήμα ο όμιλος Μυτιληναίος και η Iντρακάτ, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον. Εφόσον διατηρηθεί η εν λόγω
ημερομηνία κατάθεσης δεσμευτικών οικονομικών προσφορών, εκτιμάται στο α’ τρίμηνο του 2023 θα αναδειχθεί ανάδοχος, αλλά και πως το έργο θα είναι έτοιμο
κατασκευαστικά στο τέλος του 2024.
Για τις 30 Ιανουαρίου, ωστόσο έχει μεταφερθεί και η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό (ο αρχικός προγραμματισμός ήταν
για το Φεβρουάριο) αλλά και ο διαγωνισμός για την ανάθεση του μελετητικού σκέλους κατασκευής του Εμπορικού Κέντρου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Όσον αφορά
το Πάρκο, ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 250 εκατ. ευρώ για τη διαμόρφωση συνολικά 2.000 στρεμμάτων ελεύθερου χώρου πρασίνου και αναψυχής, με ορίζοντα
ολοκλήρωσης το 2025.
Όσον αφορά το Vouliagmenis Mall, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, υπενθυμίζεται πως διενεργείται το πρώτο σκέλος του διαγωνισμού που θα αναδείξει
τον ανάδοχο που θα αναλάβει τη μελετητική φάση του έργου (σύμβαση Early Contractor Involvement). Το νέο mega εμπορικό κέντρο της Lamda Development θα
κατασκευαστεί στο βόρειο άκρο του Μητροπολιτικού Πάρκου, κοντά στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, σε άμεση γειτνίαση με τον οδικό άξονα αλλά και πρόσβαση σε
μετρό. Θα έχει συνολική επιφάνεια 130.000 τ.μ. με περίπου 72.000 τ.μ. εκμισθώσιμων χώρων. Θα είναι κατά 20% μεγαλύτερο από το The Mall Athens της Lamda στο
Μαρούσι, αποτελώντας το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα.
Υπενθυμίζεται πως στο κτιριακό συγκρότημα προβλέπεται – μέσω του σχετικού MoU που έχουν υπογράψει- να δημιουργηθούν και γραφειακοί χώροι 40.000 τ.μ. που
θα στεγάσουν την Τράπεζα Πειραιώς. Εφόσον δεν υπάρξει μετακίνηση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών εκτιμάται ότι η ανάδειξη αναδόχων και τα παραπάνω
έργα θα ολοκληρωθεί μέσα στην άνοιξη του 2023.
Μέσα στο α’ τρίμηνο του 2023 εκτιμάται επίσης ότι θα υπογραφεί και το δεύτερο σκέλος της σύμβασης με την κοινοπραξία Intrakat-Bouygues, που αφορά στο αμιγώς
κατασκευαστικό έργου του Πύργου Διαμερισμάτων στη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Υπενθυμίζεται πως το έργο βρίσκεται ήδη στην εκκίνηση του, καθώς
ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες οι τεχνικές διαδικασίες «πασαλοποίησης».
Επίσης, όπως έχει ενημερώσει η διοίκηση της Lamda Development έως τον Μάιο του 2023 αναμένεται και η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το δεύτερο mall, το
Marina Galleria. Euro2day.gr

• Cenergy: Eπενδύσεις €80 εκατ. από την Hellenic Cables

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η Hellenic Cables, το τμήμα καλωδίων της και κορυφαίος πάροχος λύσεων μεταφοράς ενέργειας και δεδομένων, ξεκινά ένα
επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 80 εκατομμύριων ευρώ.
Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα θα έχει διετή ορίζοντα ολοκλήρωσης και στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για εξηλεκτρισμό, ως αποτέλεσμα της
ταχείας μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σημαντική επέκταση του εργοστασίου τεχνολογίας αιχμής υποβρυχίων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο που θα
διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα υποβρυχίων καλωδίων, θα παρέχει επιπλέον δυνατότητα αποθήκευσης, καθώς και εκτεταμένες αναβαθμίσεις των
λιμενικών εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση όμορης ιδιοκτησίας συνολικής έκτασης 43 στρεμμάτων.
Με τη συγκεκριμένη επένδυση η Hellenic Cables θα ενισχύσει το υπάρχον κέντρο βιομηχανικής αριστείας για ένα ευρύ φάσμα υποθαλάσσιων καλωδίων, μέσης έως
και υπερυψηλής τάσης που απαιτούνται σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, όπως των παράκτιων αιολικών πάρκων (Offshore Wind), των υποθαλάσσιων
διασυνδέσεων και παράκτιων πλατφορμών μεταφοράς ισχύος (Power-From-Shore).
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται στο άμεσο μέλλον να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή την προσπάθεια, με το μεγαλύτερο μέρος της επέκτασής τους να
προέρχεται από την υπεράκτια αιολική ενέργεια. Επιπλέον, οι διασυνδέσεις δικτύων τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, θα συμβάλλουν στην περαιτέρω
ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.
Η Hellenic Cables, μέσω του σημαντικού επενδυτικού προγράμματος, στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης. Οι
επενδύσεις θα της επιτρέψουν να υλοποιήσει αποτελεσματικά ένα ρεκόρ υψηλών παραγγελιών προς εκτέλεση και να εξυπηρετήσει την αυξανόμενη ζήτηση, καθώς
και τις υψηλότερες προσδοκίες των πελατών και των συμμετόχων της. Euro2day.gr

ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09:00 Ηνωμένο Βασίλειο: Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Dec) 0,5% -0,4%

11:00 Ελλάδα: Τρέχουσες Συναλλαγές Ελλάδας (ετήσια) (Nov) -2.704Μ

12:00 Ευρωζώνη: Ομιλία της Προέδρου της ΕΚΤ, Λαγκάρντ

17:00 ΗΠΑ: Πωλήσεις Υφισταμένων Κατοικιών (Dec) 3,96Μ 4,09Μ



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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