
Σημείωμα

Ο ΓΔΧΑ συνεχίζει να κινείται συσσωρευτικά εντός στενού
εύρους τιμών με τις πρώτες αντιστάσεις να εντοπίζονται
στις 630 και 650 μονάδες. Η κατεύθυνση του τραπεζικού
δείκτη, ο οποίος βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά, ενδέχεται
να επηρεάσει αναλόγως την βραχυπρόθεσμη πορεία της
αγοράς. Στο εξωτερικό, διαφαίνεται μια αναζωπύρωση της
κόντρας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας με αφορμή νομοσχέδιο που
πέρασε η Αμερικάνικη Γερουσία, το οποίο αποκλείει
ορισμένες κινέζικες εταιρείες από την εισαγωγή τους στα
χρηματιστήρια της χώρας. Πιθανό το αρνητικό άνοιγμα της
σημερινής συνεδρίασης.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 610,5 -33,4% +1,6%

FTASE 25 FTASE 1.455,9 -36,6% +1,3%

FTSEM 40 FTSEM 832,7 -30,3% +0,6%

FTSEA 140 FTSEA 361,8 -36,4% +1,3%

MSCI WORLD MXWO 2.092,0 -11,3% +1,49%

MSCI EMERG MXEF 931,5 -16,4% +0,68%

SXXP 600 SXXP 342,8 -17,6% +0,98%

DAX DAX 11.223,7 -15,3% +1,34%

FTSE 100 UKX 6.067,2 -19,6% +1,08%

CAC 40 CAC 4.497,0 -24,8% +0,87%

PSI 20 PSI20 4.223,3 -19,0% +1,00%

IBEX 35 IBEX 6.683,6 -30,0% +1,13%

FTSEMIB FTSEMIB 17.213,1 -26,8% +1,05%

DOW JONES DJI 24.575,9 -13,9% +1,52%

NASDAQ CCMP 9.375,8 +4,5% +2,08%

S&P 500 SPX 2.971,6 -8,0% +1,67%

NIKKEI 225 NIKI 20.595,2 -12,9% +0,79%

SHENZ 300 SHSZN 3.935,2 -3,9% -0,53%

HANG SENG HSI 24.400,0 -13,4% +0,05%

EUR/USD 1,0980 -2,1% +0,52%

BRENT BRENT 35,75 -45,8% +3,17%

CRUDE OIL NYMEX 33,49 -45,2% +3,0%

GOLD GOLDS 1.748,18 +15,2% +0,18%

SILVER XAG 17,56 -1,7% +1,19%

Nat GAS NG1 1,77 -19,1% -3,22%

ALUMIN LMAHDY 1.484,00 -16,7% +1,67%

COPPER HG1 246,75 -11,8% +1,84%

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

PUBLIC POWER COR 8,42% NATL BANK GREECE -3,67%
GEK TERNA HOLDIN 4,67% ALPHA BANK AE -2,35%
TERNA ENERGY SA 4,66% PIRAEUS BANK -1,92%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα (21/5/2020).

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Παρέμβαση 24 δισ. για την επανεκκίνηση της οικονομίας
Η στήριξη της εργασίας, η μείωση φόρων και η τόνωση επιχειρηματικότητας μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας και της μείωσης της φορολογίας, είναι οι τρείς
πυλώνες στους οποίους θα στηριχτεί το σχέδιο, που θα ανεβάσει το ύψος των παρεμβάσεων της κυβέρνησης στα 24 δισεκατομμύρια ευρώ, για την μετάβαση
«από την αβεβαιότητα του σήμερα στην ασφάλεια του αύριο» ανακοίνωσε σήμερα με μήνυμά του προς τους πολίτες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης περιγράφοντάς το, έκανε λόγο για ένα σχέδιο γέφυρα που θα περάσει από το στάδιο της προστασίας της υγείας με στήριξη της οικονομίας, σε
αυτό της τόνωσης της οικονομίας με διαρκή επιφυλακή στην υγεία, και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας λέγοντας ότι θα ακολουθήσει το φθινοπωρινό σχέδιο για το
πώς θα επανέλθουμε στο δρόμο της ισχυρής ανάπτυξης «έτσι ώστε το 2021, ένα έτος εμβληματικό για την πατρίδα μας, η χώρα να βαδίσει σταθερά προς το
αισιόδοξο μέλλον της».
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε συνοπτικά τα μέτρα του πακέτου - που, όπως είπε, ανεβάζει το ύψος των παρεμβάσεών μας στα 24 δισ. - για την στήριξη της
εργασίας, της οικονομίας και την τόνωση του τουρισμού -η τουριστική περίοδος ξεκινά στις 15 Ιουνίου.
Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης -όπως είπε- ενισχύει την συνοχή της κοινωνίας, προστατεύοντας τις θέσεις απασχόλησης μέσω του
προγράμματος ΣΥΝΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ (που προβλέπει την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της διαφοράς των αμοιβών στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της εργασίας
για όσους εργάζονται λιγότερες ώρες) ανακουφίζει τα νοικοκυριά, μειώνοντας τα καθημερινά τους έξοδα, και διευκολύνει τον κόσμο της αγοράς, ώστε να
κινητοποιηθεί ξανά.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ποτέ δεν έκρυψε πως η μάχη για την ζωή θα έχει βαρύ οικονομικό αντίκτυπο και παρέπεμψε σε άλλες χώρες όπου το κόστος είναι, ήδη,
τεράστιο: «Οι άνεργοι στην Αμερική ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Και στην Ευρώπη καταρρέουν μαζί παραγωγή και ζήτηση. Μιλάμε για μία παγκόσμια
οικονομική κρίση, που όμοιά της δεν έχουμε δει εδώ και τρεις γενιές» είπε και πρόσθεσε ότι ειδικά για την Ελλάδα, ο κίνδυνος είναι ίσως μεγαλύτερος όχι μόνο
γιατί η κρίση πλήττει κομβικούς τομείς, όπως ο τουρισμός και η εστίαση, «αλλά και γιατί η πανδημία ανέκοψε την πορεία της χώρας σε μία εποχή που έμπαινε
ορμητικά σε τροχιά ανάπτυξης».
Τα μέτρα για την απασχόληση
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι κλειδί του όλου σχεδιασμού είναι το έκτακτο και προσωρινό πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την απασχόληση, το οποίο είναι η
σύμπραξη του κράτους και όλων των δυνάμεων της παραγωγής, ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Υπενθύμισε ότι έως
τώρα στην Ελλάδα οι απολύσεις ήταν λιγότερες από όσες καταγράφονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και ότι σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι και οι
επαγγελματίες της χώρας ενισχύθηκαν με τον μισθό ειδικού σκοπού, ενώ το κράτος κάλυψε πλήρως τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
«Το ευνοϊκό αυτό καθεστώς επεκτείνεται όχι μόνο στον Μάιο, αλλά και για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο για τους κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερο» είπε και
πρόσθεσε αναφερόμενος στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ:
«Στο εξής, όμως, η επιδότηση της εργασίας σε αναστολή θα συνδυάζεται με τη χρηματοδότηση της πραγματικής απασχόλησης».
Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι όριο ασφαλείας θα παραμένει ο βασικός μισθός, ενώ παρατείνονται και όλα τα επιδόματα ανεργίας, ώστε κανείς να μη μείνει
απροστάτευτος και είπε ότι αυτός ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης απ’ τη μία πλευρά επιτρέπει στις επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν να ανασάνουν,
μειώνοντας το κόστος εργασίας και επιτρέποντάς τους ευελιξία στη διάταξη του προσωπικού τους, ενώ επίσης, θωρακίζει την απασχόληση, αποκλείοντας κάθε
απόλυση εργαζομένου που μπαίνει σε αυτό το πλαίσιο, και προστατεύει τις αποδοχές.
«Στο δίλημμα, συνεπώς, «επίδομα ανεργίας ή ενίσχυση εργασίας», επιλέγω την ενίσχυση εργασίας. Είναι η μόνη υπεύθυνη και ρεαλιστική απάντηση στα λουκέτα
που απειλούν, πια, όλες τις οικονομίες» είπε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας όμως ότι είναι μια παρέμβαση που έχει προσωρινό χαρακτήρα, όπως έγινε σε
άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Αυστρία, με στόχο να ανακόψουν την επίθεση της ανεργίας.
Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE και σε πρώτη φάση θα κοστίσει 1
δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ δεν έχουν συνυπολογιστεί ακόμη τα ευρωπαϊκά κεφάλαια που θα λάβει η Ελλάδα από το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης.
Μείωση ΦΠΑ
Το δεύτερο σκέλος του σχεδίου που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης αφορά τη φορολογική ανακούφιση πολιτών και επιχειρήσεων, ιδίως στον τουρισμό, στις
μεταφορές, στην εστίαση και στον πολιτισμό.
Έτσι-όπως είπε ο πρωθυπουργός- για τους επόμενους πέντε μήνες μειώνεται από το 24% στο 13% ο ΦΠΑ σε κάθε τύπου εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς ώστε
όσοι μετακινούνται και πάνε διακοπές το καλοκαίρι να το κάνουν με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση.
Ο κ. Μητσοτάκης ανήγγειλε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν προγράμματα στήριξης του εσωτερικού τουρισμού, για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
Ανήγγειλε επίσης και «γενναία μείωση» της προκαταβολή φόρου, την οποία χαρακτήρισε άδικη αφού καλείται κάποιος να προπληρώσει φόρους με βάση τα
όποια κέρδη είχε τη μία χρονιά, όταν αυτά -ειδικά φέτος- θα είναι πολύ λιγότερα.
Ρευστότητα επιχειρήσεων
Αναφορικά με τον τρίτο πυλώνα του σχεδίου, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι μέσα στον Μάιο δρομολογείται η

δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής, και μάλιστα αυτή επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις που ίσως δεν πληρούσαν τα κριτήρια του πρώτου σταδίου.
Για το πρόγραμμα αυτό -όπως είπε- θα διατεθεί 1 ακόμη δισεκατομμύριο, ενώ ενεργοποιείται και το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων, κινητοποιώντας 7
δισεκατομμύρια μέσα στο 2020. Κάτι που-όπως είπε ο κ.Μητσοτάκης- θα δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα για γρήγορη και εύκολη χρηματοδότηση, με το
Δημόσιο να εγγυάται έως και το 80% των δανείων. «Και, τέλος, αναστέλλονται έως τον Σεπτέμβριο οι πληρωμές χρεολυσίων και δόσεων δανείων που έχουν
επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων. Τις λεπτομέρειες θα αναλύσουν σε λίγο οι αρμόδιοι Υπουργοί» ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Kathimerini.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

10.30 Γερμανία: Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (May) 39,2 34,5

11.30 Ηνωμένο Βασίλειο: Σύνθετος PMI 13,8%

11.30 Ηνωμένο Βασίλειο: Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών 32,6

12.00 Ελλάδα: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ελλάδας (ετήσια) (Mar) -1,138Β

15.30 ΗΠΑ: Αρχικές Αιτήσεις Επιδόματος Ανεργίας 2.400Κ 2.981Κ

15.30 ΗΠΑ: Ομοσπονδιακός Δείκτης Βιομηχανίων Philadelphia (May) -41,5 -56,6

17.00 ΗΠΑ: Πωλήσεις Υφισταμένων Κατοικιών (Apr) 4,30Μ 5,27Μ

21.30 ΗΠΑ: Ομιλία του Προέδρου της Fed, Powell
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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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