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Σημείωμα

Θετικά πρόσημα κυριάρχησαν χθες στην Ευρώπη, αλλά με
υποτονική διάθεση. Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και ο ΓΔΧΑ ελλείψει
αγοραστικού ενδιαφέροντος και ευρισκόμενος εντός της πρώτης
περιοχής στήριξης των 830-820 μονάδων. Η συσχέτισή μας με
τους βασικούς διεθνείς δείκτες θα παραμείνει σημαντικά
αυξημένη ακόμα και σε ημερήσια βάση. Για την υπόλοιπη
εβδομάδα, πιθανό εύρος τιμών για τον ΓΔΧΑ αποτελεί η περιοχή
των 860-810 μονάδων. Για σήμερα, η μακροοικονομική ατζέντα
δεν είναι μεγάλη με τα στοιχεία της αγοράς κατοικίας Μαΐου των
ΗΠΑ να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θετικό
άνοιγμα δείχνουν τα futures σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ άνοδο
καταγράφεται στις αγορές της Ασίας.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 831.8 -6.9% +0.78%

FTASE 25 FTASE 2,001.3 -6.9% +0.73%

FTSEM 40 FTSEM 1,297.2 -13.1% +1.75%

FTSEA 140 FTSEA 485.9 -9.4% +0.78%

MSCI WORLD MXWO 2,495.0 -22.8% +0.37%

MSCI EMERG MXEF 1,000.4 -18.8% -0.42%

SXXP 600 SXXP 407.1 -16.5% +0.96%

DAX DAX 13,265.6 -16.5% +1.06%

FTSE 100 UKX 7,121.8 -3.6% +1.50%

CAC 40 CAC 5,920.1 -17.2% +0.64%

PSI 20 PSI20 5,999.9 +7.7% +2.01%

IBEX 35 IBEX 8,286.0 -4.9% +1.72%

FTSEMIB FTSEMIB 22,004.1 -19.5% +0.99%

DOW JONES DJI 29,888.8 -17.8% -0.13%

NASDAQ CCMP 10,798.4 -31.0% +1.43%

S&P 500 SPX 3,674.8 -22.9% +0.22%

NIKKEI 225 NIKI 25,771.2 -10.5% -0.74%

SHENZ 300 SHSZN 4,330.4 -12.3% +0.50%

HANG SENG HSI 21,163.9 -9.5% +0.42%

EUR/USD 1.0511 -7.6% +0.11%

BRENT BRENT 114.13 +46.7% +0.89%

CRUDE OIL NYMEX 109.56 +45.7% -6.8%

GOLD GOLDS 1,838.74 +0.5% -0.04%

SILVER XAG 21.75 -6.7% +0.34%

Nat GAS NG1 6.94 +86.2% -7.0%

ALUMIN LMAHDY 2,509.25 -10.6% +1.29%

COPPER HG1 401.35 -10.1% -2.3%

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

COMMODITIES

WORLD

EUROPE

N. AMERICA

ASIA

FOREX

PUBLIC POWER COR 4.46% MOTOR OIL-HELLAS -2.87%
LAMDA DEVELOPMEN 4.38% AUTOHELLAS SA -0.81%
HOLDING CO ADMIE 2.24% AEGEAN AIRLINES -0.39%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Οι μετοχές της εταιρίας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως

2021, €0,10 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,095 ανά

μετοχή).

➢ Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες

στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2021, €0,040135502 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος,

βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0381287269 ανά μετοχή).

➢ Οι μετοχές της εταιρίας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα

χρήσεως 2021, €0,04 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,038

ανά μετοχή).

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• ΑΠΕ: Ρεκόρ νέων μονάδων το 2022 - Επενδύσεις 10 δισ. για 15 GW έως το 2030
Nέες μονάδες ΑΠΕ ισχύος 2 GW αναμένεται να προστεθούν φέτος στην Ελλάδα, αριθμός-ρεκόρ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ μέχρι το 2030 στόχος είναι να 
προστεθούν επιπλέον 15 GW και να ολοκληρωθούν 10 δισ. ευρώ επενδύσεων.
Ο στρατηγικός στόχος της χώρας είναι να φτάσει τουλάχιστον στα 25 γιγαβάτ εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ ως το 2030. «Προσελκύουμε επενδύσεις άνω των 10 
δισ. ευρώ ως το 2030 για πάνω από τα 15 γιγαβάτ νέων ΑΠΕ», είπε χθες ο υπουργός Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στη Βουλή.
Λύση για την κρίση η πράσινη ενέργεια των ΑΠΕ
Τόνισε ότι η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια των ΑΠΕ αποτελεί τη μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. «Η Ελλάδα έχει ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας και για πρώτη φορά ο ευρωπαϊκός Νότος μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην ηλεκτροπαραγωγή», 
επεσήμανε.
Στρατηγική της κυβέρνησης είναι να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση, αλλά και να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας βάζοντας τις βάσεις για να 
γίνει η Ελλάδα κόμβος πράσινης ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων. Με το νομοσχέδιο στόχος είναι να επιτευχθεί η γρηγορότερη εγκατάσταση αλλά και να 
μειωθεί η γραφειοκρατία για να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον.
Ειδικότερα, μέσω του νομοσχεδίου επιτυγχάνεται η επιτάχυνση έργων ΑΠΕ και μειώνεται ο μέσος χρόνος από τα 5 χρόνια σε 14 μήνες, ενώ δημιουργείται και το 
θεσμικό πλαίσιο για την αποθήκευση.
Τα στάδια αδειοδότησης μειώνονται από 7 σε 5. «Εκτιμούμε ότι με κατάργηση πολλών σταδίων στην τροποποίηση αδειών, θα πετύχουμε μείωση από 60 μήνες 
για ένα μέσο έργο στους 12 μήνες. Αντίστοιχα, μειώνονται οι περιπτώσεις τροποποίησης και θα γίνονται και με απλή ενημέρωση των φακέλων», τόνισε ο κ. 
Σκρέκας.
Εντός του ΥΠΕΝ δημιουργείται μια υπηρεσία μίας στάσης που θα εποπτεύει την αδειοδοτική διαδικασία.
Τι προβλέπεται για επενδυτές και Διαχειριστές
Οι επενδυτές υποχρεώνονται από το νέο νόμο να τηρούν αυστηρά ορόσημα ώστε να εγκατασταθούν τα έργα που μπορούν να κατασκευαστούν. Στόχος είναι να 
προχωρά το έργο εντός 12 μηνών από την προσφορά σύνδεσης ως την άδεια εγκατάστασης.
Ο νόμος επίσης στοχεύει να κινητοποιεί τους Διαχειριστές του ηλεκτρικού συστήματος να επιδιώκουν τη μέγιστη απορρόφηση, και να προωθούν παράλληλα 
την αδειοδότηση με τα έργα σύνδεσης και τον σταθμό ΑΠΕ. Ταυτόχρονα, μειώνονται οι καθυστερήσεις και οι αναμονές αφού οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις 
για οριστική προσφορά σύνδεσης για μείωση ισχύος θα προχωρούν παράλληλα με τα έργα.
Σε περίπτωση που οι Διαχειριστές καθυστερούν τις άδειες, προβλέπονται κυρώσεις και προωθείται η ψηφιοποίηση ώστε να υπάρχει καθεστώς διαφάνειας για 
τους επενδυτές.
Η αύξηση της χωρητικότητας στο δίκτυο αποτελεί βασική προτεραιότητα του νομοσχεδίου, το οποίο επιχειρεί να προωθήσει την αυτοπαραγωγή και τον 
συμψηφισμό. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα υπολογίζει τα διαθέσιμα υπόλοιπα ισχύος των υποσταθμών. Στα δίκτυα όπου θα δώσει περιθώριο ισχύος για αυτοπαραγωγή ή net 
metering έως 10 κιλοβάτ, θα δοθεί χώρος στους καταναλωτές, οικιακούς, αγρότες και βιομηχανία. Η εκτίμηση του ΥΠΕΝ είναι ότι μέσα από αυτή την 
παρέμβαση θα εγκατασταθούν 200.000 μικρά φωτοβολταϊκά με συνολική ισχύ 2 γιγαβάτ στο εξής. Imerisia.gr

• CEO της Deutsche Bank: Ο πληθωρισμός είναι το "μεγαλύτερο δηλητήριο" για την παγκόσμια οικονομία
Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλη πιθανότητα ύφεσης, καθώς οι κεντρικές τράπεζες αναγκάζονται να σφίξουν επιθετικά τη νομισματική 
πολιτική για να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Deutsche Bank, Christian Sewing, όπως μεταδίδει το CNBC.
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας και η Τράπεζα της Αγγλίας κινήθηκαν για να 
περιορίσουν τον πληθωρισμό την περασμένη εβδομάδα, αν και σε διαφορετικό βαθμό.
Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη έφθασε σε νέο ρεκόρ 8,1% τον Μάιο και η ΕΚΤ επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να αρχίσει την αύξηση των επιτοκίων στη 
συνεδρίαση του Ιουλίου.
Οι ηγέτες των κεντρικών τραπεζών και οι οικονομολόγοι σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει ότι η επιθετική σύσφιξη που μπορεί να είναι απαραίτητη για να 
συγκρατηθεί ο πληθωρισμός θα μπορούσε να προκαλέσει τον κίνδυνο να οδηγηθούν οι οικονομίες σε ύφεση, με την ανάπτυξη να έχει ήδη επιβραδυνθεί λόγω 
διαφόρων παγκόσμιων παραγόντων.
Η εγγύτητα της Ευρώπης με τον πόλεμο στην Ουκρανία και η εξάρτησή της από τις ρωσικές ενεργειακές εισαγωγές καθιστούν την ήπειρο ιδιαίτερα ευάλωτη σε 
μια πιθανή διακοπή των ρωσικών ροών φυσικού αερίου.
"Ένα πράγμα είναι σαφές: αν υπάρξει ξαφνική διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου, η πιθανότητα να επέλθει ύφεση νωρίτερα είναι προφανώς πολύ 
μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία", δήλωσε ο Sewing.
"Αλλά θα έλεγα ότι συνολικά έχουμε μια τόσο δύσκολη κατάσταση που η πιθανότητα ύφεσης και στη Γερμανία ή στην Ευρώπη το 2023 ή το επόμενο έτος είναι 
υψηλότερη από ό,τι έχουμε παρατηρήσει σε οποιαδήποτε από τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό δεν είναι μόνο ο αντίκτυπος αυτού του φοβερού πολέμου, 
αλλά κοιτάξτε τον πληθωρισμό, κοιτάξτε τι σημαίνει αυτό για τη νομισματική πολιτική", τόνισε. Capital.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

17:00 ΗΠΑ: Πωλήσεις Υφισταμένων Κατοικιών (May) 5,39Μ 5,61Μ



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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