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Σημείωμα
Με θετικές διαθέσεις κινήθηκε χθες η Ευρώπη, ενώ κέρδη
κατέγραψαν οι αμερικανικοί μετοχικοί δείκτες εν μέσω αυξημένης
μεταβλητότητας. Η εικόνα του ΓΔΧΑ διαφαίνεται σταθεροποιητική
βοηθούμενή και από την αποκλιμάκωση της απόδοσης της
ελληνικής 10ετίας, η οποία πλέον κινείται χαμηλότερα των 4
ποσοστιαίων μονάδων. Αναμφισβήτητα, θετικά λειτουργούν και οι
διανομές κερδών από τις δεικτοβαρείς εισηγμένες το επόμενο
διάστημα. Ωστόσο, το περιβάλλον δεν έχει ουσιαστικά
διαφοροποιηθεί και όπως έχουμε ξανά αναφέρει, παρόλο που οι
ανοδικές αντιδράσεις είναι πιθανές είναι δύσκολο να εδραιωθεί η
αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική. Ένα διευρυμένο
εύρος τιμών για τον επόμενο μήνα θα μπορούσε να είναι η ζώνη
των 780-880 μονάδων συνεκτιμώντας και τις αποκοπές
μερισμάτων των μεγάλων. Στα σημαντικά μάκρο της ημέρας
περιλαμβάνεται η καταναλωτική εμπιστοσύνη Μαΐου στην
Ευρωζώνη, ενώ ενδιαφέρον θα συγκεντρώσει και η κατάθεση στο
Κογκρέσο του κεντρικού τραπεζίτη της FED κ. Πάουελ.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 840.7 -5.9% +1.07%

FTASE 25 FTASE 2,027.3 -5.7% +1.30%

FTSEM 40 FTSEM 1,322.8 -11.3% +1.98%

FTSEA 140 FTSEA 491.3 -8.4% +1.12%

MSCI WORLD MXWO 2,543.4 -21.3% +1.94%

MSCI EMERG MXEF 1,017.0 -17.5% +1.66%

SXXP 600 SXXP 408.6 -16.2% +0.35%

DAX DAX 13,292.4 -16.3% +0.20%

FTSE 100 UKX 7,152.1 -3.1% +0.42%

CAC 40 CAC 5,964.7 -16.6% +0.75%

PSI 20 PSI20 5,952.5 +6.9% -0.79%

IBEX 35 IBEX 8,235.6 -5.5% -0.61%

FTSEMIB FTSEMIB 22,089.4 -19.2% +0.39%

DOW JONES DJI 30,530.3 -16.0% +2.15%

NASDAQ CCMP 11,069.3 -29.2% +2.51%

S&P 500 SPX 3,764.8 -21.0% +2.45%

NIKKEI 225 NIKI 26,246.3 -8.8% +1.84%

SHENZ 300 SHSZN 4,325.6 -12.4% -0.11%

HANG SENG HSI 21,559.6 -7.9% +1.87%

EUR/USD 1.0533 -7.4% +0.21%

BRENT BRENT 114.65 +47.4% +0.46%

CRUDE OIL NYMEX 110.65 +47.1% +1.0%

GOLD GOLDS 1,832.98 +0.2% -0.31%

SILVER XAG 21.69 -7.0% -0.28%

Nat GAS NG1 6.81 +82.5% -2.0%

ALUMIN LMAHDY 2,520.75 -10.2% +0.46%

COPPER HG1 403.90 -9.5% +0.6%

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

COMMODITIES
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FOREX

EUROBANK ERGASIA 5.83% COCA-COLA HBC AG -2.02%
MYTILINEOS S.A. 4.25% TERNA ENERGY SA -1.85%

NATL BANK GREECE 4.00% PUBLIC POWER COR -1.24%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Οι μετοχές της εταιρίας «AS COMPANY Α.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2021,

€0,1163285315 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,1105121049

ανά μετοχή).

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
• ΔΝΤ: Ανάπτυξη 3,5% και πληθωρισμός 6,1% φέτος – Οι συστάσεις
Ανάπτυξη 3,5% και πληθωρισμό 6,1% προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι θα εμφανίσει η ελληνική οικονομία φέτος, όπως αναφέρει στην έκθεσή του 
για την ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης στο πλαίσιο του Article IV. Για το 2023 αναμένεται ανάπτυξη 2,6% και πληθωρισμός 1,2%. 
Η ελληνική οικονομία εμφάνισε ισχυρή ανάκαμψη από την ύφεση του κορωνοϊού, με την δυνατή δημοσιονομική απάντηση, την ευνοϊκή νομισματική πολιτική, 
τις προληπτικές πολιτικές και τη σημαντική ευρωπαϊκή στήριξη να παίζουν ρόλο σε αυτό. 
Παρά το δύσκολο περιβάλλον, οι μεταρρυθμίσεις προχώρησαν σε αρκετούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης, των ιδιωτικοποιήσεων, της 
βελτίωσης του δημοσιονομικού μείγματος και της εξυγίανσης των τραπεζών, σημειώνει το ΔΝΤ. Και κάνει αναφορά, επίσης, στην πρόωρη εξόφληση όλων των 
δανείων  που είχε δώσει. 
Το χρέος
Το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε πτωτική τροχιά και οι κίνδυνοι αναχρηματοδότησής του φαίνονται διαχειρίσιμοι μεσοπρόθεσμα, σημειώνει το ΔΝΤ. Παρόλα 
αυτά, προειδοποιεί ότι η εξωτερική θέση της Ελλάδας είναι ελαφρώς πιο αδύναμη από ό,τι θα επιθυμούσε και σημαντικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να επισκιάζουν 
τις προοπτικές, ειδικά από την περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία και τις ακόμα σημαντικές αβεβαιότητες που συνδέονται με την πανδημία.
Την ίδια στιγμή, το ΔΝΤ τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η επιδίωξη συνετών πολιτικών και η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την 
ανάπτυξη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους και την προώθηση μιας χωρίς αποκλεισμούς και πιο πράσινης ανάπτυξης.
Τα μέτρα στήριξης
Η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει υποστηρικτική αλλά τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να εφαρμόζονται με στόχευση το 2022, όμως στη 
συνέχεια θα πρέπει να επιστρέψει σε μία σταδιακή και φιλική προς την ανάπτυξη προσαρμογή με πρωτογενή πλεονάσματα.
Οι ευρείες επιδοτήσεις για το υψηλό ενεργειακό κόστος θα πρέπει να αντικατασταθούν από στοχευμένα μέτρα στήριξης των ευάλωτων ομάδων. 
Παράλληλα, το ΔΝΤ τόνισε ότι πρέπει να εξεταστούν οι επιπτώσεις των σχεδίων για μόνιμες μειώσεις στις εισφορές και για κατάργηση του φόρου αλληλεγγύης. 
Οι αυξήσεις μισθών
Η αύξηση των δαπανών για την υγεία και των δημόσιων επενδύσεων θα πρέπει να διατηρηθεί, ενώ η κυβέρνηση θα πρέπει να αντισταθεί στις πιέσεις για 
αύξηση των συντάξεων και των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, τονίζει το Ταμείο. Στο μέτωπο των τραπεζών, το ΔΝΤ σημειώνει ότι η περαιτέρω πρόοδος 
στη μείωση των κόκκινων δανείων θα πρέπει να έρθει από την εφαρμογή του πτωχευτικού νόμου και συνέστησε την ενίσχυση των κεφαλαιακών buffers και της 
ποιότητας κεφαλαίων. Τέλος, το ΔΝΤ σημειώνει τη θετική επίδραση της αύξησης του κατώτατου μισθού στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, όμως 
τονίζει πως πρέπει να παρακολουθούνται οι πιθανές επιπτώσεις της στον πληθωρισμό και την ανεργία των νέων. Kathimerini.gr

• Intrakat: Τι φέρνει η συνεργασία με την Parkwind- Κοντά στην είσοδο στρατηγικού επενδυτή στην INKAT Energy
Σε συνεργασία με τη Βελγική Parkwind πρόκειται να αναπτυχθεί ή Intrakat στην υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ελλάδα, μετά από σχετική συμφωνία που 
υπεγράφη χθες. “Η Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια θα αναπτύξει σε ευρεία κλίμακα αυτό τον τύπο αιολικών πάρκων που έχει προφανή και πολλά οφέλη. Με 
την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Intrakat και της Parkwind φιλοδοξούμε να γίνουμε leaders στον χώρο αυτό”, δήλωσαν σχετικά με τη συνεργασία ο Πέτρος 
Σουρέτης, CEO της Intrakat και ο Λουκάς Λαζαράκης, CEO της Inkat Energy, του spin-off της Intrakat που συγκεντρώνει τη δραστηριότητα του ομίλου στις ΑΠΕ.
Οι δύο εταιρείες Parkwind και Intrakat λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους καθώς η μεν Parkwind έχει εμπειρία σε έργα υπεράκτιας ανάπτυξης και η 
Intrakat σε έργα τοπικών υποδομών. H Parkwind διαθέτει τέσσερα υπεράκτια αιολικά πάρκα στα ανοιχτά των βελγικών ακτών με 201 ανεμογεννήτριες με 
δυναμικότητα παραγωγής 771 MW. Αυτό αρκεί για να τροφοδοτήσει το ισοδύναμο περίπου 800.000 νοικοκυριών.
Διαθέτει εμπειρία 10 ετών στην υπεράκτια αιολική ενέργεια, ξεκινώντας  το πρώτο ολοκληρωμένο αιολικό πάρκο το Belwind το 2010, ενώ η Parkwind ήταν ένας 
από τους πρωτοπόρους που ώθησαν το Βέλγιο στην τέταρτη θέση όσον αφορά την εγκατεστημένη υπεράκτια δυναμικότητα παγκοσμίως το 2020. Αυτό που 
κάνει την Ελλάδα ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις σε πλωτά είναι η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και το μεγάλο ενδιαφέρον να αναπτύξει την αγορά 
πλωτών πάρκων.
Η ανάπτυξη της Intrakat στις ΑΠΕ
Στο χώρο των ΑΠΕ η Intrakat αναπτύσσεται δυναμικά και μέχρι το τέλος του 2022 θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο 1 GW σε προχωρημένη αδειοδότηση. Σήμερα 
διαθέτει 100 MW με όρους σύνδεσης και ταρίφες και 100 MW με όρους σύνδεσης που σύντομα θα μπουν σε φάση κατασκευής. Διαθέτει επίσης άδειες 700 
MW σε αποθήκευση. Όπως τόνισε ο κ. Πέτρος Σουρέτης, είναι πολύ σημαντικό να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες γιατί 
αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυσαρμονία δυναμικής και δυνατοτήτων και είναι κρίσιμο να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα για να πιαστούν οι στόχοι ανάπτυξης 
των ΑΠΕ με 2 GW κάθε χρόνο. Επίσης, επεσήμανε  τη σημασία που έχει η δημιουργία διεθνών διασυνδέσεων για να μπορεί η Ελλάδα να αξιοποιήσει την 
ευκαιρία και να εξάγει πράσινη ενέργεια.
Ο κ. Λαζαράκης, σημείωσε, ότι δεν αρκεί το νομοθετικό πλαίσιο να είναι πλήρες πρέπει και οι υπηρεσίες να είναι σε θέση να εξυπηρετούν και να σέβονται τις 
διαδικασίες, ώστε να μη δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις. Σχετικά με τα διμερή συμβόλαια, εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, θα έχει 
ολοκληρωθεί η πρώτη συμφωνία για 100 MW, ενώ σχολίασε ότι οι προμηθευτές ενέργειας, είναι πιο ώριμοι και πιο έτοιμοι να προχωρήσουν σε διμερή 
συμβόλαια από ότι η βιομηχανία.
Inkat Energy
Στρατηγικό στόχος της διοίκησης της Intrakat είναι να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση που απαιτεί η ανάπτυξη των 2 GW αδειών που διαθέτει στο 
χαρτοφυλάκιό της. Γι' αυτό και είναι κοντά στην είσοδο fund ( της BC Partners) στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής  που έχει δημιουργήσει στο χώρο των ΑΠΕ 
της Inkat Energy. Σύμφωνα με τον κ. Λαζαράκη, οι συζητήσεις συνεχίζονται και αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθούν. Μάλιστα επεσήμανε ότι δεν αποτελεί 
πρόβλημα ακόμη και η εκχώρηση της πλειοψηφίας της εταιρείας στο Fund καθώς έμφαση δίνεται στην εξασφάλιση των κεφαλαίων που θα επιτρέψουν τη 
γρήγορη ανάπτυξη και την αύξηση της υπεραξίας για ολόκληρη την εταιρεία. Mononews.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09:00 Ηνωμένο Βασίλειο: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (May) 9,1% 9,0%

16:30 ΗΠΑ: Κατάθεση του Προέδρου της Fed, Powell



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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