
Σημείωμα

Ελεγχόμενες απώλειες στο εσωτερικό και έντονες
διακυμάνσεις στο εξωτερικό καταγράφηκαν χθες, ενώ
έντονα πτωτικά κινούνται σήμερα το πρωί οι μετοχικοί
δείκτες σε Κίνα και Χονγκ-Κονγκ. Στις ΗΠΑ, τις ανησυχίες για
επιτάχυνση του πληθωρισμού κατεύνασε μερικώς ο κ.
Πάουελ γεγονός που μετρίασε αρκετά τις πιέσεις. Ο ΓΔΧΑ
συνεχίζει ουσιαστικά την συσσώρευση, αλλά σημειώνουμε
ότι η κρίσιμη στήριξη εντοπίζεται στην ζώνη των 750-730
μονάδων. Η σημερινή ατζέντα περιλαμβάνει την τελευταία
μέτρηση του ΑΕΠ δ΄τριμήνου της Γερμανίας.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 773,5 -4,4% -1,1%

FTASE 25 FTASE 1.836,5 -5,1% -1,0%

FTSEM 40 FTSEM 1.119,6 +1,1% -1,1%

FTSEA 140 FTSEA 452,8 -4,4% -0,8%

MSCI WORLD MXWO 2.789,2 +3,7% +0,04%

MSCI EMERG MXEF 1.398,2 +8,3% +0,04%

SXXP 600 SXXP 411,3 +3,1% -0,42%

DAX DAX 13.864,8 +1,1% -0,61%

FTSE 100 UKX 6.625,9 +2,6% +0,21%

CAC 40 CAC 5.779,8 +4,1% +0,22%

PSI 20 PSI20 4.729,5 -3,4% -0,94%

IBEX 35 IBEX 8.252,1 +2,2% +1,72%

FTSEMIB FTSEMIB 22.939,4 +3,2% -0,30%

DOW JONES DJI 31.537,4 +3,0% +0,05%

NASDAQ CCMP 13.465,2 +4,5% -0,50%

S&P 500 SPX 3.881,4 +3,3% +0,13%

NIKKEI 225 NIKI 29.671,7 +8,1% -1,61%

SHENZ 300 SHSZN 5.579,7 +7,1% -0,32%

HANG SENG HSI 30.632,6 +12,5% +1,03%

EUR/USD 1,2150 -0,5% -0,06%

BRENT BRENT 65,37 +26,2% +0,20%

CRUDE OIL NYMEX 61,67 +27,1% +0,3%

GOLD GOLDS 1.805,73 -4,9% -0,22%

SILVER XAG 27,67 +4,8% -1,65%

Nat GAS NG1 2,88 +13,4% -2,51%

ALUMIN LMAHDY 2.133,00 +8,1% -0,99%

COPPER HG1 417,85 +18,7% +0,91%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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ASE Index & 5d / 20d / 90d (000s €)
Average Daily Value Traded

EUROBANK ERGASIA 1,46% PUBLIC POWER COR -5,86%
LAMDA DEVELOPMEN 0,92% TERNA ENERGY SA -3,94%

FOURLIS SA 0,52% PIRAEUS FINANCIA -3,07%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 24/02/2021.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ EE: Τριπλή προειδοποίηση στην Ελλάδα εν μέσω πανδημίας
Μέχρι και πριν από μία εβδομάδα, υπήρχαν έντονες συζητήσεις εντός της Κομισιόν για το κατά πόσο το πολιτικό κείμενο που θα συνόδευε τις εκθέσεις των
χωρών-μελών για το ευρωπαϊκό εξάμηνο θα έπρεπε να είναι ήπιο και να αντανακλά τη σοβαρότητα της υγειονομικής κρίσης ή να αυστηροποιηθεί με φόντο το
Ταμείο Ανάκαμψης.
Με άλλα λόγια, ο σχεδιασμός ήταν να μην τραβήξει η Κομισιόν «το αυτί» σε αρκετές χώρες που έχουν εκτροχιαστεί δημοσιονομικά, καθώς, πρώτον, δεν υπάρχει
ακόμα σαφής εικόνα των δεδομένων και δεύτερον, δεν έχει αποφασιστεί τι θα γίνει με τον «κανόνα γενικής διαφυγής» το 2022 (σ.σ. επιτρέπει να διατηρηθούν τα
ελλείμματα λόγω έκτακτων συνθηκών).
Τελικά, όπως επισήμαναν στο Euro2day.gr αρμόδιες πηγές, επικράτησε η άποψη να υπάρξει σαφής αναφορά των προκλήσεων και η πρώτη -επίσημη- ένδειξη για
την συζήτηση που έχει ξεκινήσει γύρω από τον λεγόμενο «κόφτη», ο οποίος αναμένεται να μπει σε συγκεκριμένες δαπάνες το 2022 και θα αφορά κυρίως σε
χώρες με υψηλό χρέος και έλλειμμα όπως η Ελλάδα.
Αυτή όμως η συζήτηση δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τον Οκτώβριο του 2021, όταν θα έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς
και η Κομισιόν θα δημοσιεύσει τις φθινοπωρινές της προβλέψεις.
Ηδη, όμως, υπάρχει η πρόταση για ελέγχους δαπανών από την Κομισιόν κάθε τρίμηνο, ώστε όχι μόνο να αποφευχθούν οι περαιτέρω δημοσιονομικοί
εκτροχιασμοί, αλλά και για να ασκείται μια «έμμεση πίεση» για το πού θα διοχετεύονται οι δαπάνες.
«Οι πίνακες που θα συνοδεύουν τις εισηγήσεις του ευρωπαϊκού εξαμήνου έχουν καταχωρηθεί από τον Δεκέμβριο. Θα έλεγε κάποιος ότι τον Ιούλιο, οι εκθέσεις
ίσως είναι πιο συμβατές με την παρούσα κατάσταση», ανέφερε κοινοτικός αξιωματούχος. Όπως είπε, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο «πρέπει να διαβαστεί με γνώμονα
τις επερχόμενες αποφάσεις εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης».
Η παγίδα για την Ελλάδα
Όπως είχαμε γράψει από τον περασμένο Ιούλιο και διαβάζοντας γραμμή το νομικό κείμενο του Ταμείου Ανάκαμψης, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι εκταμιεύσεις μέσα
από τα εθνικά σχέδια έρχονται με ισχυρή παρακολούθηση, ασφαλιστικές δικλίδες και σε μερικές περιπτώσεις, παρεμβάσεις από τα κράτη-μέλη στα δρώμενα μιας
άλλης χώρας-μέλους. Γι’ αυτό και τότε η Βρετανία το χαρακτήρισε ως «Ταμείο που παρεμβαίνει στην εθνική κυριαρχία μιας χώρας».
Με την Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του IIF, να υφίσταται την τρίτη υψηλότερη έκρηξη δημόσιου και ιδιωτικού χρέους παγκοσμίως, λόγω της
ύφεσης και της δημοσιονομικής χαλάρωσης, το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτό θα φανεί καλύτερα τον Απρίλιο και τον Μάιο, όταν θα εγκριθούν τα εθνικά
προγράμματα.
Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε πριν από μερικές μέρες στο Ευρωκοινοβούλιο ότι δημοσιονομικές και διαρθρωτικές ανισορροπίες πρέπει να πάνε
χέρι - χέρι. Σαφώς και η ΕΚΤ κινείται ακόμα στον κανόνα του «whatever it takes», όμως μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης -που δεν έχει μπει σε εφαρμογή ακόμα-
υποστηρίζεται ότι αυτό θα πρέπει να στηριχθεί και από τις κυβερνήσεις. Και πάνω σε αυτό αναμένεται να δούμε πολλά «νέα στοιχεία», όπως παρεμβάσεις και
συστάσεις σε δαπάνες για συγκεκριμένους τομείς, με στόχευση την ανάκαμψη.
Παράλληλα, όπως είχαμε γράψει, ο κόφτης ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο για το ποιες επιχειρήσεις θα μπορούν να διασφαλίσουν χρηματοδότηση, αφού
πρώτα πείσουν για τη βιωσιμότητά τους. Και εδώ αναμένεται το τρίτο καμπανάκι για την Ελλάδα, καθώς «φωνές» εντός της ΕΕ επιμένουν ότι κάποια από τα
μέτρα που έχει λάβει η χώρα μας δεν διασφαλίζουν τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα, η οποία είναι και ένα από τα ζητούμενα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας έχει ήδη κληθεί να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένονται και άλλες επαφές ώστε να
αποσαφηνιστεί η «αξία» συγκεκριμένων μέτρων που εφάρμοσε η κυβέρνηση.
Η έκθεση των θεσμών για Ελλάδα
Καμπανάκι για το υψηλό δημόσιο χρέος, το έλλειμμα και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών χτυπά σήμερα για τη χώρα μας από τους θεσμούς και την Κομισιόν
με την έκθεση για την πορεία της χώρας, η οποία ωστόσο δεν συνοδεύεται από εκταμίευση κονδυλίων.
Ανώτατος αξιωματούχος της Κομισιόν ανέφερε στο Euro2day.gr ότι η έκθεση είναι «γενικά καλή και σημειώνει την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις εν μέσω
πανδημίας, έστω και με καθυστερήσεις».
Θα υπάρχουν όμως και οι αναμενόμενοι αστερίσκοι:
Εξακολουθεί να καθυστερεί η ολοκλήρωση των πωλήσεων και ρυθμίσεων των κόκκινων δανείων, που με τη σειρά της εμποδίζει την καθολική εξυγίανση του
τραπεζικού τομέα.
Τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης για την υγειονομική κρίση βοήθησαν μεν, όμως πρέπει να στηριχθεί η ανεργία και η αποκλιμάκωση του χρέους.
Να ξεκινήσει εντός νέου χρονοδιαγράμματος η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους στους ιδιώτες.
Το νέο χρονοδιάγραμμα των αντικειμενικών αξιών και οι αναπροσαρμογές στον ΕΝΦΙΑ.
Επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων με έμφαση σε Σκαραμαγκά, ΕΛΒΟ και ΛΑΡΚΟ.
Επανέναρξη πλειστηριασμών.
Εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου.
Συγκεκριμενοποίηση του πλάνου για τα ιδιωτικά δάνεια από το πρόγραμμα BRIDGE 2 καθώς εδώ οι εξηγήσεις που έχει μέχρι τώρα δώσει η κυβέρνηση είναι
«θολές».
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09:00 Γερμανία: Γερμανικό ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q4) 0,1% 0,1%

17:00 ΗΠΑ: Πωλήσεις Νέων Κατοικιών (Jan) 855Κ 842Κ

17:30 ΗΠΑ: Απογραφή Αργού Πετρελαίου -5,372Μ -7,258Μ
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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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