
Σημείωμα

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) του ΧΑ έκλεισε 7,58% χαμηλότερα
στις 513,07 μονάδες με αξία συναλλαγών ύψους 35 εκατ.
ευρώ συμπεριλαμβανομένων 2 εκατ ευρώ σε
προσυμφωνημένες συναλλαγές.
Η συνεδρίαση του ΧΑ άρχισε με μεγάλη καθυστέρηση λόγω
τεχνικού προβλήματος της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ. Τα
μέτρα παροχής ρευστότητας από τη FED για την
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού
δεν ήταν αρκετά να περιορίσουν την πτώση των μετοχικών
δεικτών στις ΗΠΑ.
Η αγορά κατευθύνεται από εντολές – όπως άλλωστε
συμβαίνει στις πρόσφατες συνεδριάσεις – με την απουσία
σημαντικών οικονομικών εξελίξεων και τους επενδυτές να
«αγνοούν» τα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας και παροχής
ρευστότητας που εξαγγέλλονται.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 513,1 -44,0% -7,58%

FTASE 25 FTASE 1.230,1 -46,5% -8,22%

FTSEM 40 FTSEM 713,4 -40,3% -8,60%

FTSEA 140 FTSEA 306,1 -46,2% -8,18%

MSCI WORLD MXWO 1.602,1 -32,1% -2,96%

MSCI EMERG MXEF 758,2 -32,0% -5,61%

SXXP 600 SXXP 280,4 -32,6% -4,30%

DAX DAX 8.741,2 -34,0% -2,10%

FTSE 100 UKX 4.993,9 -33,8% -3,79%

CAC 40 CAC 3.914,3 -34,5% -3,32%

PSI 20 PSI20 3.600,0 -31,0% -1,91%

IBEX 35 IBEX 6.230,2 -34,8% -3,31%

FTSEMIB FTSEMIB 15.559,8 -33,8% -1,09%

DOW JONES DJI 18.591,9 -34,9% -3,04%

NASDAQ CCMP 6.860,7 -23,5% -0,27%

S&P 500 SPX 2.237,4 -30,7% -2,93%

NIKKEI 225 NIKI 18.092,4 -23,5% +7,13%

SHENZ 300 SHSZN 3.530,3 -13,8% -3,36%

HANG SENG HSI 21.696,1 -23,0% -4,86%

EUR/USD 1,0726 -4,3% +0,36%

BRENT BRENT 27,03 -59,0% +0,19%

CRUDE OIL NYMEX 23,36 -61,7% +4,1%

GOLD GOLDS 1.553,23 +2,4% +3,64%

SILVER XAG 13,27 -25,7% +5,13%

Nat GAS NG1 1,60 -26,8% -0,12%

ALUMIN LMAHDY 1.527,00 -14,3% -2,04%

COPPER HG1 211,95 -24,2% -3,24%

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

ASE Index & 5d / 20d / 90d (000s €)
Average Daily Value Traded

AEGEAN AIRLINES 3,90% ALPHA BANK AE -16,07%
TERNA ENERGY SA -2,92% NATL BANK GREECE -14,69%
HELLENIC TELECOM -3,23% VIOHALCO SA -14,47%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Δάιος Πλαστικά η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 12ο

χιλιόμετρο της οδού Βέροιας – Νάουσας, 592 00 Νάουσα, Νομού Ημαθίας, στις 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Ecofin: Επικυρώθηκε η προσωρινή παράκαμψη του Συμφώνου Σταθερότητας
Οι 27 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύρωσαν την απόφαση αναστολής των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας, μια ιστορική απόφαση
που θα επιτρέψει στις χώρες να δαπανήσουν όσα χρήματα χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες από την πανδημία του νέου κορονοϊού.
«Συμφωνήσαμε ότι πληρούνται οι όροι χρήσης της γενικής ρήτρας διαφυγής (...). Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να στηρίξουμε περαιτέρω τις οικονομίες
μας» ανακοίνωσε μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης του Ecofin ο Ζντράβκο Μάρτις, ο υπουργός Οικονομικών της Κροατίας η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία
της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο.
Η ρήτρα αυτή επιτρέπει να παρακαμφθεί προσωρινά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που καθορίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες στις χώρες μέλη οι
οποίες έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα. Είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιείται από το 2011.
Η δήλωση που υιοθέτησε το Ecofin αναφέρει ότι «η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε σοβαρό οικονομικό κλονισμό που έχει ήδη σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνέπειες για τις οικονομίες μας θα εξαρτηθούν τόσο από τη διάρκεια της πανδημίας όσο και από τα μέτρα που λαμβάνονται από τις
εθνικές αρχές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
«Η σοβαρή οικονομική ύφεση που αναμένεται τώρα φέτος απαιτεί μια αποφασιστική, φιλόδοξη και συντονισμένη πολιτική απάντηση. Πρέπει να δράσουμε
αποφασιστικά ώστε να διασφαλίσουμε ότι το σοκ θα παραμείνει όσο το δυνατόν συντομότερο και όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο και ότι δεν θα δημιουργήσει
μόνιμες ζημίες στις οικονομίες μας και συνεπώς στη μεσοπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών», ξεκαθαρίζουν οι 27. ΑΠΕ-ΜΠΕ.

➢ «Όπλα» κατά του κορωνοϊού αναζητεί η Ευρώπη – Συνεδριάζουν ξανά Eurogroup & Ecofin
Αφού ο κορωνοϊός «έσκισε τα μνημόνια” και η Ευρώπη αποφάσισε ότι τα κράτη-μέλη θα ρίξουν όσο χρήμα χρειάζεται για να αντιμετωπίσουν τον κορωνοϊό και
τις συνέπειες του στην υγεία και την οικονομία, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης συνεδριάζουν και πάλι σήμερα για να βρουν από πού θα βρεθούν τα
λεφτά. Και για το σκοπό αυτό επιστρατεύουν ακόμα και «πυρηνικά όπλα» όπως η έκδοση κορωνο-ομολόγου ή η αξιοποίηση των 410 δισεκατομμυρίων ευρώ από
το ταμείο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
Η αρχή έγινε την περασμένη Δευτέρα με την απόφαση του eurogroup ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι όπως αυτοί είχαν τεθεί για την Ελλάδα) και τις άλλες χώρες
εφέτος στα πρωτογενή πλεονάσματα δεν θα επιτευχθούν, αλλά θα κάνουν ό,τι χρειαστεί (“whatever it takes”) για να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό.
Η συνέχεια ήρθε χτες με την συνεδρίαση των υπουργών οικονομικών που επαναβεβαίωσαν ότι είναι ώρα για μεγάλες κρατικές δαπάνες και αποφάσισαν την
προσωρινή αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας του ετήσιου ορίου ελλείμματος το οποίο αυτό προβλέπει -αλλά όχι «σκορπάτε δίχως αύριο» αφού σε μέσα
επίπεδα συμφωνήθηκε ότι διατηρείται και θα αναπληρωθεί στις επόμενες χρονιές.
Το πιο μεγάλο βήμα ίσως όμως γίνεται σήμερα καθώς οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης συνεδριάζουν σε μία μαραθώνια όπως προβλέπεται τηλεδιάσκεψη,
η οποία θα ξεκινήσει λίγο μετά το μεσημέρι και δεν αναμένεται να τελειώσει πριν σχεδόν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, με μοναδικό σκοπό να προετοιμάσουν μέτρα
και αποφάσεις που θα λάβουν και θα ανακοινώσουν αύριο οι αρχηγοί των κρατών, στην τηλεδιάσκεψη που εκείνοι θα έχουν ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Φυσικά οι συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο καθώς οι υποστηρικτές της έκδοσης ευρωομολόγου λόγω κορωνοϊού
χρησιμοποιούν επιχειρήματα όπως εκείνα που ακουγόταν πριν 10 χρόνια με αφορμή την Ελληνική κρίση και ζητούν να φτάσει στο ένα τρισεκατομμύριο ευρώ…
Όπως και τότε, το Βερολίνο και άλλες χώρες φέρονται να είναι πιο επιφυλακτικές και κυρίως να υπενθυμίζουν ότι η έκδοση ευρωομολόγου χωρίς συμφωνημένη
κοινή οικονομική πολιτική και χωρίς εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας (δηλαδή ενιαίο υπουργείο Οικονομικών της Ευρώπης) δεν θα μπορεί να γίνει.
Από την άλλη και το σχέδιο για την αξιοποίηση των 410 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον ESM προβλέπει extra ρευστότητα και μόχλευση κεφαλαίων, αλλά πάντα
με όρους και προϋποθέσεις -που θα θυμίζουν ίσως σε κάποιους και μνημόνιο αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουν.
Νein της Γερμανίας σε ευρωομόλογο – «ναι» στη διάσωση της Ιταλίας χωρίς βαρύ μνημόνιο
Όπως μεταδίδει το Bloomberg στις έως τώρα συζητήσεις η γερμανική πλευρά επιμένει ότι δεν είναι έτοιμη να προχωρήσει στην εφαρμογή της ιταλικής
πρότασης, που υποστηρίζεται σθεναρά και από Γαλλία και Ισπανία, για την έκδοση κοινού ομολόγου της ευρωζώνης με ειδικό σκοπό. Αντίθετα Γερμανοί
αξιωματούχοι δηλώνουν έτοιμοι να υποστηρίξουν την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας . Όπως
επιμένουν οι Γερμανοί αξιωματούχοι, αν και στη σημερινή συγκυρία δεν θα πρέπει να απαιτηθεί από την Ιταλία να εφαρμόσει ένα μνημόνιο με επιτήρηση από
τον ESM και την Κομισιόν, πάντως θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι όροι δανεισμού, έστω συμβολικοί. Newmoney.gr

➢ Σταϊκούρας: Η ζημιά στην οικονομία θα είναι σημαντική αλλά και αναστρέψιμη - νέα περιθώρια για μέτρα στήριξης από το Ecofin
"Η χώρα μας, ισότιμα, διαθέτει, σε δημοσιονομικό επίπεδο, όλους τους αναγκαίους βαθμούς ευελιξίας, ώστε να αντιμετωπίσει, με σύνεση και επιμέλεια, έγκαιρα
και αποτελεσματικά, την πανδημία. Η ζημιά στην οικονομία, η οποία θα είναι σημαντική, να είναι αναστρέψιμη, το συντομότερο δυνατό" δήλωσε ο Υπουργός
Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Ecofin.
Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου να ενεργοποιήσει το ισχυρότερο όπλο που διαθέτει η ΕΕ, τη ρήτρα γενικής διαφυγής
δίνει περισσότερα περιθώρια για μέτρα στήριξης. Επισήμανε πως με βάση τη ρήτρα γενικής διαφυγής, "που ισχύει και για την Ελλάδα, τα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την υποστήριξη της δημόσιας υγείας, της ρευστότητας των επιχειρήσεων, της απασχόλησης και
της κοινωνικής συνοχής, αποκλίνοντας από τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για όσο διαρκεί η κρίση του
κορονοϊού". Ο ΥΠΟΙΚ εξήγησε πως σε συνέχεια των αποφάσεων του Eurogroup της προηγούμενης εβδομάδας, "που έδωσε στη χώρα μας, καθώς και σε όλα τα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικά περιθώρια ελευθερίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πανδημία του κορονοϊού, σήμερα, το
Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε να ενεργοποιήσει ακόμα ένα όπλο. Το ισχυρότερο όπλο που διαθέτει: τη ρήτρα γενικής
διαφυγής (general escape clause)". Capital.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

10.30 Γερμανία: Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Mar) 39,6 48,0

11.00 Ευρωζώνη: Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Mar) 39,0 49,2

11.30 Ηνωμένο Βασίλειο: Σύνθετος PMI 53,0

15.45 ΗΠΑ: Σύνθετος PMI Markit (Mar) 49,6

16.00 ΗΠΑ: Πωλήσεις Νέων Κατοικιών (Feb) 750Κ 764Κ
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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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