
Σημείωμα

Αδυναμία ουσιαστικής αντίδρασης έδειξε ο ΓΔΧΑ κατά την
χθεσινή συνεδρίαση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ο
δείκτης θα κινηθεί πολύ χαμηλότερα. Άλλωστε η ευκαιρία
εισόδου θα έρθει κατά περίπτωση και όχι την ίδια χρονική
στιγμή για όλους τους τίτλους. Κλειδί για την ανοδική
επαναφορά αποτελεί ο τραπεζικός κλάδος μετά από
συνολικές απώλειες 16% από τα τελευταία υψηλά και
ευρισκόμενος στο χαμηλότερο επίπεδο από αρχές
Δεκεμβρίου. Στο εξωτερικό, οι επενδυτές αναμένουν τα
νεότερα από την FED σήμερα, ενώ αξίζει να σημειώσουμε
ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση των γιγάντων της
τεχνολογίας βρίσκεται εκ νέου στα υψηλότερά της επίπεδα
από τον Σεπτέμβριο μετά και τα καλύτερα των εκτιμήσεων
μεγέθη τηςMicrosoft χθες.
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BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 764,7 -5,5% +0,3%

FTASE 25 FTASE 1.820,9 -5,9% +0,3%

FTSEM 40 FTSEM 1.074,2 -3,0% +0,6%

FTSEA 140 FTSEA 447,1 -5,6% +0,4%

MSCI WORLD MXWO 2.754,1 +2,4% -0,10%

MSCI EMERG MXEF 1.388,8 +7,6% -1,52%

SXXP 600 SXXP 407,7 +2,2% +0,63%

DAX DAX 13.871,0 +1,1% +1,66%

FTSE 100 UKX 6.654,0 +3,0% +0,23%

CAC 40 CAC 5.523,5 -0,5% +0,93%

PSI 20 PSI20 4.888,7 -0,2% -1,49%

IBEX 35 IBEX 7.964,9 -1,3% +0,86%

FTSEMIB FTSEMIB 21.987,0 -1,1% +1,15%

DOW JONES DJI 30.937,0 +1,1% -0,07%

NASDAQ CCMP 13.626,1 +5,7% -0,07%

S&P 500 SPX 3.849,6 +2,5% -0,15%

NIKKEI 225 NIKI 28.546,2 +4,0% -0,96%

SHENZ 300 SHSZN 5.513,0 +5,8% -2,01%

HANG SENG HSI 29.391,3 +7,9% -2,55%

EUR/USD 1,2160 -0,5% +0,17%

BRENT BRENT 55,91 +7,9% +0,05%

CRUDE OIL NYMEX 52,61 +8,4% -0,3%

GOLD GOLDS 1.850,92 -2,5% -0,27%

SILVER XAG 25,47 -3,5% +0,48%

Nat GAS NG1 2,66 +4,6% +2,08%

ALUMIN LMAHDY 2.025,75 +2,6% +0,27%

COPPER HG1 361,95 +2,9% -0,28%

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

HOLDING CO ADMIE 1,64% ELLAKTOR SA -3,46%
SARANTIS 1,46% NATL BANK GREECE -2,30%

TERNA ENERGY SA 1,45% LAMDA DEVELOPMEN -0,77%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 27/01/2021.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ ΔΕΗ: Συμφωνία κυβέρνησης – θεσμών για τη διάθεση σε ιδιώτες προμηθευτές μέρους της λιγνιτικής παραγωγής
Τα επανορθωτικά μέτρα, με τα οποία η ΔΕΗ θα επιτρέψει την πρόσβαση σε τρίτους στη λιγνιτική παραγωγή της, την ώρα όμως που τα φουγάρα σβήνουν,
συμφώνησαν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Κομισιόν, ύστερα από διαπραγματεύσεις 18 μηνών.
Δεκατρία χρόνια μετά την υπόθεση καταδίκης της χώρας μας και πέντε χρόνια μετά την οριστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λόγω της μονοπωλιακής
της θέσης στο λιγνίτη, γνωστής και ως υπόθεση Anti-TrustCase, οριστικοποιήθηκαν χθες τα μέτρα θεραπείας μεταξύ του υπουργού Κώστα Σκρέκα και των
θεσμών.
Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελούσε τα τελευταία χρόνια αγκάθι στις συνομιλίες με τις
Βρυξέλλες καθώς ήταν μέρος των μνημονιακών μας υποχρεώσεων που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.
Και αυτό γιατί ούτε οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ αλλά ούτε και η πώληση των λιγνιτικών μονάδων που ήταν από τα μέτρα που επελέγησαν για να υλοποιηθούν οι
δεσμεύσεις μας προς την ΕΕ, πέτυχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε χθες το πράσινο φως για την έναρξη της διαδικασίας του MarketTest (Δοκιμή Αγοράς), προκειμένου να
περιοριστεί η δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ στην αγορά λιανικής και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.
Στο πλαίσιο αυτό καθορίζεται ένας μηχανισμός διάθεσης προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του οποίου τα επόμενα τρία έτη, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε
τμηματική πώληση ενέργειας μέσω της σύναψης διμερών συμβολαίων με ιδιώτες προμηθευτές.
Αργά χθες το βράδυ αρμόδιες πηγές της ΔΕΗ ανέφεραν ότι η υπόθεση επιλύεται με δίκαιο τρόπο και με διάθεση μικρών ποσοτήτων που υπολογίζονται σε 3
τεραβατώρες τo 2021, λίγο πάνω από τις 2 τεραβατώρες το 2022 και κάτω από τις 2 τεραβατώρες το 2023. Να θυμίσουμε ότι οι ποσότητες αυτές είναι μικρότερες
από εκείνες που διατέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με τις ΝΟΜΕ (δημοπρασίες ενέργειας) που ήταν 11 έως 13 τεραβατώρες και ο λόγος είναι ότι πλέον είναι η
μικρή η συμμετοχή του λιγνίτη στο ηλεκτροπαραγωγικό μείγμα της χώρας.
Με βάση τον σχεδιασμό, οι ποσότητες ενέργειας, οι οποίες θα διατίθενται σε τριμηνιαία ή ετήσια πακέτα, θα ανέλθουν το 2021 στο 50% της λιγνιτικής
παραγωγής του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, το 2022 και το 2023 θα διαμορφωθούν σε ποσοστό 40% με βάση το προηγούμενο έτος. Δικαίωμα αγοράς των
προϊόντων αυτών θα έχουν όλοι οι κάτοχοι άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργεια. Η διάθεση θα γίνεται μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη
ΡΑΕ σε προκαθορισμένη τιμή και όχι μέσα από διαδικασίες δημοπράτησης.
Το ΥΠΕΝ υποστήριξε χθες ότι η υιοθέτηση του μηχανισμού επανόρθωσης δεν θίγει τα συμφέροντα της ΔΕΗ, δεδομένου ότι η σύνδεσή της με το λιγνίτη
περιορίζεται όλο και περισσότερο τόσο λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής όσο και λόγω της επικείμενης απόσυρσης των περισσότερων λιγνιτικών
μονάδων στην επόμενη τριετία. Για αυτό και στα πακέτα αυτά, πέραν της λιγνιτικής παραγωγής θα περιληφθεί και ενέργεια από φυσικό αέριο και
υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Τονίζουν επίσης ότι οι ποσότητες θα προσφέρονται σε τιμές που δεν θα επηρεάζουν ουσιωδώς την οικονομική της κατάσταση καθώς
θα συνδέονται με την προημερήσια αγορά.
Κατά την πρώτη τηλεδιάσκεψη με τους θεσμούς ο κ. Σκρέκας συζήτησε χθες και τις άλλες εκκρεμότητες της ενεργειακής αγοράς, όπως ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ
και το target model. H πολιτική ηγεσία εξέφρασε στους συνομιλητές της, την ανάγκη να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του λογαριασμού που όπως αναφέρθηκε,
αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, όπως ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα παρακολουθεί σε μόνιμη βάση το
ισοζύγιο του λογαριασμού. Σε ότι αφορά το TargetModel (Μοντέλο Στόχος), μετά το ξέφρενο ράλι στις τιμές χονδρικής, το προηγούμενο διάστημα, ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε τη σημασία του, ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς και τη διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Newmoney.gr

➢ Microsoft: Αύξηση κερδών, με οδηγούς cloud και Χbox
H Microsoft Corp ανέφερε ότι οι υπηρεσίες της, από την προσφορά της τεχνολογίας υπολογιστών Azure cloud αυξήθηκαν κατά 50%.
Πρόκειται για μία θετική πορεία που καταγράφεται για δεύτερο τρίμηνο, σε ένα είδος προσφοράς υπηρεσιών σύγχρονης τεχνολογίας που είχε αρχίσει να
επιβραδύνεται, καθώς η πανδημία ευνόησε τις επενδύσεις της Microsoft στην εργασία και την εκπαίδευση από το σπίτι.
Η τιμή των μετοχών της εταιρίας αυξήθηκε κατά 5%, αφού είχαν αυξηθεί περίπου κατά 41% το 2020, καθώς η COVID-19 έστρεψε την προσφορά υπηρεσιών μέσω
υπολογιστών στο λογισμικό, όπου η εταιρία είχε «στοιχηματίσει» σε μεγάλο βαθμό.
Παράλληλα, η Microsoft είδε μία απρόσμενη ανάκαμψη στις πωλήσεις της πλατφόρμας επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn, ενώ αντιμετώπισε και
μία έλλειψη στον τομέα των μικροεπεξεργαστών, η οποία απείλησε να καθυστερήσει τις δραστηριότητές της με το Xbox.
Η εργασία από το σπίτι εξαιτίας της Covid-19 επιτάχυνε τη στροφή της εταιρίας στις υπηρεσίες υπολογιστών που στηρίζονται στο cloud, ωφελώντας τη Microsoft
και τους ανταγωνιστές της, όπως την υπηρεσία cloud της Amazon.com Inc, αλλά και την υπηρεσία Google Cloud της Alphabet Inc.
Σε μία τηλεδιάσκεψη που είχαν με επενδυτές τους, διοικητικά στελέχη της Microsoft ανέφεραν ότι αναμένουν έσοδα 14,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων
(midpoint) από τις υπηρεσίες "Intelligent Cloud" για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, σε σύγκριση με τις προσδοκίες της Wall Street για έσοδα 14,12
δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (Refinitiv).
Για τον τομέα της παραγωγικότητας της Microsoft, αλλά και τον τομέα των προσωπικών υπολογιστών, οι πωλήσεις εκτιμώνται αντίστοιχα στα 13,48 και 12,50
δισεκατομμύρια δολάρια (midpoint), σε σύγκριση με εκτιμήσεις για 12,90 και 11,60 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία (Refinitiv).
Η διαδικτυακή υπηρεσία των χρηστών του Xbox Live είχε περισσότερες από 100 εκατομμύρια μηνιαίες ενεργές συνδρομές χρηστών. Η Microsoft δεν
δημοσιοποίησε κάποια νέα στοιχεία για τα 115 εκατομμύρια των ομάδων ημερήσιων χρηστών, που είχε δημοσιοποιήσει τον Οκτώβριο, αλλά ανακοίνωσε ότι η
έκδοση για τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνταν από 60 εκατομμύρια ημερήσιους χρήστες.
Η Microsoft ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από τον τομέα «Intelligent Cloud» αυξήθηκαν 23% στα 14,6 δισεκατομμύρια δολάρια, με το 50% της αύξησης να
καταγράφεται στην τεχνολογία Azure. Οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 41,4% στο Azure, σύμφωνα με τα στοιχεία (Visible Alpha). Το προηγούμενο τρίμηνο η
αύξηση εσόδων από το Azure είχε καταγραφεί στο 48%. Euro2day.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

09:00 Γερμανία: Γερμανικό Κλίμα Καταναλωτή Gfk (Feb) -7,9 -7,3

15:30 ΗΠΑ: Παραγγελίες Βασικών Αγαθών Διαρκείας (μηνιαία) (Dec) 0,5% 0,4%

17:30 ΗΠΑ: Απογραφή Αργού Πετρελαίου 0,603Μ 4,351Μ

21:00 ΗΠΑ: Δήλωση FOMC

21:00 ΗΠΑ: Απόφαση Επιτοκίου 0,25% 0,25%
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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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