
Σημείωμα

Αυξημένες απώλειες με χαμηλό ωστόσο τζίρο
καταγράφηκαν χθες στην ελληνική αγορά μετά και τις
πρώτες επίσημες μετρήσεις για το ΑΕΠ β΄τριμήνου της
Γερμανίας, οι οποίες ήταν χειρότερες των εκτιμήσεων. Ως
αποτέλεσμα, ο ΓΔΧΑ έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδο των
τελευταίων 2 μηνών και δεν απέχει πολύ από τα κρίσιμα
επίπεδα στηρίξεων που εντοπίζονται στην περιοχή των 600-
580 μονάδων. Παρόμοια ήταν η εικόνα και στην Ευρώπη.
Από την άλλη, στις ΗΠΑ η αύξηση της κερδοφορίας που
εμφάνισαν οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας (πλην Google)
προσφέρει στήριξη στους μετοχικούς δείκτες. Σημειώνουμε
ότι περαιτέρω αδυναμία της αγοράς στο εσωτερικο θα μας
βρει από την πλευρά των αγοραστών, αξιολογώντας πάντα
τις συνθήκες που διαμορφώνονται.

Depolas Investment Services

Ημερήσιο Σημείωμα

570

590

610

630

650

670

690

710

730

750
ATHEX GEN INDEX

30/7/2020

BloombergOr Last CloseΔ% (YTD) Δ% (dod)

GENERAL ASE 618,9 -32,5% -2,1%

FTASE 25 FTASE 1.490,4 -35,1% -2,3%

FTSEM 40 FTSEM 814,8 -31,8% -1,9%

FTSEA 140 FTSEA 375,6 -34,0% -2,0%

MSCI WORLD MXWO 2.304,0 -2,3% -0,68%

MSCI EMERG MXEF 1.082,1 -2,9% -0,42%

SXXP 600 SXXP 359,5 -13,5% -2,16%

DAX DAX 12.379,7 -6,6% -3,45%

FTSE 100 UKX 5.990,0 -20,6% -2,31%

CAC 40 CAC 4.852,9 -18,8% -2,13%

PSI 20 PSI20 4.305,4 -17,4% -2,05%

IBEX 35 IBEX 6.996,6 -26,7% -2,91%

FTSEMIB FTSEMIB 19.228,5 -18,2% -3,28%

DOW JONES DJI 26.313,7 -7,8% -0,85%

NASDAQ CCMP 10.587,8 +18,0% +0,43%

S&P 500 SPX 3.246,2 +0,5% -0,38%

NIKKEI 225 NIKI 22.339,2 -5,6% -0,26%

SHENZ 300 SHSZN 4.656,2 +13,7% -0,49%

HANG SENG HSI 24.710,6 -12,3% +2,85%

EUR/USD 1,1847 +5,7% +0,47%

BRENT BRENT 42,94 -34,9% -1,85%

CRUDE OIL NYMEX 39,92 -34,6% -3,3%

GOLD GOLDS 1.956,64 +29,0% -0,72%

SILVER XAG 23,50 +31,6% -3,34%

Nat GAS NG1 1,83 -16,4% -1,35%

ALUMIN LMAHDY 1.683,30 -5,5% -0,15%

COPPER HG1 291,40 +4,2% +0,29%

Data from bloomberg as of time : 09:15 Greek Time
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SARANTIS 1,19% EUROBANK ERGASIA -6,14%
TITAN CEMENT INT 0,90% NATL BANK GREECE -5,83%
PIRAEUS PORT AUT 0,36% ALPHA BANK AE -4,89%

Gainers / Laggards FTSE/XA Large Cap
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Εταιρικές Ανακοινώσεις
➢ Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Alpha Bank σήμερα, 31 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην Αθήνα, στο

Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ειδησεογραφία
➢ Χρηματοδότηση νέων μέτρων στήριξης από τετραπλή κίνηση της ΕΕ - Τα λεφτά όμως θα αργήσουν
Τα καλά νέα είναι ότι η κυβέρνηση θα έχει τους επόμενους μήνες πρόσθετα κονδύλια από την ΕΕ είτε για να καλύψει δαπάνες που έχουν είδη γίνει (για
παράδειγμα για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, για αναστολές, για δάνεια της Αναπτυξιακής Τράπεζας ή για το πρόγραμμα Συν- Εργασία).
Το πρόβλημα είναι ότι τα κονδύλια αυτά στην συντριπτική τους πλειοψηφία θα αργήσουν να έρθουν. Αυτό θα συμβεί είτε το φθινόπωρο είτε μέσα στο 2021.
Όταν φτάσουν θα μπορέσουν να καλύψουν μέρος της εθνικής δαπάνης και έτσι να βοηθήσουν τα δημοσιονομικά αλλά και τα χρηματοδοτικά περιθώρια της
κυβέρνησης για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στον επιχειρηματικό κόσμο και τους εργαζόμενους από την πανδημία, η οποία συνεχίζει να δείχνει τα δόντια της.
Οι πηγές χρήματος είναι τέσσερις, εκ των οποίων οι πρώτες δύο ήδη υπάρχουν και οι επόμενες δύο προέρχονται από το πακέτο που προέκυψε από τη Σύνοδο
Κορυφής και αφορά στο 2021:
1. Αυτό που αναμένεται να έρθει από την άλλη εβδομάδα είναι ένα μέρος από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ τα οποία άλλαξαν χρήση (απόφαση Κομισιόν του
προηγούμενου Μαρτίου). Αντί να χρηματοδοτήσουν τα προβλεπόμενα έργα και επενδύσεις, θα οδεύουν για την κάλυψη μέρος της δαπάνης για τα μέτρα
στήριξης 24 δισ. ευρώ που προωθεί η κυβέρνηση.
Προς το παρόν έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και εγκρίθηκαν προς εκταμίευση από την Κομισιόν χρήματα της τάξης του 1,1 δις ευρώ, ενώ συνολικά έχουν
δρομολογηθεί κονδύλια της τάξης των 4,5 δις ευρώ (πρώτα πρέπει να γίνει αίτημα στις Βρυξέλλες με αναθεώρηση του ΕΣΠΑ). Από την άλλη εβδομάδα λοιπόν
αναμένεται αυτό το 1,1 δισ. ευρώ.
2. Η δεύτερη αποφασισμένη πηγή στήριξης είναι το πρόγραμμα SURE. Συμφωνήθηκε τον Απρίλιο του 2020 και θα παράσχει και να την Κομισιόν δάνεια προς τις
κυβερνήσεις αξίας 100 δις ευρώ (τουλάχιστο 1,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα), ούτως ώστε να στηρίξουν στην περίπτωση της Ελλάδας το πρόγραμμα Συν-Εργασία.
Πλέον ο υπουργός οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θεωρεί ότι τα εν λόγω χρήματα μπορεί να έρθουν το νωρίτερο το Σεπτέμβριο - Οκτώβριο, καθώς κάποια
κράτη-μέλη δεν έχουν δώσει (η Ελλάδα το έχει πράξει εδώ και καιρό), τη συμμετοχή τους στις εγγυήσεις που χρειάζεται η Κομισιόν (συνολικά 25 δισ. ευρώ),
ούτως ώστε να βγει στις αγορές, να δανειστεί και να μοιράσει τα λεφτά στα κράτη-μέλη.
3. Η τρίτη πηγή στήριξης είναι το νέο ΕΣΠΑ. Η απόφαση της Συνόδου Κορυφής προβλέπει ότι μπορεί η κυβέρνηση (στο μοτίβο που ακολουθείται και με το τρέχον
ΕΣΠΑ), να καλύψει εκ των υστέρων δαπάνες που δημιουργήθηκαν από το Φεβρουάριο του 2020 και μετά και συνδέονται με την υγειονομική κρίση. Το πρόβλημα
με αυτά τα κονδύλια είναι ότι θα ενεργοποιηθούν από το 2021 και πιθανώς να αρχίσουν να φτάνουν ακόμη και μετά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους…
4. Η τέταρτη πηγή είναι το νέο πρόγραμμα REACT-EU αξίας 47,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που εντάσσεται στο σχέδιο ανάπτυξης των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ
και έχει σχεδιαστεί ώστε να δράσει εμπροσθοβαρώς. Δεν απαιτεί σχέδια ανάπτυξης από τα κράτη – μέλη. Καλύπτει δράσεις στήριξης από την κρίση.
Βεβαίως πλέον θεωρείται σχεδόν αδύνατο τα κονδύλια να έρθουν φέτος. Ωστόσο χθες η Κομισιόν κάλεσε με επιστολές τα κράτη-μέλη να τρέξουν. Ακόμα και αν
δεν έχει ληφθεί η τελική συμφωνία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρώντας ότι το πρόγραμμα αυτό ούτως ή άλλως θα τρέξει, ζητά να προετοιμάσουν και να
κάνουν δαπάνες στήριξης συμβατές με αυτό με στόχο να καλυφθούν κάποιες εκ των υστέρων.
Σε επιστολές τους προς τους υπουργούς της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για την πολιτική συνοχής, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα και ο
Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση του ταμείου
REACT-EU.
Το ταμείο που αποτελεί μέρος του NextGenerationEU, θα εστιάζει στη στήριξη της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας, της απασχόλησης, των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, των οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, και έχει στόχο να θέσει γερές βάσεις για την ψηφιακή και οικολογική μετάβαση και τη βιώσιμη
κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη. Capital.gr

➢ Δεκτή η τεχνική προσφορά των Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το καζίνο στο Ελληνικό
Το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) έλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, η τεχνική προσφορά του διδύμου των Μohegan
Entertainment- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με καζίνο (IRC) στο Ελληνικό. Για την κατακύρωση ωστόσο του διαγωνισμού θα χρειαστεί
ακόμη χρόνος δεδομένου ότι υπάρχουν μπροστά δικαστικές εκκρεμότητες που συνδιαμορφώνουν το πεδίο έως το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς και την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ειδικότερα, η αρμόδια Επιτροπή για το διαγωνισμό είχε δώσει το σχετικό πρακτικό με την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της Mohegan προς έγκριση από
την Ολομέλεια της ΕΕΕΠ. Πλέον, μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπου έγινε δεκτή η τεχνική προσφορά, το επόμενο βήμα είναι να
καθαρογραφεί η σχετική απόφαση. Αφού καθαρογραφεί και εγκριθεί, σε επόμενη συνεδρίαση της ΕΕΕΠ, η απόφαση, αυτή θα κοινοποιηθεί στους δύο
ενδιαφερομένους για την υποβολή τυχόν ενστάσεων εντός της προθεσμίας 10 ημέρων.
Πέραν του άμεσα ενδιαφερομένου, των Μohegan- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, δικαίωμα ένστασης εντός της προθεσμίας του δεκαημέρου έχει και η Hard Rock Ιnternational,
παρά το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει η προσφορά της. Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι Αμερικανοί της Hard Rock έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας
για το θέμα της απόρριψής τους από τη διαδικασία, εξ’ ού κι έχουν και αυτοί το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση επί της τεχνικής προσφοράς του έτερου
ενδιαφερόμενου.
Πάντως, η απόφαση από το ΣτΕ που αναμένεται πιθανότατα τον Σεπτέμβριο, φαίνεται ότι είναι κρίσιμη συνολικά για την πορεία του διαγωνισμού, ακόμη και για
το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς των Mohegan- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Κι αυτό, με το σκεπτικό ότι αν αποφασιστεί η οριστική απόρριψη της Hard Rock, συνακόλουθα
δεν ισχύουν και οι ενστάσεις που έχει προβάλει η εταιρεία.
Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τo IRC στο Ελληνικό, όπως έχει επανειλημμένα επισημανθεί, αποτελεί ένα από τα δύο βασικά προαπαιτούμενα προκειμένου
να ανοίξει ο δρόμος για να μπουν οι τελικές υπογραφές μεταξύ της Lamda και του Ελληνικού Δημοσίου και στη συνέχεια να γίνει η ουσιαστική έναρξη των
εργασιών (πέραν των κατεδαφίσεων που πραγματοποιούνται αυτή την στιγμή). Ένα ακόμη βασικό προαπαιτούμενο είναι να έχουν επιλυθεί και οι υπόλοιπες
δικαστικές εκκρεμότητες κάτι που θα μπορούσε να επέλθει μέσα στο φθινόπωρο, την περίοδο Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου. Newmoney.gr
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ΩΡΑ ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

12:00 Ελλάδα: Πωλήσεις Λιανικής Ελλάδας (ετήσια) (May) -24,08%

12:00 Ευρωζώνη: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jul) 0,2% 0,3%

12:00 Ευρωζώνη: ΑΕΠ (τριμηνιαία) -11,2% -3,6%
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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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