
Πρωινή Ενημέρωση 22/12/2022 

Σχόλιο Αγοράς 

Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες με χαμηλό όγκο συναλλαγών, υποαποδίδοντας ωστόσο σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά 
Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,91% και έκλεισε στις 923,86 μονάδες (FTSE Large 
Cap: +0,85%, FTSE Mid Cap: +1,59%) με τη συναλλακτική δραστηριότητα να διαμορφώνεται υψηλότερα στα EUR 
42,6εκ. από EUR 33,4εκ. την Τρίτη. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο κατά 0,87%, με οδηγό την Πειραιώς Financial 
Holdings (+2,73%). Πέρα από τις τράπεζες, ο Μυτιληναίος (+3,01%), η ΓΕΚ Τέρνα (+2,50%) και η Μότορ Οϊλ (+2,36%) 
ήταν οι βασικοί κερδισμένοι. Στον αντίποδα, η Quest Συμμετοχών (-0,97%), η Βιοχάλκο (-0,98%) και ο Σαράντης (-
2,24%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε ότι η διάθεση ανάληψης ρίσκου από τους επενδυτές 
στις διεθνείς αγορές να παρέχει στήριξη στο ΧΑ σήμερα. 

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων  

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 10μηνο του 2022 κατέγραψε 
έλλειμμα ύψους EUR 13,6δισ. σε σύγκριση με έλλειμμα EUR 7,3δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την αύξηση να 
αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες εισαγωγές καυσίμων. Τον Οκτώβριο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
παρουσίασε έλλειμμα EUR 2,7δισ. έναντι ελλείμματος EUR 1,1δισ. τον Οκτώβριο του 2021, λόγω της επιδείνωσης του 
ισοζυγίου αγαθών. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Οκτώβριο του 2022 ανήλθαν σε EUR 1,5δισ. έναντι EUR 1,3δισ. το 
2021 (επίσης υψηλότερες κατά 3,3% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2019), ενώ το 10μηνο του 2022 οι ταξιδιωτικές 
εισπράξεις αυξήθηκαν στα EUR 17,1δισ. από EUR 10,05δισ. ένα χρόνο πριν (2,6% χαμηλότερα σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2019). 

 

Τίτλοι κλαδικών νέων 

Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει στην ενδιάμεση έκθεση της για τη νομισματική πολιτική ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί 
κατά 6,2% το 2022, κατά 1,5% το 2023 και κατά 3,0% το 2024, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 9,4% το 2022 και να επιβραδυνθεί στο 5,8% το 2023 και στο 3,6% το 2024 αντίστοιχα.  
Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες είναι η επιβράδυνση της 
πιστωτικής επέκτασης όσον αφορά τις επιχειρήσεις λόγω της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, η 
επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, η βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας και η πρόοδος ως προς 
την κάλυψη των απαιτήσεων MREL. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη θέσπιση του λεγόμενου φόρου 
αλληλεγγύης στα διυλιστήρια, σύμφωνα με το οποίο το 1/3 των επιπλέον κερδών προ φόρων σε σύγκριση με το μέσο 
όρο των κερδών προ φόρων της περιόδου 2018-21. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, η σωρευτική αρνητική επίπτωση 
στα διυλιστήρια είναι π. EUR 674εκ. με το ποσό να μοιράζεται σε EUR 344/330εκ. για τις ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και HELLENiQ 
ENERGY (υποθέτοντας προ φόρων κέρδη για το 2022 περίπου EUR 1.250εκ. για τη MOH και EUR 1.200εκ. για την 
HELLENiQ ENERGY). 

 

Τίτλοι εταιρικών νέων 

Σύμφωνα με το capital.gr, η Eurobank εξετάζει τη δυνατότητα διείσδυσης στην Ινδία προσφέροντας υπηρεσίες wealth 
management μέσω συνεργατικού σχήματος με τοπικό χρηματοπιστωτικό όμιλο. Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank διαθέτει 
υψηλή τεχνογνωσία στις υπηρεσίες private banking/wealth management μέσω της μακροχρόνιας παρουσίας της στο 
Λουξεμβούργο. 

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ και η Damco Energy (εταιρεία του ομίλου Κοπελούζου) συμφώνησαν να 
κατασκευάσουν από κοινού (με ποσοστά 51%/29% και 20% αντίστοιχα) νέα ηλεκτροπαραγωγική μονάδα φυσικού 
αερίου ισχύος 840 MW στην Αλεξανδρούπολη. 



Η Aegean Airlines ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα επένδυση ύψους EUR 140 εκατ. για τη δημιουργία του πρώτου 
Κέντρου Υπηρεσιών Συντήρησης Πτητικών Μέσων, καθώς και του πρώτου Κέντρου Προσομοιωτών Πτήσεων και 
Εκπαίδευσης Πληρωμάτων στην Ελλάδα. Στην ωρίμανσή της η επένδυση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει συνολικά 
περισσότερες από 1.100 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, η εταιρεία 
προχώρησε σε Μνημόνιο Συναντίληψης με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για τη μακροχρόνια μίσθωση της παλιάς 
τεχνικής βάσης της Olympic Air στο αεροδρόμιο Αθηνών, για την επισκευή, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμισή 
της και την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επένδυση προβλέπει την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών πάνελ, 3 MW ισχύος, και να δημιουργηθεί ένα από τα πρώτα «πράσινα» Hangar στην Ευρώπη. 

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων 

Μακροοικονομικά 

28/12/22 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΣΕΠ 
30/12/22 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΝΟΕ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΟΚΤ 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  

28/12/22 | Attica Bank (9μηνο 2022) 

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις  

30/12/22 | Attica Bank (ΕΓΣ) 
09/01/23 | Intracom Συμμετοχών (ΕΓΣ) 
13/01/23 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ) 

Αποκοπή μερίσματος  

11/01/23 | HELLENiQ ENERGY (επιπλέον προμέρισμα EUR 0.25) 
30/01/23 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,06858) 
 

 

 

 
 
Αποποίηση Ευθύνης 

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς 
και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία 
περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που 
θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την 
Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν 
κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. 


