
Πρωινή Ενημέρωση 23/12/2022 

 

Σχόλιο Αγοράς 

Το ΧΑ έκλεισε σε θετικό έδαφος χθες με χαμηλό όγκο συναλλαγών, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά 
Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,04% και έκλεισε στις 924,20 μονάδες (FTSE Large 
Cap: +0,00%, FTSE Mid Cap: -0,24%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 36,5εκ. χαμηλότερα από τα 
EUR 42,6εκ. την Τετάρτη. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο κατά 0,47%, με οδηγό την Πειραιώς Financial Holdings 
(+0,99%) και την Eurobank (+0,67%). Πέρα από τις τράπεζες, η Aegean Airlines (+1,31%), η Βιοχάλκο (+1,23%) και η ΔΕΗ 
(+1,22%) ήταν οι βασικοί κερδισμένοι. Στην αντίθετη πλευρά, ο ΟΠΑΠ (-1,60%), η Coca Cola HBC (-1,20%) και η 
HELLENiQ ENERGY (-0,95%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία 
με τις διεθνείς αγορές σήμερα με χαμηλούς όγκους. 

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων  

Ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την άντληση EUR 7,0δισ. από τις αγορές το 2023 μέσω μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων εκδόσεων χρέους, εξαιρουμένων τυχόν εσόδων από ενδεχόμενη έκδοση πράσινου ομολόγου το 2ο 
εξάμηνο του 2023. Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες αναμένεται να φτάσουν τα EUR 15,4δισ. και τα έσοδα από 
ιδιωτικοποιήσεις αναμένεται να ανέλθουν στα EUR 2,0δισ. Τα ταμειακά αποθέματα υπολογίζονται σε EUR 30,6δισ. τον 
Δεκέμβριο και καλύπτουν πάνω από τρία χρόνια τις μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου. 

 

Τίτλοι κλαδικών νέων 

Τον Οκτώβριο του 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 16,7% σε ετήσια βάση στα EUR 1,51δισ., επίσης 
υψηλότερες κατά 3,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Την περίοδο Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022, οι 
ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν συνολικά σε EUR 17,1δισ., αυξημένες κατά 70,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2021, ωστόσο ήταν χαμηλότερες κατά 2,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ο αριθμός των 
εισερχόμενων ταξιδιωτών τον Οκτώβριο του 2022 αυξήθηκε κατά 28,6% σε ετήσια βάση σε 2.756 χιλιάδες ταξιδιώτες 
(μόλις 0,6% χαμηλότερα σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019), ενώ την περίοδο Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022, ο 
αριθμός των εισερχόμενων ταξιδιωτών αυξήθηκε κατά 92,1% σε ετήσια βάση σε 26.443 χιλιάδες ταξιδιώτες 
(παραμένει 11,0% χαμηλότερος σε σύγκριση με το 2019). Τέλος, η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη τον Οκτώβριο 
διαμορφώθηκε στα EUR 528, μειωμένη κατά 9,8% σε ετήσια βάση και αυξημένη κατά 5,9% έναντι του 2019, ενώ την 
περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη μειώθηκε κατά 11,8% σε ετήσια βάση και αυξήθηκε 
κατά 10,1% έναντι του 2019 στα EUR 634. 

 

Τίτλοι εταιρικών νέων 

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής για την εξαγορά του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Piraeus Equity 
Partners, εγκατεστημένης ισχύος 46MW (εκ των οποίων αιολικοί σταθμοί ισχύος 44MW). Σύμφωνα με την Καθημερινή, 
το τίμημα της συναλλαγής ορίστηκε στα EUR 70εκ. Επιπλέον, η ΔΕΗ επιβεβαίωσε επίσημα τη συμμετοχή της με 
ποσοστό 51% στην κοινοπραξία για την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας φυσικού αερίου με συντελεστή 
απόδοσης 63%, με τη ΔΕΠΑ και τον όμιλο Κοπελούζου που θα ελέγχουν το υπόλοιπο 29% και 20% αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του τύπου (Powergame), αναφορικά με το οικονομικό έτος 2022, ο κ. Βασιλάκης, Πρόεδρος 
της Aegean Airlines, δήλωσε ότι οι πωλήσεις και η κερδοφορία αναμένεται να είναι υψηλότερα από τα επίπεδα του 
2019. 

 



Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της Ιντρακάτ για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
ύψους έως EUR 100εκ. με δικαιώματα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους. Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου ενέκρινε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους EUR 100εκ. με δικαιώματα 
προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους, με τιμή διάθεσης EUR 1,17/μετοχή. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν 
θα διοχετευθούν για το επενδυτικό σχέδιο της Ιντρακάτ για την κατασκευή έργων υποδομών, τις παραχωρήσεις, τη 
διαχείριση απορριμμάτων και την ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

Ο κ. Γεώργιος Γεράρδος, Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Πλαίσιο Computers, ανακοίνωσε την υποβολή 
προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας 
«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τιμή 
προσφοράς ανέρχεται στα EUR 4,58/μετοχή, που συνεπάγεται premium 45% με βάση τη χθεσινή τιμή κλεισίματος. 

 

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. 


