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Σχόλιο Αγοράς 

Το ΧΑ ανέβηκε χθες με ρεκόρ χαμηλού όγκου συναλλαγών, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά 
Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,22% στις 923,26 μονάδες (FTSE Large Cap: 
+0,13%, FTSE Mid Cap: +0,26%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε μόλις EUR 21,9εκ. χαμηλότερα από τα 
EUR 36,1εκ. την Παρασκευή. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο κατά 0,15%, με οδηγό την Eurobank (+0,29%) και 
την Alpha (+0,20%). Πέρα από τις τράπεζες, η Quest Συμμετοχών (+2,61%), η Βιοχάλκο (+1,88%) και η Aegean Airlines 
(+1,47%) ήταν οι βασικοί κερδισμένοι. Στον αντίποδα, ο Ελλάκτωρ (-2,10%), ο OTE (-0,81%) και η ΕΥΔΑΠ (-0,45%) ήταν 
οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις διεθνείς αγορές σήμερα 
με χαμηλούς όγκους.  
 
 
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων  
 
Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, το πρωτογενές 
έλλειμμα ανήλθε στα EUR 1,09δισ. περίπου (-86% σε ετήσια βάση) την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, πολύ 
χαμηλότερα του στόχου για έλλειμμα EUR 2,24δισ. περίπου. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 
ανήλθε στα EUR 5,65δισ. (-54% σε ετήσια βάση), χαμηλότερα από τον στόχο για έλλειμμα EUR 6,76δισ. Η 
υπεραπόδοση αποδίδεται στα υψηλότερα από το στόχο καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού (EUR +288εκ.) 
και τις χαμηλότερες του στόχου δαπάνες (EUR -823εκ.).  

 
Τίτλοι εταιρικών νέων 
 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (radar.gr), το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας απέσυρε το 
ενδιαφέρον του για την απόκτηση μεριδίου 20% από το ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.  
 
Δημοσιεύματα του τύπου (powergame.gr) αναφέρουν ότι ένα επενδυτικό ταμείο ενδιαφέρεται να αποκτήσει από το 
ΤΧΣ το μερίδιο του 1,4% στην Eurobank Financial Holdings και θα εκδηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον του εντός του Α' 
τριμήνου του 2023. 
 
Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της μειοψηφικής συμμετοχής της 36,75% στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας Kaizen Gaming Limited εκτός Ελλάδος και Κύπρου (Betano) στην 
εταιρεία Allwyn Investments Cyprus, μία εξ ολοκλήρου έμμεση θυγατρική της Allwyn International, έναντι συνολικού 
ανταλλάγματος EUR 74,2εκ. (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων καθαρών ταμειακών διαθεσίμων), ενώ θα 
λάβει πληρωμές ποσοστού επί μελλοντικών κερδών (earnout payments) την περίοδο 2022-24. Υπενθυμίζεται ότι η 
συναλλαγή συμφωνήθηκε τον Απρίλιο του 2022 και με την ολοκλήρωσή του, ο ΟΠΑΠ αναμένεται να σημειώσει 
κεφαλαιακό κέρδος EUR 66εκ. (καθώς η Betano στις οικονομικές καταστάσεις του ΟΠΑΠ καταχωρούνταν στις 
συνδεδεμένες εταιρείες με λογιστική αξία EUR 8εκ.). Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη στρατηγική του ΟΠΑΠ να 
επικεντρώσει τις δραστηριότητές του σε Ελλάδα και Κύπρο (υπενθυμίζεται ότι η Betano έχει παρουσία στις 
διαδικτυακές αγορές παιγνίων της Ρουμανίας, της Πορτογαλίας, της Γερμανίας και της Βραζιλίας). 
 
Η ΕλβαλΧαλκόρ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της στρατηγικής συνεργασίας με την COSMOS ALUMINIUM, στης 
οποίας το μετοχικό κεφάλαιο θα κατέχει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής 15%, με την ολοκλήρωση της 
συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την COSMOS ALUMINIUM. 
 
Μετά την υποβολή της προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών 
εκδόσεως της εταιρείας Πλαίσιο Computers, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, στις 22 Δεκεμβρίου 
2022, ο κ. Γεώργιος Γεράρδος, Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Πλαίσιο Computers, στις 27 Δεκεμβρίου 
2022 απέκτησε 856.153 μετοχές στην τιμή των EUR 4,58/μετοχή, που αντιπροσωπεύουν το 3,88% του συνόλου των 
μετοχών της εταιρείας. Ο προτείνων κατέχει πλέον 20.688.821 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 93,72% 
των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. 
 



Η εταιρεία Profile Software ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών των 349.963 νέων μετοχών της εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου αυτής μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan). 
 
 
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) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  

30/12/22 | Ιντρακάτ (αποκοπή δικαιώματος προτίμησης) 
04/01/23-20/01/23 | Ιντρακάτ - Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων 
04/01/23-25/01/23 | Ιντρακάτ - Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων 
 
 
 
 
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. 


