
Πρωινή Ενημέρωση 29/12/2022 

Σχόλιο Αγοράς 

Το ΧΑ έκλεισε χθες με οριακά κέρδη και χαμηλό όγκο συναλλαγών, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά 
Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,06% στις 923,79 μονάδες (FTSE Large Cap: 
+0,19%, FTSE Mid Cap: -0,03%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 36,0εκ. υψηλότερα από τα EUR 
21,9εκ. την Τρίτη. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο κατά 0,54%, με οδηγό την Εθνική Τράπεζα (+1,28%) και την 
Πειραιώς Financial Holdings (+0,43%). Πέρα από τις τράπεζες, ο ΟΠΑΠ (+2,70%), η Μότορ Οϊλ (+0,46%) και η ΔΕΗ 
(+0,46%) ήταν οι βασικοί κερδισμένοι. Στην αντίθετη πλευρά, η Βιοχάλκο (-1,72%), η Aegean Airlines (-1,27%) και ο OTE 
(-1,02%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις διεθνείς 
αγορές σήμερα με χαμηλούς όγκους. 

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων  

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε EUR 487,5εκ στη χθεσινή δημοπρασία 6-μηνων εντόκων γραμματίων που 
πραγματοποίησε ο ΟΔΔΗΧ. Το συνολικό δημοπρατούμενο ποσό ήταν EUR 375εκ., ενώ οι συνολικές προσφορές που 
υποβλήθηκαν έφτασαν τα EUR 998εκ (η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,66 φορές έναντι 2,17 φορές τον Αύγουστο) με 
το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,50% έναντι 2,35% στην προηγούμενη δημοπρασία. 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο 
με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, αυξήθηκε κατά 9,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο του 2022. Σε όρους 
επιφάνειας, η οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 22,1% σε ετήσια βάση, ενώ σε όρους όγκου μειώθηκε κατά 
16,6% σε ετήσια βάση. Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, η οικοδομική δραστηριότητα εμφάνισε αύξηση 
κατά 2,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 13,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 5,8% στον όγκο 
σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021. 

 

Τίτλοι εταιρικών νέων 

Σύμφωνα με τη Ναυτεμπορική που επικαλείται στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), τα 
μικτά έσοδα (GGR) των επίγειων παιχνιδιών του ΟΠΑΠ στο 10μηνο του 2022 ανήλθαν σε EUR 1,06δισ., πάνω κατά 45% 
σε ετήσια βάση, ενώ τα συνολικά GGR της αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν 
στα EUR 609,3εκ., σημειώνοντας αύξηση 1,7% σε ετήσια βάση. 

Σύμφωνα με το Newmoney, η ΔΕΗ βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ εγκατεστημένης 
ισχύος 100MW ισχύος στη Βουλγαρία. 

Ο κ. Γεώργιος Γεράρδος, Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Πλαίσιο Computers, στις 28 Δεκεμβρίου 2022 
απέκτησε 463.973 μετοχές στην τιμή των EUR 4,58/μετοχή, που αντιπροσωπεύουν το 2,1% του συνόλου των μετοχών 
της εταιρείας. Ο προτείνων κατέχει πλέον 21.152.794 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 95,82% των 
δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων 

Μακροοικονομικά 

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

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 

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών 

29/12/22 | Profile Software (άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών) 

 

 
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. 


