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Σχόλιο Αγοράς 

Το ΧΑ κινήθηκε πτωτικά χθες με χαμηλό όγκο συναλλαγών, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά 
Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,32% και έκλεισε στις 920,82 μονάδες (FTSE 
Large Cap: -0,39%, FTSE Mid Cap: -0,05%) με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 30,3εκ. χαμηλότερα 
από τα EUR 36,0εκ. την Τετάρτη. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε πτώση 0,47%, με οδηγό την Alpha (-0,60%) και την 
Eurobank (-0,57%). Στις υπόλοιπες μετοχές εκτός των τραπεζικών μετοχών, ο Ελλάκτωρ (+2,64%), η Autohellas (+1,17%) 
και η ΓΕΚ Τέρνα (+1,11%) ήταν οι βασικοί κερδισμένοι. Αντιθέτως, η Aegean Airlines (-2,75%), ο Σαράντης (-1,51%) και η 
HELLENiQ Energy (-1,46%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Σας ευχόμαστε Ευτυχισμένο 2023 με υγεία 
και ευτυχία! 

 

Τίτλοι κλαδικών νέων 

Σύμφωνα με την Ναυτεμπορική, οι παράμετροι του δυσμενούς σεναρίου για τη διενέργεια των stress tests των 
ελληνικών τραπεζών για το 2023 είναι α) το ΑΕΠ να μειωθεί κατά 4%-6%, β) ο πληθωρισμός να αυξηθεί περισσότερο 
από 5,0%, γ) η ανεργία να ξεπεράσει το 15% και δ) οι τιμές των ακινήτων να πέσουν μεταξύ 5% και 10%. Η ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων αναμένεται έως το τέλος του Ιουλίου 2023. 

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η συνολική χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας (συμπεριλαμβανομένης της γενικής 
κυβέρνησης) ανήλθε στα EUR 187,3δισ. τον Νοέμβριο (+6,2% σε ετήσια βάση, μηνιαία καθαρή ροή EUR 1.188εκ). Όσον 
αφορά τον ιδιωτικό τομέα τα δάνεια ανήλθαν στα EUR 112,4δισ. (+5,0% σε ετήσια βάση, μηνιαία καθαρή ροή EUR 
81εκ). Τα δάνεια του ιδιωτικού τομέα ανήλθαν σε μόλις 59% του ΑΕΠ 2022ε. 

Η ΤτΕ ανακοίνωσε ότι οι καταθέσεις του τραπεζικού συστήματος ανήλθαν στα EUR 192,5δισ. (+4,0% σε ετήσια βάση, 
μηνιαία καθαρή ροή EUR -694εκ) τον Νοέμβριο και οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκαν στα EUR 183,9 
δισ. (+4,5% σε ετήσια βάση, μηνιαία καθαρή ροή EUR -591εκ). Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά EUR 
4,4δισ. από την αρχή του χρόνου και αντιστοιχούν στο 101,7% του ΑΕΠ του 2021. Η ρευστότητα του συστήματος 
παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις να παραμένει αμετάβλητος σε μηνιαία βάση 
στο 61,1% τον Νοέμβριο. 

Σύμφωνα με το Mononews, έξι παραχωρήσεις (εκτός της Αττικής Οδού) στις οποίες συμμετέχουν μεταξύ άλλων η 
Ελλάκτωρ, η ΓΕΚ Τέρνα, η Άβαξ και η Ιντρακάτ θα προχωρήσουν σε αυξήσεις στα διόδια της τάξης του 11-14% το 
2023. 

 

Τίτλοι εταιρικών νέων 

Οι μετοχές της εταιρίας INTRAKAT διαπραγματεύονται σήμερα χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος 
προτίμησης ορίζεται από 04/01/2023 έως και 25/01/2023 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 04/01/2023 έως και 20/01/2023. Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
στις 14 Νοεμβρίου ενέκρινε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους έως EUR 100εκ. με δικαιώματα προτίμησης για 
τους υφιστάμενους μετόχους, με τιμή διάθεσης EUR 1,17/μετοχή. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα 
διοχετευθούν για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της INTRAKAT και το επενδυτικό σχέδιο της για την κατασκευή έργων 
υποδομών, τις παραχωρήσεις, τη διαχείριση απορριμμάτων και την ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

 

 

 



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 
 

 

 

 
 
 
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. 


