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Σχόλιο Αγοράς 

Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες με ρεκόρ χαμηλού όγκου, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. 
Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,68% στις 936,15 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,62%, FTSE Mid 
Cap: +1,29%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε μόλις EUR 18,9εκ. πιο κάτω από τα EUR 61,6εκ. την 
Παρασκευή. Ο τραπεζικός δείκτης ανέβηκε κατά 1,51%, με οδηγό την Alpha (+2,85%) και την Eurobank (+1,42%). Πέρα 
από τις τράπεζες, η Βιοχάλκο (+2,87%), η Aegean Airlines (+2,84%) και η Quest Συμμετοχών (+2,76%) ήταν οι βασικοί 
κερδισμένοι. Στην αντίθετη πλευρά, ο Ελλάκτωρ (-2,51%), ο Μυτιληναίος (-0,59%) και η Coca Cola HBC (-0,49%) ήταν οι 
κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις Ευρωπαϊκές αγορές με 
χαμηλούς όγκους. 

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων  

Η S&P Global ανακοίνωσε ότι ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) για τον τομέα 
μεταποίησης στην Ελλάδα υποχώρησε στις 47,2 μονάδες (χαμηλό δύο ετών) τον Δεκέμβριο του 2022 από 48,4 
μονάδες τον Νοέμβριο του 2022, καθώς οι συνθήκες ζήτησης επιδεινώθηκαν και η παραγωγή μειώθηκε περαιτέρω. Η 
S&P Global προβλέπει συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 1,6% το 2023, λόγω των δύσκολων συνθηκών 
παγκόσμιας ζήτησης. 

 

Τίτλοι κλαδικών νέων 

Στην έκθεση του για τον απολογισμό του 2022, το Eurocontrol σημειώνει ότι οι αερομεταφορές στην Ευρώπη μέχρι το 
τέλος του περασμένου έτους ανέκαμψαν στο 83% των επιπέδων του 2019 (2022: 9,3 εκατομμύρια πτήσεις, 3,1 
εκατομμύρια πτήσεις περισσότερες από το 2021). Στις προοπτικές για το 2023, το Eurocontrol αναμένει ότι τα 
αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη θα ανακάμψουν περαιτέρω στο 92% των αριθμών του 2019, αλλά δεν θα 
επιστρέψουν στα πλήρη επίπεδα πριν από τον Covid μέχρι το 2025, δηλαδή ένα χρόνο αργότερα από ό,τι είχε 
προβλεφθεί τον Ιούνιο του 2022. 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων 

Μακροοικονομικά 

10/01/23 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΝΟΕ & Ποσοστό Ανεργίας ΝΟΕ 

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις  

09/01/23 | Intracom Συμμετοχών (ΕΓΣ) 
13/01/23 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ) 
19/01/23 | ΠΡΟΝΤΕΑ 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  

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. 


