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Σχόλιο Αγοράς 

Το ΧΑ έκλεισε σε θετικό έδαφος χθες για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα 
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,24% στις 946,10 μονάδες (FTSE 
Large Cap: +0,11%, FTSE Mid Cap: +0,11%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 56,3εκ. υψηλότερα σε 
σχέση με τα EUR 50,5εκ. την Τρίτη. Ο τραπεζικός δείκτης ανέβηκε κατά 1,60%, με οδηγό την Eurobank (+1,85%) και την 
Alpha (+1,70%). Στις υπόλοιπες μετοχές εκτός των τραπεζικών μετοχών, η Βιοχάλκο (+4,66%), η ΕλβαλΧαλκόρ (+4,12%) 
και η Quest Συμμετοχών (+2,49%) ήταν οι βασικοί κερδισμένοι. Στην αντίθετη πλευρά, το Jumbo (-2,01%), ο ΟΠΑΠ (-
1,26%) και ο Μυτιληναίος (-1,08%) ήταν μεταξύ των κυριοτέρων μετοχών που είχαν απώλειες. Αναμένουμε οι 
Ευρωπαϊκές αγορές να δώσουν τον τόνο στο ΧΑ σήμερα. 

 

Τίτλοι πολιτικών νέων 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα (protothema), ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε χθες στην καθημερινή πρωινή σύσκεψη ότι οι 
εκλογές θα γίνουν από τον Απρίλιο και μετά. 

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων  

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε EUR 812,5εκ στη χθεσινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων που 
πραγματοποίησε ο ΟΔΔΗΧ. Το συνολικό δημοπρατούμενο ποσό ήταν EUR 625εκ., ενώ οι συνολικές προσφορές που 
υποβλήθηκαν έφτασαν τα EUR 1.476εκ. (η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,36 φορές έναντι 2,24 φορές το Νοέμβριο) 
με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,18% (έναντι 1,79% στην προηγούμενη δημοπρασία). 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις (βιομηχανίες, λιανεμπόριο, ΑΠΕ, 
τηλεπικοινωνίες, τουρισμός, υπηρεσίες) έχουν υποβάλει  291 επενδυτικά σχέδια το 2ο εξάμηνο του 2022 για έγκριση 
από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό ύψους EUR 10,5δισ., εκ των οποίων οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν 
υποβάλει 167 επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό EUR 2,2δισ. Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από δάνεια του 
Ταμείου Ανάκαμψης (EUR 4,5δισ. ή 43% του προϋπολογισμού), τραπεζικά δάνεια (EUR 3,5δισ. ή 33% του 
προϋπολογισμού) και ίδια κεφάλαια (EUR 2,5δισ. ή 24% του προϋπολογισμού). 

 

Τίτλοι κλαδικών νέων 

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων για το Νοέμβριο, όπου το μέσο 
σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων αυξήθηκε κατά 3μ.β. σε μηνιαία βάση στο 4,89%. Το μέσο 
σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων αυξήθηκε οριακά κατά 1μ.β. σε μηνιαία βάση στο 0,06%. 
Επομένως, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και χορηγήσεων αυξήθηκε κατά 2μ.β. σε μηνιαία 
βάση στο 4,83%. Το επιτοκιακό περιθώριο για το σύστημα στα υφιστάμενα υπόλοιπα αυξήθηκε κατά 30μ.β. σε μηνιαία 
βάση στο 4,53% το Νοέμβριο. 

 

Τίτλοι εταιρικών νέων 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου (powergame.gr), η Φουρλής εξετάζει επί του παρόντος τη μετατροπή του 
ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop της Intersport σε marketplace, ανοίγοντας τον δρόμο και σε τρίτους να 
τοποθετηθούν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της. 

 



Σε συνέντευξή του στο euro2day.gr, ο κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Epsilon Net δήλωσε 
ότι ανακοινώσεις για νέες συνεργασίες θα πρέπει να αναμένονται το πρώτο εξάμηνο του 2023. Όσον αφορά την 
επέκταση της εταιρείας, ο κ. Μίχος ανέφερε ότι η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για την ανάπτυξη των 
εργασιών της στην Κύπρο, ενώ σχεδιάζει με το αντίστοιχο μοντέλο την παρουσία της και στη Ρουμανία. 

 

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 με καταβολή μετρητών 

04/01/23-20/01/23 | Ιντρακάτ - Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων 
04/01/23-25/01/23 | Ιντρακάτ - Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων 

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών 

02/02/23 | Ιντρακάτ (από ΑΜΚ) 
 

 

 
 
 
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. 


