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Σχόλιο Αγοράς 

Το ΧΑ έκλεισε χθες με οριακά κέρδη, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο 
συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,15% και έκλεισε στις 963,70 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,29%, FTSE 
Mid Cap: +0,15%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλότερα στα EUR 79,9εκ. από τα EUR 81,4εκ. την 
Τρίτη. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε οριακές απώλειες -0,17%, με οδηγό την Πειραιώς Financial Holdings (-
2,35%). Πέρα από τις τράπεζες, το Jumbo (+4,17%), ο Ελλάκτωρ (+3,74%) και η Titan Cement (+2,99%) ήταν οι 
βασικοί κερδισμένοι. Στην αντίθετη πλευρά, η HELLENiQ ENERGY (-3,24%), ο Σαράντης (-3,01%) και η Coca-Cola HBC 
AG (-0,89%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις 
Ευρωπαϊκές αγορές σήμερα.  

 

Τίτλοι κλαδικών νέων 

Σύμφωνα με τη Στρατηγική Αποεπένδυσης του, το ΤΧΣ θα διαθέσει τις μετοχές του στις ελληνικές συστημικές 
τράπεζες πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025, διασφαλίζοντας ότι θα λάβει δίκαιη αξία για τις συμμετοχές του. Η 
Στρατηγική Αποεπένδυσης προωθεί τον ανταγωνισμό και τις διαφανείς ενέργειες και λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές τόσο όσον αφορά την πώληση μέσω Κεφαλαιαγορών όσο και με ιδιωτική συναλλαγή. Το ΤΧΣ 
μπορεί να εξετάσει επίσης το ενδιαφέρον ή την προσφορά αυτόκλητου επενδυτή και οποιεσδήποτε προτάσεις που 
ενδέχεται να υποβάλουν οι τράπεζες. Το Ταμείο δεν θα πραγματοποιήσει καμία διμερή διαπραγμάτευση χωρίς 
ανταγωνιστική διαδικασία, η χρονική στιγμή της οποίας θα αποφασίζεται στην αρχή κάθε διαδικασίας υπό το φως 
των τότε σχετικών παραγόντων. Η επιλογή των επενδυτών θα εξαρτηθεί από τη μέθοδο πώλησης. Το Ταμείο ευνοεί 
στρατηγικούς επενδυτές για σημαντικά πακέτα των μετοχών του,  όπως διεθνώς αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, μακροπρόθεσμους επενδυτές (π.χ. αμοιβαία κεφάλαια που έχουν ήδη ιστορικό επενδύσεων σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οικογενειακά γραφεία) και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και άλλους 
επενδυτές εκτός του τραπεζικού τομέα με σημαντική τεχνογνωσία. 

 

Τίτλοι εταιρικών νέων 

Σύμφωνα με το euro2day, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών αναφέρει σε μήνυμα του 
προς τους εργαζόμενους ότι το στρατηγικό σχέδιο του ομίλου επικεντρώνεται στην εξέλιξη του μοντέλου λιανικής 
τραπεζικής και ότι ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων θα πέσει κάτω από το 8,0% το 2022 από 8,0% το 3ο 
τρίμηνο του 2022 και σύμφωνα με την εκτίμησή μας (7,7%). 

Η εταιρεία Jumbo ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση το 2022, που συνεπάγεται 
ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους EUR 948,4εκ., επιβεβαιώνοντας την θέση μας ότι οι πωλήσεις του 2022 θα ανέλθουν 
πολύ πιο πάνω από την πρόβλεψη της εταιρείας για αύξηση πωλήσεων 2%-5% το 2022. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 
πωλήσεις του 2022 ήταν υψηλότερες από τα επίπεδα του 2019 (προ Covid), σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με 
το 2019. Πιο αναλυτικά, όλες οι χώρες όπου δραστηριοποιείται η Jumbo κατέγραψαν διψήφια αύξηση πωλήσεων. 
Οι πωλήσεις του 2022 αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, κατά 22% σε ετήσια βάση στην Κύπρο, 
κατά 17% σε ετήσια βάση στη Βουλγαρία και κατά 10% στη Ρουμανία. 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων 

Μακροοικονομικά 

12/01/23 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΔΕΚ  
13/01/23 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΝΟΕ 
27/01/23 | Fitch - Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου 



Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (4ο τρίμηνο/έτος 2022) 

26/01/23 | Μυτιληναίος (Flash Note αποτελεσμάτων 2022) 
23/02/23 | HELLENiQ ENERGY 
27/03/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια 

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις  

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

Αποκοπή μερίσματος  

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 (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. 


