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Σχόλιο Αγοράς 

Οριακά κέρδη κατέγραψε χθες το ΧΑ και υποαπέδωσε σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο 
συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,06% στις 964,26 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,03%, FTSE Mid 
Cap: +0,03%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλότερα στα EUR 74,4εκ. από EUR 79,9εκ. την Τετάρτη. 
Ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε και σημείωσε άνοδο 0,32%, λόγω της ανόδου της Πειραιώς Financial Holdings 
(+0,86%) και της Eurobank (+0,35%). Εκτός των τραπεζικών μετοχών, ο Ελλάκτωρ (+4,37%), η ΓΕΚ Τέρνα (+4,18%) και 
το Jumbo (+1,21%) σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη. Στον αντίποδα, η Aegean Airlines (-1,04%), ο ΟΛΠ (-0,99%) και 
η Coca Cola HBC (-0,90%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε ότι η τάση συσσώρευσης θα 
συνεχιστεί σήμερα. 

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων  

Σύμφωνα με δημοσιεύματα (euro2day), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει η 
εκταμίευση προς την Ελλάδα της δεύτερης δόσης ύψους EUR 3,6δισ. (επιδοτήσεις EUR 1,72δισ. και δάνεια EUR 
1,84δισ.) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Ελληνική κυβέρνηση θα υποβάλει αίτημα για την 
επόμενη δόση την Άνοιξη του 2023. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το συνολικό ποσό που έχει εκταμιευθεί για την 
Ελλάδα είναι EUR 11,0δισ. από τον Αύγουστο του 2021. 

H ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) επιβράδυνε το ρυθμό του και σημείωσε αύξηση κατά 
7,2% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο του 2022 από 8.5% το Νοέμβριο, χαμηλότερα από τον εναρμονισμένο δείκτη 
τιμών καταναλωτή (7,6%) που ανακοίνωσε η Eurostat. Ο μέσος ΔΤΚ του 2022 παρουσίασε αύξηση 9,6% σε ετήσια 
βάση, ελαφρώς χαμηλότερα από την εκτίμηση της κυβέρνησης για 9,9%. 

 

Τίτλοι κλαδικών νέων 

Σύμφωνα με το Capital.gr, τρεις νέες διαδικτυακές άδειες τυχερών παιχνιδιών αναμένεται να χορηγηθούν από την 
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) το επόμενο διάστημα, μετά την ολοκλήρωση όλων των 
κανονιστικών απαιτήσεων. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι πάροχοι διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών είναι η 
Brobet, η Elladix και η Triton Greece και έχουν υποβάλει αίτημα τόσο για διαδικτυακά παιχνίδια όσο και για 
διαδικτυακά στοιχηματισμό. 

 

Τίτλοι εταιρικών νέων 

Η εταιρεία Μυτιληναίος, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των δομών της εταιρείας, τοποθέτησε τον κ. Καλαφατά 
επικεφαλής του Κλάδου Ενέργειας και τον κ. Στεφανίδη επικεφαλής του Κλάδου Μεταλλουργίας. 

Σύμφωνα με euro2day, η ενδεχόμενη αναθεώρηση προς τα πάνω από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας του WACC 
(ρυθμιζόμενη απόδοση επί περιουσιακής βάσης) του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2022-2025 δεν συζητήθηκε χθες και 
αναμένεται να καθυστερήσει για κάποιες μέρες. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2022, η ΡΑΕ καθόρισε το WACC 
στο 6,1% για τον ΑΔΜΗΕ για τη νέα κανονιστική περίοδο 2022-25, χαμηλότερα από το προηγούμενο WACC 
7%/6,9%/6,5%/6,3% για την περίοδο 2018-21 και την αρχική πρόταση του ΑΔΜΗΕ για 7,5% και τη μεταγενέστερη 
αναθεώρηση στο 8,16%. Σημειώνεται ότι το WACC και η Ρυθμιστική Βάση Παγίων είναι οι πιο κρίσιμοι παράγοντες 
για τα ρυθμιζόμενα έσοδα του ΑΔΜΗΕ, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ και το 
μέρισμα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών δεσμεύεται να διανείμει το μεγαλύτερο μέρος του 
μεριδίου του 51% στα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ ως μερίσματα). 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα (euro2day.gr), δύο επιπλέον πτήσεις προστίθενται στο πτητικό πρόγραμμα της Aegean 
Airlines, που αφορούν στην αεροπορική σύνδεση της Καβάλας με την Αθήνα. 



Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Olympic Air ανακηρύχθηκε ανάδοχος σε 4 δρομολόγια, στο πλαίσιο του διαγωνισμού 
των άγονων αεροπορικών γραμμών, με αναμενόμενα έσοδα EUR 10,7εκ. σε διάστημα 4 ετών. 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων 

Μακροοικονομικά 

13/01/23 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΝΟΕ 
20/01/23 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΝΟΕ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών 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. 


