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Σχόλιο Αγοράς 

Το ΧΑ επέκτεινε τα κέρδη του στη χθεσινή συνεδρίαση, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά 
Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 1,33% και έκλεισε στις 981,26 μονάδες (FTSE 
Large Cap: +1,62%, FTSE Mid Cap: +1,31%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε πιο πάνω στα EUR 89,8εκ. 
από EUR 86,6εκ. την Παρασκευή. Ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε για άλλη μια φορά, με άλμα 2,48%, λόγω 
της ανόδου της Πειραιώς Financial Holdings (+5,45%) και της Eurobank (+2,61%). Στις υπόλοιπες μετοχές εκτός 
των τραπεζικών μετοχών, ο Μυτιληναίος (+3,64%), η ΔΕΗ (+2,81%) και το Jumbo (+2,02%) ήταν οι βασικοί 
κερδισμένοι. Στον αντίποδα, η Aegean Airlines (-1,72%), ο Ελλάκτωρ (-0,70%) και η Lamda Development (-0,60%) 
ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να αναζητήσει κατεύθυνση σήμερα, με το 
βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές. 

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων  

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του κρατικού 
προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, το πρωτογενές έλλειμμα ανήλθε στα EUR 6,67δισ. 
περίπου (έναντι πρωτογενούς ελλείμματος EUR 10,3δισ. την ίδια περίοδο το 2021), πολύ χαμηλότερα του 
στόχου για πρωτογενές έλλειμμα EUR 8,5δισ. περίπου. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 
ανήλθε στα EUR 11,68δισ. (-21,4% σε ετήσια βάση), χαμηλότερα από τον στόχο για έλλειμμα EUR 13,4δισ. Η 
υπεραπόδοση αποδίδεται στις χαμηλότερες του στόχου δαπάνες (EUR -1.975εκ.), που υπεραντιστάθμισαν τα 
χαμηλότερα από το στόχο καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού (-EUR 255εκ.).  

Ο ΟΔΔΗΧ προχωρά στην έκδοση νέου 10-ετούς ομολόγου, που λήγει στις 15 Ιουνίου 2033. 

 

Τίτλοι κλαδικών νέων 

Σύμφωνα με τη Fraport Greece (διαχειριστής των 14 περιφερειακών ελληνικών αεροδρομίων), η επιβατική 
κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια τον Δεκέμβριο του 2022 αυξήθηκε κατά 28,8% σε ετήσια βάση, ωστόσο 
χαμηλότερη κατά 4,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Το 2022, η συνολική επιβατική κίνηση 
αυξήθηκε κατά 79,0% σε ετήσια βάση στους 31,2εκ. ταξιδιώτες, σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με το 
2019. 

 

Τίτλοι εταιρικών νέων 

Η Μυτιληναίος ανέλαβε την εκτέλεση σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Σύγχρονου Πυκνωτή», 
για λογαριασμό της RWE Generation UK στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αξία του συμβολαίου για την Μυτιληναίος 
ανέρχεται σε EUR 62εκ. Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το 2023 και η ολοκλήρωσή της έχει 
προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2025. 

Σύμφωνα με το Euro2day, η ΔΕΗ πήρε την απαραίτητη παράταση 4-5 εβδομάδων για να ολοκληρώσει τη 
διαδικασία του οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence) που διενεργεί στην ENEL Romania. Σύμφωνα με 
το ίδιο δημοσίευμα, η ΔΕΗ έχει υποβάλει στην ENEL Romania μη δεσμευτική προσφορά ύψους EUR 1,2-1,3δισ., 
η οποία μετά από θετική ολοκλήρωση του ελέγχου, θα μετατραπεί σε δεσμευτική προσφορά. 

Σύμφωνα με το Capital.gr, οι επενδυτές κ. Μπάκος και κ. Καϋμενάκης βρίσκονται σε συζητήσεις με την Ellington 
για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου στην Attica Bank, με στόχο σε μεταγενέστερο στάδιο τη συγχώνευση 
με μια άλλη μη συστημική τράπεζα, την Παγκρήτια Τράπεζα. 

 



Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων 

Μακροοικονομικά 

17/01/23 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων 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  

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. 


