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Σχόλιο Αγοράς 

Το ΧΑ συνέχισε χθες την ανοδική του πορεία, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο 
συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,59% και έκλεισε στις 987,01 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,54%, 
FTSE Mid Cap: +0,54%) και η αξία των συναλλαγών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και διαμορφώθηκε στα EUR 
89,6εκ. Ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε για άλλη μια φορά, με κέρδη 0,98%, με οδηγό την Πειραιώς Financial 
Holdings (+2,63%) και την Alpha Συμμετοχών (+1,98%). Εκτός των τραπεζών, ο Ελλάκτωρ (+4,29%), η Μότορ Οϊλ 
(+3,66%) και ο ΟΛΠ (+2,10%) ήταν οι βασικοί κερδισμένοι. Στην αντίθετη πλευρά, η Τέρνα Ενεργειακή (-1,82%), η 
Aegean Airlines (-1,58%) και η Βιοχάλκο (-0,94%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το 
ΧΑ να κινηθεί υψηλότερα σήμερα, με ώθηση από τις διεθνείς αγορές. 

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων  

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε χθες EUR 3,5δισ. μέσω της έκδοσης του νέου 10-ετούς ομολόγου, που λήγει στις 
15 Ιουνίου 2033. Οι συνολικές προσφορές έφτασαν τα EUR 21,9δισ., που συνεπάγεται δείκτη κάλυψης 6,3x, με 
το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,27%. 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων σημείωσε αύξηση κατά 20,5% σε ετήσια βάση 
στα EUR 31,1δισ. περίπου τον Νοέμβριο του 2022. Την μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν 
οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές (+31,1% σε ετήσια βάση) και του τομέα Εκπαίδευση (+30,3% σε ετήσια 
βάση). Το 3ο τρίμηνο του 2022, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων σημείωσε αύξηση κατά 42,8% σε ετήσια 
βάση στα EUR 133,2δισ. περίπου. 

 

Τίτλοι πολιτικών νέων 

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της «Opinion Poll» για τις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές, στην 
πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων ψηφοδελτίων το κυβερνών κόμμα Νέα Δημοκρατία προηγείται του κόμματος 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 8,2%, ενώ σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών η ΝΔ 
ξεπερνά το όριο ψήφων 36-37% που κρίνεται απαραίτητο για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης. 

 

Τίτλοι κλαδικών νέων 

Σύμφωνα με τον διαχειριστή δικτύου φυσικού αερίου ΔΕΣΦΑ, οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου το 2022 
αυξήθηκαν κατά 11,1% σε ετήσια βάση στις 86,7TWh, παρά τη χαμηλότερη κατά 19% σε ετήσια βάση εγχώρια 
ζήτηση για φυσικό αέριο (56,7TWh), καθώς υπεραντισταθμίστηκαν από τις αυξημένες εξαγωγές, οι οποίες 
υπερτριπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση σε 29,5TWh. Οι εισαγωγές LNG αυξήθηκαν κατά 54%, ενώ οι εισαγωγές 
φυσικού αερίου μέσω αγωγών μειώθηκαν κατά 9,3% σε ετήσια βάση στις 48,1TWh. 

 

Τίτλοι εταιρικών νέων 

Ο ΑΔΜΗΕ (του οποίου η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κατέχει το 51%), σύμφωνα με δημοσιεύματα προέτρεψε για άλλη 
μια φορά τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να αναθεωρήσει προς τα πάνω το WACC (Μέσο Σταθμισμένο Κόστος 
Κεφαλαίου)  επί των επιτρεπόμενων εσόδων του στο 8,51% από 6,1% μετά τις πρόσφατες αυξήσεις επιτοκίων 
και τις πληθωριστικές πιέσεις, ώστε να προχωρήσει το τεράστιο επενδυτικό του πρόγραμμα. 

Το λιμάνι του Πειραιά διακίνησε 382 χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια τον Δεκέμβριο του 2022, σημειώνοντας 
αύξηση 25,2% σε ετήσια βάση. Σε ετήσια βάση, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων έφτασε τα 4,4εκ. περίπου το 
2022, κάτω -7,3% σε ετήσια βάση. 



Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων 

Μακροοικονομικά 

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) 
14/02/23 | Coca-Cola HBC AG 
23/02/23 | HELLENiQ ENERGY 
24/02/23 | Πειραιώς Financial Holdings 
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. 


