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Σχόλιο Αγοράς 

Το ΧΑ συνέχισε την ανοδική πορεία του χθες, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο 
συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,26% στις 989,58 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,12%, FTSE Mid 
Cap: +0,34%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 190,4εκ. υψηλότερα σε σχέση με τα EUR 
89,6εκ. την Τρίτη. Ο τραπεζικός δείκτης ανέβηκε κατά 0,58%, με οδηγό την Πειραιώς Financial Holdings (+3,03%). 
Πέρα από τις τράπεζες, η ΓΕΚ Τέρνα (+2,94%), ο ΟΛΠ (+2,78%) και ο Σαράντης (+2,67%) ήταν οι κυριότεροι 
κερδισμένοι. Αντιθέτως, η Μότορ Οϊλ (-1,76%), η Quest Συμμετοχών (-1,85%) και η Titan Cement (-2,60%) ήταν οι 
κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε η έλλειψη διάθεσης ανάληψης ρίσκου από τους επενδυτές 
στις διεθνείς αγορές χθες θα επιβαρύνει το ΧΑ σήμερα. 

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων  

Ο υπουργός Επικρατείας σε συνέντευξή του στο capital.gr τόνισε ότι η κυβέρνηση περιμένει την ανάκτηση της 
επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα εντός του α' εξαμήνου του 2023. 

 

Τίτλοι κλαδικών νέων 

Δημοσιεύματα του τύπου (bankingnews) αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του SSM κ. 
Αντρέα Ενρία θα βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα για να συναντηθεί με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών και 
τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα ίδια δημοσιεύματα υποδηλώνουν ότι ο SSM θα δώσει το πράσινο 
φως στην Eurobank και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022. 

Σύμφωνα με το Bloomberg, το ΤΑΙΠΕΔ σχεδιάζει να προχωρήσει σε Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) της 
συμμετοχής του 30% στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 
και η AviAlliance, ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας, θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει το 10% αυτών των 
μετοχών με premium. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό 
Μέλος του ΤΑΙΠΕΔ, δήλωσε ότι το μερίδιο 30% αναμένεται να αποτιμηθεί μεταξύ EUR 800εκ. – EUR 1δισ., 
αναμένοντας ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί το α' εξάμηνο του 2023. 

 

Τίτλοι εταιρικών νέων 

Σύμφωνα με το euro2day, η Eurobank έδωσε εντολή να προχωρήσει η έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης 
(senior preferred bond) για την κάλυψη του στόχου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και 
επιλέξιμων υποχρεώσεων (υποχρεώσεις MREL) διάρκειας 6 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά την 5ετία. 
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα εξέδωσε την 01 Ιουνίου 2022, ομόλογο υψηλής εξασφάλισης διάρκειας 3 ετών 
ύψους EUR 500εκ. με κουπόνι 4,375%. 

Ο Υπουργός Ενέργειας κ. Σκρέκας, σύμφωνα με δημοσιεύματα (Energypress), δήλωσε χθες ότι η επέκταση στα 
Βαλκάνια αποτελεί στρατηγικό στόχο για τη ΔΕΗ και επίσης κρίσιμο για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της, 
αφού έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις να μειώσει τα μερίδια αγοράς της (<50%) στην αγορά προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. 

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση EUR 28,5εκ. 
στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η οποία αποτελεί μέρος μίας κοινοπρακτικής δομής χρηματοδότησης τύπου «Project 
Finance» συνολικού ύψους EUR 102,4εκ., για την κατασκευή τριών Φωτοβολταϊκών Πάρκων στην Κοζάνη 
συνολικής ισχύος 230 MW. 



Η Attica Bank ανακοίνωσε χθες ότι έλαβε από την Thrinvest Holdings επιστολή ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή 
της τελευταίας στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας. 

 

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 

Αγορά 

09/02/23 | Ανακοίνωση τριμηνιαίας αναθεώρησης δεικτών MSCI 

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. 


