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Σχόλιο Αγοράς 

Το ΧΑ έκλεισε με θετικό πρόσημο χθες και υπεραπέδωσε σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο 
συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,92% και διαμορφώθηκε στις 997,81 μονάδες (FTSE Large Cap: 
+1,87%, FTSE Mid Cap: +2,01%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 129,1εκ. υψηλότερα σε σχέση με 
τα EUR 77,1εκ. την Παρασκευή. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άλμα 3,15%, με οδηγό την Πειραιώς Financial Holdings 
(+4,79%) και Εθνική Τράπεζα (+3,63%). Στις υπόλοιπες μετοχές εκτός των τραπεζικών μετοχών, ο Σαράντης (+5,70%), η 
ΔΕΗ (+4,93%) και η ΕλβαλΧαλκόρ (+3,53%) ήταν οι κυριότεροι κερδισμένοι. Από την άλλη πλευρά, το Jumbo (-1,20%) 
και ο Ελλάκτωρ (-0,43%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να προσπαθήσει να σπάσει 
το όριο των 1,000 μονάδων σήμερα. 

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων  

Σύμφωνα με την Ναυτεμπορική, ο πρωθυπουργός δήλωσε σε συνέντευξη τύπου χθες ότι ο κατώτατος μισθός θα 
αυξηθεί από την 1η Απριλίου 2023 και δεν απέκλεισε νέα μέτρα στήριξης εάν υπάρξει δημοσιονομικός χώρος. Ωστόσο, 
δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες. 

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (τόσο στην εγχώρια όσο και στη μη εγχώρια 
αγορά) σημείωσε άνοδο 18,2% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο του 2022 έναντι αύξησης 40,1% σε ετήσια βάση τον 
Νοέμβριο του 2021. Ο μέσος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην Βιομηχανία την περίοδο Δεκεμβρίου 2021-Νοεμβρίου 
2022 αυξήθηκε κατά 33,8% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με άνοδο 22,9% σε ετήσια βάση την αντίστοιχη περίοδο 
Δεκεμβρίου 2020-Νοεμβρίου 2021. 

 

Τίτλοι πολιτικών νέων 

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Rass, το κυβερνών κόμμα Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη θέση με ποσοστό 30,8% 
στην πρόθεση ψήφου, με δεύτερο τον Σύριζα με ποσοστό 24,7% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 13,9%. Το 
προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ανέρχεται στο 6,1%. 
Υπενθυμίζεται ότι η δημοσκόπηση βασίζεται στην πρόθεση ψήφου και όχι στην τελική εκτίμηση ψήφου. 

 

Τίτλοι κλαδικών νέων 

Σύμφωνα με το capital, ο οίκος αξιολόγησης S&P πιστεύει ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι σε πολύ καλύτερη θέση σε 
σχέση με το παρελθόν για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις το 2023 και αναμένει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων το 
2023 να φτάσει σε επίπεδα παρόμοια με τον μέσο όρο των 50 κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών. 

Τον Νοέμβριο του 2022, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα ύψους EUR 180εκ. αυξημένο κατά 16,2% σε 
ετήσια βάση, ενώ αυξημένο κατά 65,4% ήταν και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Την περίοδο 
Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα ύψους EUR 15,6δισ., αυξημένο κατά 67,7% 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και υψηλότερο κατά 1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2019. Ο αριθμός των εισερχόμενων ταξιδιωτών τον Νοέμβριο του 2022 αυξήθηκε κατά 44,7% σε ετήσια βάση σε 812 
χιλιάδες (12,6% χαμηλότερος σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2019), ενώ την περίοδο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022, ο 
αριθμός των εισερχόμενων ταξιδιωτών αυξήθηκε κατά 90,3% σε ετήσια βάση στα 27,2 εκατ. ταξιδιώτες (παραμένει 
11,1% χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2019). Τέλος, η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη τον Νοέμβριο διαμορφώθηκε στα 
EUR 356,4, μειωμένη κατά 21,8% σε ετήσια βάση και αυξημένη κατά 15,6% σε σχέση με το 2019. 

 

Τίτλοι εταιρικών νέων 



Σύμφωνα με το Radar.gr, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, η Morgan Stanley απέκτησε πακέτο 1,2 εκατομμυρίων μετοχών 
της Μυτιληναίος στα EUR 22,66/μετοχή, που αντιπροσωπεύει το 0,7% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων 

Μακροοικονομικά 

27/01/23 | Fitch - Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου 
27/01/23 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΟΚΤ 
30/01/23 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΔΕΚ 
31/01/23 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΝΟΕ 

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, OTE 
24/02/23 | Πειραιώς Financial Holdings 
27/03/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια 

Αποκοπή μερίσματος  

30/01/23 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,06858) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 

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. 


