
Πρωινή Ενημέρωση 25/01/2023 

Σχόλιο Αγοράς 

Το ΧΑ δεν κατάφερε να κλείσει πάνω από το όριο των 1.000 μονάδων, αντιστρέφοντας τα αρχικά κέρδη, 
υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έπεσε κατά 0,39% και 
έκλεισε στις 993,91 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,59%, FTSE Mid Cap: +0,76%), με την αξία των συναλλαγών να 
διαμορφώνεται στα EUR 92,8εκ. χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 129,1εκ. την Δευτέρα. Ο τραπεζικός δείκτης 
υποχώρησε κατά 1,59%, με οδηγό την Eurobank (-2,42%). Από τις μη τραπεζικές μετοχές, η Βιοχάλκο (+3,01%), η Τέρνα 
Ενεργειακή (+2,36%) και ο ΟΛΠ (+2,11%) ήταν οι κυριότεροι κερδισμένοι. Στην αντίθετη πλευρά, ο Ελλάκτωρ (-6,55%), η 
Quest Συμμετοχών (-3,04%) και ο Σαράντης (-2,13%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να 
κρατήσει μια στάση αναμονής σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο στις πολιτικές εξελίξεις. 

 

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων  

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα (euro2day), το ΙΟΒΕ υποβάθμισε την εκτίμηση του για την ανάπτυξη του ΑΕΠ στο 5,2% για 
το 2022 από 6,0% προηγουμένως και στο 1,4% για το 2023 έναντι 1,6% προηγουμένως. Το ΙΟΒΕ προβλέπει επίσης ότι ο 
πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί στο 4,0% το 2023 από 9,6% το 2022. 

 

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 10,2% σε ετήσια βάση στα EUR 
37,7δισ. το 3ο τρίμηνο του 2022. Η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε επίσης κατά 12,7% σε ετήσια βάση 
στα EUR 36,7δισ. την ίδια περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, το διαθέσιμο εισόδημα έχει αυξηθεί κατά 
EUR 10,0δισ. το 9μηνο του 2022 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. 

 

Τίτλοι πολιτικών νέων 

 

Ο αρχηγός του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ζήτησε χθες την παραίτηση του πρωθυπουργού λόγω της 
υπόθεσης των υποκλοπών και έχει προγραμματιστεί να μιλήσει σήμερα στη Βουλή. Δημοσιεύματα του τύπου 
(protothema) αναφέρουν ότι ενδέχεται να υποβάλει πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. 

 

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Pulse, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα συγκεντρώνοντας ποσοστό 33,5% 
στην τελική εκτίμηση ψήφου, ενώ ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 26,0% και το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 11%. Το προβάδισμα 
της ΝΔ σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώθηκε στο 7,5%. 

 

Τίτλοι κλαδικών νέων 

 

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο Υπουργός Ενέργειας κ. Σκρέκας μετά από συνάντηση με στελέχη της Exxon Mobil (η 
οποία αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί σεισμικές έρευνες στην θαλάσσια περιοχή ΝΔ της Κρήτης), υπάρχουν ενδείξεις για 
ύπαρξη σημαντικού κοιτάσματος φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τα ευρήματα των ερευνών 
αναμένονται μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ η δοκιμαστική γεώτρηση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί έως το 2024-
25, δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. 



 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε στους 
63,5εκ. ταξιδιώτες το 2022, χαμηλότερα κατά 1,1% σε σύγκριση με το 2019. Ο συνολικός αριθμός πτήσεων έφτασε τις 
529.235 το 2022, σημειώνοντας αύξηση 0,6% σε σύγκριση με το 2019.  

 

Τίτλοι εταιρικών νέων 

 

Η ενημέρωση των επενδυτών της Πειραιώς Financial Holdings θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 στις 
17:30 ώρα Ελλάδος. 

 

Ο ΟΤΕ γνωστοποίησε ότι θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου 2022/ έτους 2022 την Πέμπτη 23 
Φεβρουαρίου 2023, πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου. Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την ίδια 
ημέρα στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023 και η 
αποκοπή του μερίσματος έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 05 Ιουλίου 2023. 

 

Η Μυτιληναίος προγραμματίζει να ανακοινώσει Flash Note Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022 την Πέμπτη, 26 
Ιανουαρίου πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη. Πιο αναλυτικά, 
αναμένουμε την καλή απόδοση του τομέα της Μεταλλουργίας, την περαιτέρω ανάκαμψη του τομέα Ανάπτυξης 
Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, την αυξημένη εμπορική δραστηριότητα LNG και τα μεγάλα spreads στη 
θερμική παραγωγή να οδηγήσουν το EBITDA σε νέο υψηλό το 4ο τρίμηνο του 2022, στα EUR 241εκ., υψηλότερα κατά 
104% σε ετήσια βάση και κατά 18% σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που διεξήγαγε το Bloomberg, και 
καθαρά κέρδη ύψους EUR 120εκ. 

 

Σύμφωνα με το Newmoney, η ΔΕΗ (σε κοινοπραξία με την Elektrani na Severna Makedonija), ανακηρύχθηκε προτιμητέος 
επενδυτής για την κατασκευή μεγάλης υδροηλεκτρικής μονάδας ισχύος 330 MW στη γειτονική χώρα Βόρεια Μακεδονία.  

 

Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την ΑΜΚ της ΙΝΤΡΑΚΑΤ λήγει σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι η 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου ενέκρινε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους έως EUR 100εκ. με 
δικαιώματα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους, με τιμή διάθεσης EUR 1,17/μετοχή. Τα κεφάλαια που θα 
συγκεντρωθούν θα διοχετευθούν για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της ΙΝΤΡΑΚΑΤ και το επενδυτικό σχέδιο της για την 
κατασκευή έργων υποδομών, τις παραχωρήσεις, τη διαχείριση απορριμμάτων και την ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

 

 

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. 


