
Πρωινή Ενημέρωση 14/02/2023 

Σχόλιο Αγοράς 

Το ΧΑ ανέκαμψε χθες και έκλεισε σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά 
Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 2,32% και έκλεισε στις 1.092,91 μονάδες (FTSE 
Large Cap: +2,09%, FTSE Mid Cap: +2,20%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 140,4εκ. από EUR 
141,6εκ. την Παρασκευή. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο 2,84%, με οδηγό την Alpha (+4,94%) και την Πειραιώς 
(+4,41%). Εκτός των τραπεζών, η Aegean Airlines (+7,04%), HELLENiQ ENERGY (+4,79%) και η Μότορ Οϊλ (+4,74%) ήταν 
οι κυριότεροι κερδισμένοι. Από την αντίθετη πλευρά, ο Ελλάκτωρ (0,00%) και ο ΟΠΑΠ (+0,00%) ήταν οι κυριότερες 
μετοχές που υποαπέδωσαν. Αναμένουμε ότι το ΧΑ θα κινηθεί σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το 
βλέμμα στραμμένο στα στοιχεία πληθωρισμού των ΗΠΑ. 

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων  

Στις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της για την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναβάθμισε κατά 0,2% τις 
εκτιμήσεις της για την αύξηση του ΑΕΠ για το 2023ε και το 2024ε σε 1,2% και 2,2% αντίστοιχα, ενώ υποβάθμισε την 
αντίστοιχη εκτίμηση για το 2022ε σε 5,5% από 6,0% προηγουμένως. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναμένει να επιβραδυνθεί στο 4,5% το 2023ε και στο 2,4% το 2024ε από 9,3% το 2022, χαμηλότερα σε 
σύγκριση με τις φθινοπωρινές εκτιμήσεις της για 6,0% και 2,4% αντίστοιχα. Η οικονομία θα αποδώσει καλύτερα από το 
αναμενόμενο κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών ενέργειας, οι οποίες συνέβαλαν στη μείωση των πληθωριστικών 
πιέσεων τους τελευταίους μήνες, ενώ η έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας προβλέπεται να παραμείνει ο κύριος μοχλός ανάπτυξης των επενδύσεων, αντισταθμίζοντας εν μέρει 
τις πιο αδύναμες εταιρικές επενδύσεις λόγω των αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης. 

 

Τίτλοι κλαδικών νέων 

Σύμφωνα με το Energypress, η Ελλάδα μείωσε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στο μηδέν τον Ιανουάριο, με τη 
βοήθεια του ήπιου καιρού και των αυξημένων εισαγωγών LNG.  

 

Τίτλοι εταιρικών νέων 

Η Coca Cola HBC έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου/έτους 2022, σήμερα πριν 
από το άνοιγμα της αγοράς. Σύμφωνα με τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών (Vuma) προβλέπεται ότι ο όγκος 
πωλήσεων του ομίλου θα ανέλθει σε 2,7εκ. κιβώτια (+13% σε ετήσια βάση), τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 25% σε 
ετήσια βάση στα EUR 8,9δισ., τα συγκρίσιμα EBIT θα αυξηθούν κατά 8% σε ετήσια βάση στα EUR 894,4εκ. και τα 
δημοσιευμένα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα EUR 389,5εκ. (-29% σε ετήσια βάση). Τέλος, σύμφωνα με τις 
μέσες εκτιμήσεις αναμένεται ότι η CCH θα διανείμει μικτό μέρισμα EUR 0,77/μετοχή (+8% σε ετήσια βάση). Η διοίκηση 
θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 11:00 ώρα Ελλάδος. 

Η Fairfax, στο πλαίσιο της συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) με την Μυτιληναίος από τις 13 Δεκεμβρίου 2022, 
προέβη σε πλήρη κάλυψη ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου που εξέδωσε στις 07.02.2023 η Μυτιληναίος, ομολογίες 
οι οποίες ενσωματώνουν δικαίωμα των Ομολογιούχων να αποκτήσουν, οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη του ομολογιακού 
δανείου (ήτοι έως τις 10.02.2025), συνολικά 2.500.000 ίδιες μετοχές της Μυτιληναίος στην τιμή των EUR 20/μετοχή 
(ποσοστό 1,75% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου), επεκτείνοντας ουσιαστικά τη συμμετοχή της στο μετοχικό 
κεφάλαιο της Μυτιληναίος σε 6,43% από 4,68% προηγουμένως. Τα νέα είναι θετικά, αλλά αναμενόμενα. 

Η Titan Cement ανακοίνωσε την συμμετοχή της στην εταιρεία «Περλίτες Αιγαίου», η οποία δραστηριοποιείται στην 
εκμετάλλευση περλίτη και ποζολάνης στο Γυαλί του ΝΑ Αιγαίου, όπου και υπάρχουν σημαντικά αποθέματα υψηλής 
ποιότητας. Με αυτή την συμμετοχή, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αποκτά άμεση πρόσβαση σε μια σημαντική πρώτη ύλη, με την 
οποία θα μπορέσει να εμπλουτίσει την παλέτα των τσιμεντοειδών προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα που 
προσφέρει. Η κίνηση αυτή συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του Τιτάνα για μείωση του ανθρακικού του 



αποτυπώματος και συγκεκριμένα στη μείωση των εκπομπών άνθρακα από τις δραστηριότητες του Ομίλου κατά 35% 
έως το 2030 (σε σχέση με τα επίπεδα του 1990) και στην αύξηση των πράσινων προϊόντων του χαρτοφυλακίου του 
κατά ποσοστό άνω του 50% (πηγή: επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας Titan). 

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανακοίνωσε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις της κρουαζιέρας, 
αναφέροντας ότι το 2022 πραγματοποιήθηκαν 677 αφίξεις (+79% σε ετήσια βάση, +9% έναντι του 2019). Για το 2023, 
οι κρατήσεις δείχνουν μια πολλά υποσχόμενη χρονιά, καθώς υπάρχουν ήδη κρατήσεις για τουλάχιστον 829 
κρουαζιερόπλοια, αύξηση 22% σε σχέση με το 2022. Οι κρατήσεις για το 2023 αναφορικά με homeport 
κρουαζιερόπλοια, δηλ. που ξεκινούν ή/και τελειώνουν το ταξίδι τους στο λιμάνι του Πειραιά, είναι ήδη 629 μια αύξηση 
της τάξεως του 43% σε σχέση με το 2022. 

Η εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ με επίσημη ανακοίνωση της στο ΧΑ διαψεύδει ρητά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι 
ετοιμάζει δημόσια πρόταση για «έξοδο» (delisting) της μετοχής από το Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων 

Μακροοικονομικά 

10/02/23 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΔΕΚ 
14/02/23 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΔΕΚ & Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΔΕΚ 
15/02/23 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή IAN 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (4ο τρίμηνο/έτος 2022) 

14/02/23 | Coca-Cola HBC AG 
23/02/23 | OTE 
24/02/23 | Πειραιώς Financial Holdings, HELLENiQ ENERGY 
09/03/23 | Eurobank Holdings 
15/03/23 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, Aegean Airlines 
27/03/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια 

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις  

08/03/23 | Jumbo (ΕΓΣ) 

Αποκοπή μερίσματος 

21/03/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,1550/μετοχή) 

Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών) 

14/02/23 | Titan Cement Group 

 

 
 
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. 


