
Πρωινή Ενημέρωση 21/02/2023 

Σχόλιο Αγοράς 

Το ΧΑ επέκτεινε τα κέρδη του στη χθεσινή συνεδρίαση, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. 
Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 1,86% και έκλεισε στις 1.123,23 μονάδες (FTSE Large Cap: +2,27%, 
FTSE Mid Cap: +1,35%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε πιο πάνω στα EUR 120,1εκ. από EUR 109,6εκ. την 
Παρασκευή. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άλμα 5,34%, λόγω της ανόδου της Alpha Bank (+5,91%) και της Εθνικής 
Τράπεζας (+5,70%). Στις υπόλοιπες μετοχές εκτός των τραπεζικών μετοχών, η Autohellas (+2,93%), η HELLENiQ ENERGY 
(+2,54%) και η Titan Cement (+1,54%) ήταν οι βασικοί κερδισμένοι. Στον αντίποδα, ο Ελλάκτωρ (0,00%), η ΕλβαλΧαλκόρ 
(-0,64%) και ο Σαράντης (-1,47%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποαπέδωσαν. Αναμένουμε το ΧΑ να προσπαθήσει 
να αφομοιώσει τα τρέχοντα επίπεδα. 

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων  

Σύμφωνα με δημοσιεύματα (euro2day), η Eurostat θα αναθεωρήσει το πρωτογενές έλλειμμα στο 1,2% του ΑΕΠ (EUR 
2,5δισ.) ή ακόμη χαμηλότερα για το 2022. Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός υπολόγιζε πρωτογενές έλλειμμα 1,2% 
του ΑΕΠ σε όρους ενισχυμένης εποπτείας. 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2022 κατέγραψε έλλειμμα ύψους 
EUR 20,1δισ. σε σύγκριση με έλλειμμα EUR 12,3δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την αύξηση να αποδίδεται 
κυρίως στην επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών, καθώς και του ισοζυγίου πρωτογενών και δευτερογενών 
εισοδημάτων, που αντισταθμίστηκε σε ένα βαθμό από τη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών. Τον Δεκέμβριο του 
2022, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα EUR 2,66δισ. έναντι ελλείμματος EUR 2,28δισ. τον 
Δεκέμβριο του 2021, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο 
βαθμό, του ισοζυγίου υπηρεσιών και του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη 
βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Δεκέμβριο του 2022 ανήλθαν σε EUR 247εκ. έναντι 
EUR 186εκ. τον Δεκέμβριο 2021 (16,1% χαμηλότερα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019), ενώ το 2022 οι ταξιδιωτικές 
εισπράξεις αυξήθηκαν στα EUR 17,63δισ. από EUR 10,5δισ. ένα χρόνο πριν (3% χαμηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2019). 

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής 
αγοράς) σημείωσε άνοδο 16,7% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο του 2022 έναντι αύξησης 22,8% σε ετήσια βάση τον 
Δεκέμβριο του 2021. Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022 αυξήθηκε κατά 33,1% 
σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 25,6% την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021. 

 

Τίτλοι πολιτικών νέων 

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll (capital.gr), η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 38,0% της 
πρόθεσης ψήφου στον δεύτερο γύρο των εκλογών και σχηματίζει έτσι μονοκομματική κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία 
προηγείται του Σύριζα κατά 7,6% στον πρώτο γύρο των εκλογών και κατά 9,3% στον δεύτερο γύρο των εκλογών. 

 

Τίτλοι κλαδικών νέων 

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσαν τα τιμολόγια λιανικής τους για τον μήνα Μάρτιο, τα οποία είναι 
οριακά χαμηλότερα σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Ειδικότερα, το τιμολόγιο λιανικής της ΔΕΗ για τον Μάρτιο 
διαμορφώνεται στα EUR 195/MWh (από EUR 199/MWh πριν από έναν μήνα), της Μυτιληναίος (Protergia) στα EUR 
188/MWh (από EUR 195/MWh πριν από έναν μήνα), της ELPEDISON στα EUR 145/MWh και της NRG στα EUR 
169/MWh (από EUR 195/MWh πριν από έναν μήνα). Αναμένουμε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιδοτεί τα 
τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη μείωση τους στα EUR 170/MWh. 

 



Τίτλοι εταιρικών νέων 

Η εταιρεία Μυτιληναίος παρέθεσε χθες δείπνο σε αναλυτές και στελέχη τραπεζών. Τα κύρια σημεία ανά τομέα είναι 
τα ακόλουθα: Τομέας Μετάλλων: α) Σχέδια για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας ανακυκλωμένου αλουμινίου 
έως και 80%. Η τελική επενδυτική απόφαση (FID) θα ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους, β) Αναμένει να αντλήσει φθηνή 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για την επιχείρηση ανακυκλωμένου αλουμινίου. Ενέργεια: α) Βασικός 
μοχλός για τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου οι ΑΠΕ, όχι μόνο για το δικό του χαρτοφυλάκιο, αλλά και με την 
αύξηση των έργων BOT (Κατασκευή, Λειτουργία, Μεταφορά), β) Αναμένει ότι η κερδοφορία από τις επιχειρήσεις ΑΠΕ 
θα διπλασιαστεί σε ετήσια βάση το 2023, γ) Αναμένει διπλασιασμό της ισχύος των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε 1GW έως το 
τέλος του 2023, η συνολική ισχύς παγκοσμίως (κυρίως Ιταλία και Ελλάδα) θα φτάσει τα 2,4GW το 2024, δ) Αναμένει να 
αντλήσει φθηνή χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για έργα ηλιακής ενέργειας, ε) Αναμένει την 
δραστηριότητα LNG να παραμείνει κερδοφόρα για το άμεσο μέλλον. Κατασκευές και Παραχωρήσεις: α) Ενδιαφέρον 
για υποβολήι προσφοράς για οποιοδήποτε έργο με δίκαιο περιθώριο κέρδους (δηλαδή 10%), β) Αναμένει ότι η 
δραστηριότητα των κατασκευών και παραχωρήσεων στην Ελλάδα θα γίνει πιο κερδοφόρα με την ανάκτηση της 
επενδυτική βαθμίδας της χώρας, λόγω φθηνότερου κόστους χρηματοδότησης. 

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων 

Μακροοικονομικά 

28/02/23 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΝΟΕ, Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΙΑΝ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο 
Λιανικό Εμπόριο ΔΕΚ 
02/03/23 | Ποσοστό Ανεργίας ΙΑΝ 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (4ο τρίμηνο/έτος 2022) 

21/02/23 | Entersoft 
22/02/23 | Ideal Holdings 
23/02/23 | OTE 
24/02/23 | Πειραιώς Financial Holdings, HELLENiQ ENERGY 
09/03/23 | Eurobank Holdings 
15/03/23 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, ΟΠΑΠ, Aegean Airlines 
21/03/23 | Φουρλής Συμμετοχών 
22/03/23 | Titan Cement    
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) 
 

 
 
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. 


