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Σχόλιο Αγοράς 

To XA έκλεισε με μεγάλες απώλειες χθες, μετά από μια συνεδρίαση με διακυμάνσεις, λόγω των αυξανόμενων 
ανησυχιών αναφορικά με τις επερχόμενες εκλογές. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση 2,92% και 
έκλεισε στις 1.082,10 μονάδες (FTSE Large Cap: -2,97%, FTSE Mid Cap: -2,67%), με την αξία των συναλλαγών να 
διαμορφώνεται στα EUR 154,4εκ. υψηλότερα σε σχέση με τα EUR 95,2εκ. την Παρασκευή. Ο τραπεζικός δείκτης έκανε 
βουτιά 4,27%, κυρίως λόγω των πιέσεων που δέχτηκαν η Πειραιώς Financial Holdings (-6,63%) και η Alpha Συμμετοχών 
(-5,90%). Από τις μη τραπεζικές μετοχές, ο Ελλάκτωρ (+1,90%), η Μότορ Οϊλ (-0,25%) και η Coca Cola HBC (-0,33%) ήταν 
οι κυριότερες μετοχές που υπεραπέδωσαν. Από την άλλη πλευρά, η Titan Cement (-5,32%), η ΔΕΗ (-5,16%) και ο 
Σαράντης (-4,14%) ήταν μεταξύ των κυριοτέρων μετοχών που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να αναζητήσει 
κατεύθυνση σήμερα, πάντα με το βλέμμα στραμμένο στις πολιτικές εξελίξεις, ενώ στο επίκεντρο της προσοχής θα 
βρεθεί και η ανακοίνωση των στοιχείων για το ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων  

Η ΕΛΣΤΑΤ προγραμματίζει να ανακοινώσει σήμερα τα προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ Δ’ τριμήνου 2022 και τις 
εκτιμήσεις για το ΑΕΠ του έτους 2022. Υπενθυμίζεται ότι ο κρατικός προϋπολογισμός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
ΔΝΤ αναμένουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,3%/5,5%/5,2% αντίστοιχα για το 2022. 

Σύμφωνα με το Euro2day, ο Διοικητής της ΤτΕ κ. Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στους FT, εξέφρασε τη βεβαιότητά 
του ότι η Ελλάδα θα ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα εντός του 2023. 

 

Τίτλοι κλαδικών νέων 

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση της παραχώρησης της Αττικής Οδού, η 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού (η ΓΕΚΤΕΡΝΑ έχει ήδη ανακηρυχθεί 
ως προτιμώμενος μειοδότης) και η αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
αναβάλλονται για το 2ο εξάμηνο του 2023. 

 

Τίτλοι εταιρικών νέων 

Η Lamda Development ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας πώλησης ακινήτων στο πλαίσιο της στρατηγικής 
συνεργασίας με την ΤΕΜΕΣ Α.Ε. για την από κοινού ανάπτυξη (70% TEMES/30% LAMDA) δύο σύγχρονων, πολυτελών 
ξενοδοχείων 5 αστέρων στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού, με ορίζοντα ολοκλήρωσης της κατασκευής των 
αναπτύξεων στο τέλος 2026. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής είναι π. EUR 90,8εκ. 

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι στην Hellenic Cables, τον κλάδο καλωδίων της, ανατέθηκε από τον ΑΔΜΗΕ η 
υποβρύχια ηλεκτρική διασύνδεση Λαύριο-Σέριφος και Σέριφος-Μήλος στο πλαίσιο της Δ’ φάσης διασύνδεσης των 
Κυκλάδων με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικού μήκους 170 χλμ. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση, το σχετικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2024. 

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του έτους 2022 στις 17 Μαρτίου 
2023. Η τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2023. 

 

 

 



Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων 

Μακροοικονομικά 

07/03/23 | ΑΕΠ Δ΄ τρίμηνο 2022 (προσωρινά στοιχεία), ΑΕΠ 2022 (εκτιμήσεις) 
10/03/23 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΙΑΝ, DBRS - Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου 
13/03/23 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΦΕΒ 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (4ο τρίμηνο/έτος 2022) 

07/03/23 | ΕλβαλΧαλκόρ, Epsilon Net 
08/03/23 | Cenergy Holdings 
09/03/23 | Eurobank Holdings, Βιοχάλκο 
14/03/23 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
15/03/23 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, ΟΠΑΠ, Aegean Airlines, Autohellas 
17/03/23 | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 
21/03/23 | Φουρλής Συμμετοχών 
22/03/23 | Titan Cement    
27/03/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια 

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις  

08/03/23 | Jumbo (ΕΓΣ) 
22/03/23 | Μότορ Οϊλ (ΕΓΣ) 
30/03/23 | ΔΕΗ (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. 


