
                

 
 
 
 

      Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

 
 

                                               Ιούλιος 01, 2022 

 
                Ενημερωτικό Δελτίο   
      

Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του -1.43% (810,42 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη       
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 43 κινήθηκαν ανοδικά, 
60 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 61 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1,942.64 μονάδες (-1,73%), με τις 
μετοχές των BIO (+1.06%), TITC (+0,90%) και Hellenic Petroleum (+0,64%) να 
καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ETE (-3,98%), 
ΑΛΦΑ (-4,19%) και Cenergy (-5,17%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση. 
 

Οικονομία  
 

• Οπως επισημαίνεται στην έκθεση για τη νομισματική πολιτική, η ανάπτυξη 
στην Ελλάδα το 2022 τοποθετείται στο 3,2% από 3,8% που εκτιμούσε η ΤτΕ 
τον Απρίλιο, επίπεδο που μπορεί να διαμορφωθεί χαμηλότερα, καθώς οι 
κίνδυνοι υπερισχύουν σε σχέση με τα θετικά ενδεχόμενα. Σε αυτούς 
τοποθετούνται η περαιτέρω κλιμάκωση της γεωπολιτικής αστάθειας, η επιδείνωση 
του διεθνούς οικονομικού κλίματος, η διαταραχή στην προσφορά ενέργειας και η 
συνακόλουθη περαιτέρω αύξηση των τιμών της. Το 2023 ο ρυθμός ανάπτυξης 
αναμένεται να επιταχυνθεί στο 4,1%, ενώ και για το 2024 εκτιμάται στο 3,6%, υπό 
την προϋπόθεση ότι η γεωπολιτική κρίση θα αποκλιμακωθεί έως το τέλος του 
2022 και οι τιμές της ενέργειας θα μειωθούν. Στο δυσμενές σενάριο, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα είναι 1,8% το 2022, 0,3% το 
2023 και 4,9% το 2024. Ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί σε 7,6% το 
2022, κυρίως λόγω της ανοδικής πορείας των ενεργειακών αγαθών, αλλά και των 
ανατιμήσεων στα είδη διατροφής, ενώ θα αποκλιμακωθεί το 2023 και περαιτέρω 
το 2024. Σύμφωνα με την ΤτΕ, η αύξηση του μέσου πληθωρισμού σε επίπεδα 
πάνω από αυτά της Ευρωζώνης ενδέχεται να επιδεινώσει την ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής οικονομίας, με αρνητικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται εγρήγορση, ώστε να μην εισέλθει η 
οικονομία σε φάση δευτερογενών πληθωριστικών πιέσεων, τροφοδοτούμενων 
από την άνοδο των μισθών. 

 

Επιχειρήσεις 
 

• Δόθηκε και τυπικά από τους ομολογιούχους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η δυνατότητα 
αξιοποίησης των εσόδων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την 
πώληση περιουσιακού στοιχείου. Ο λόγος για το ποσοστό του ομίλου στην 
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, το οποίο αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων με ξένα 
επενδυτικά funds, μεταξύ των οποίων εκείνο της Macquarie από την Αυστραλία. Η 
λήψη έγκρισης από τους ομολογιούχους αίρει ένα σημαντικό εμπόδιο για την 
πρόοδο μιας ενδεχόμενης πώλησης, χωρίς όμως αυτό να προεξοφλεί και την 
επίτευξη συμφωνίας. Αποτελεί όμως μια ένδειξη ως προς το πόσο προχωρημένες 
είναι οι σχετικές συζητήσεις. 

 

• Ανακοίνωσε η Eurobank της απόσχισης του κλάδου αποδοχής καρτών και 
εκκαθάρισης συναλλαγών στη νέα εταιρεία Cardlink One με παράλληλη 
μεταβίβαση του 80% στη Worldline, η οποία διατηρεί το 20% των μετοχών. Η 
συναλλαγή εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περίπου 80 μονάδες βάσης στον βασικό 
κεφαλαιακό δείκτη (CET1) του ομίλου και όπως ανακοίνωσε η τράπεζα το τίμημα 
που καταβλήθηκε για το 80% διαμορφώθηκε στα 254 εκατ. ευρώ περίπου. Η 
συναλλαγή περιέχει, υπό όρους, επιπλέον πληρωμές και αμοιβές, καθώς και τα 
συνήθη δικαιώματα προστασίας μειοψηφίας, ενώ περιλαμβάνει και 
μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία με τον όμιλο της Worldline για τη διανομή 
των προϊόντων της στην Ελλάδα μέσω του δικτύου της Eurobank. H συμφωνία 
συνδυάζει την κορυφαία τεχνολογία και εξειδίκευση της αμερικανικής Worldline με 
τις δυνατότητες του δικτύου καταστημάτων της Eurobank. 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 810.42 -1.43% -9.3% 

FTSE-Large Cap 1,942.64 -1.73% -9.6% 

FTSE-Mid Cap 1,276.08 -1.76% -14.5% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 58,534.72 -1.17% -10.9% 
Όγκος (€ εκατ.) 75.75 0.14 89.48 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
Viohalco 1.06% 5.88% 1.44% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  

Titan Cement 0.90% 4.04% 0.20% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  

Hellenic Petroleum 0.64% 2.80% -0.34% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  

OTE 0.42% 2.10% -0.52% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  

GEKTERNA 0.32% 1.81% -0.61% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

Aegean Airlines -3.74% -0.97% -8.33% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  

Jumbo -3.75% -1.08% -11.87% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  

National Bank -3.98% -1.11% -13.24% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  

Alpha Bank -4.19% -1.27% -15.48% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

Cenergy -5.17% -1.33% -15.79% -2.29% -4.97% -30.00% 0,00% -3,88% -3,88% -4,19% -3.88% -6,25% -6,25% -1.93% -5.98%  

Μακροοικονομικά Στοιχεία 

 Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

3μηνιαίο Euribor -0.19% +2.0 +35 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 3.76% -4.3 +276 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 3.62% -4.8 +300 

Spread 10ετούς Ομ. 224 +8.8 +180 

EUR / USD 1.04 -0.19% -8.3% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 107.03 -2.51% 42.3% 

ΑΕΠ (%) +7,0% Α’Τριμ.'22 - 

Πληθωρισμός 11,3%        Μαιος'22 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

29/06/2022: PPC – AGM 
29/06/2022: Dimand – Launch of IPO 
 
30/06/2022: Fourlis - FY'21 DPS ex-date 
30/06/2022: Motor Oil - AGM 
30/06/2022: Ellaktor - EGM 
30/06/2022: GEKTERNA–Repeat Bondholder meeting 
01/07/2022: OTE – FY'21 DPS ex-date 
01/07/2022: Mytlineos - FY'21 DPS payment date 
01/07/2022: Intralot – Ex-rights issue 
01/07/2022: Dimand – End of IPO 
04/07/2022:  Hellenic Petroleum – FY’21 DPS PMT 
05/07/2022: Terna Energy - FY'21 DPS ex-date 
05/07/2022: TITC – Capital Return PMT 
06/07/2022: Fourlis - FY'21 DPS payment 
06/07/2022: ADMIE Holding – AGM 
07/07/2022: Coca Cola HBC – FY'21 DPS ex-date 
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• Τις προτεραιότητες της εταιρείας παρουσίασε στη γενική συνέλευση των μετόχων της Motor Oil, που φέτος συμπληρώνει 

50 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Πέτρος Τζανετάκης. Σχολιάζοντας το 
διεθνές περιβάλλον, τόνισε ότι το 2022 εξελίσσεται σε μια χρονιά με πολλές ιδιαιτερότητες. «Οι διεθνείς συνθήκες και οι γεωπολιτικές 
εξελίξεις ανέτρεψαν τις σταθερές της παγκόσμιας οικονομίας. Η εισβολή στην Ουκρανία ανέδειξε τη σημασία της ενεργειακής 
ασφάλειας της Ευρώπης και τη βαρύτητα της εξασφάλισης διαφορετικών πηγών ενέργειας για το σύνολο της Ενωσης. Ο όμιλος 
Motor Oil αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητά του, αλλά και τη δυνατότητα να βρίσκεται μπροστά στις εξελίξεις και να 
ανταποκρίνεται στις εθνικές ανάγκες», τόνισε. Το αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου Motor Oil ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ και στηρίζεται σε 
τέσσερις πυλώνες. Ο πρώτος περιλαμβάνει την ολοκλήρωση εντός του έτους της κατασκευής του συγκροτήματος κατεργασίας 
νάφθας, επένδυση ύψους 310 εκατ. ευρώ, η οποία θα συμβάλει στην αύξηση παραγωγής βενζινών, κηροζίνης και υδρογόνου. 
Περιλαμβάνει επίσης έργα που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του διυλιστηρίου και των άλλων δραστηριοτήτων του 
ομίλου, αλλά και έργα ενεργειακής αυτάρκειας. Ο δεύτερος πυλώνας αναφέρεται σε επενδύσεις που συνδέονται με τη νέα 
κινητικότητα. Σχεδιάζεται και υλοποιείται το πρατήριο του μέλλοντος, το οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει διαφοροποιημένα 
προϊόντα, συμπιεσμένο φυσικό αέριο και αργότερα διανομή υδρογόνου. Στον ίδιο χώρο θα παρέχεται φόρτιση ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων καθώς και σειρά άλλων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Σκοπός της εταιρείας είναι η θυγατρική του ομίλου, NRG, να 
καταστεί ο μεγαλύτερος και ταχύτερος «φορτιστής» ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, καλύπτοντας όλους τους εθνικούς 
οδικούς άξονες. Η δραστηριότητα των ΑΠΕ αποτελεί τον τρίτο στρατηγικό πυλώνα της εταιρείας. Η θυγατρική MORE λειτουργεί 280 
MW αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων και αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με πρώτο στόχο τα 363 ΜW για το 2023. Πρόσφατα, 
ο όμιλος προχώρησε σε συμφωνία με τον όμιλο Ελλάκτωρ για την απόκτηση ποσοστού 29,87%. Μαζί με αυτά έχει σε λειτουργία 
άμεσα πάνω από 800 MW και περαιτέρω δυναμικότητα χαρτοφυλακίου 2,3 GW, προς κατασκευή και ανάπτυξη. Ο τέταρτος 
πυλώνας, τέλος, εστιάζει στα λιπαντικά. Η Μotor Oil, μέσω της θυγατρικής LPC, λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα και τεχνολογικά 
πιο προηγμένα εργοστάσια επαναδιύλισης λιπαντικών στην Ευρώπη. 

 
 

• Στην επένδυση του Ελληνικού μέσω μιας καινοτόμου κίνησης για την Prodea Investments, καθώς η μεγαλύτερη επενδυτική 
εταιρεία ακινήτων της χώρας προχώρησε στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με τη Lamda Development και τον 
εκπαιδευτικό φορέα CGS (Costeas Geitonas School). Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η ανάπτυξη σχολείου στο Ελληνικό. 
Ειδικότερα, έπειτα από σχετικό διαγωνισμό, η Prodea θα προχωρήσει σε μακροχρόνια μίσθωση οικοπέδου στο Ελληνικό, όπου θα 
αναπτύξει σχολικές εγκαταστάσεις, τις οποίες πρόκειται να μισθώσει το CGS. Η τελική συμφωνία των φορέων αναμένεται να 
ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. 

 
Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.gr”, “www.insider.gr”, “www.naftemporiki.gr”, “www.imerisia.gr”, “www.capital.gr” “www.tovima.gr” “www.kathimerini.gr,” 
“www.sigmalive.com”, “www.newmoney.gr”, “www.bankingnews.gr”, “www.real.gr, “www.protothema.gr”, “cnn.gr”, “skai.gr”, “news.gr”, “newit.gr”, “news47.gr”, “amna.gr”,“reporter.gr”, 
“mononews.gr”) 
 
  

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.insider.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.imerisia.gr/
http://www.capital.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.sigmalive.com/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.gr/
http://www.protothema.gr/
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AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Το παρόν εκδίδεται από την EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ. και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευση του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
εταιρίας. Οι αναλύσεις και εκτιμήσεις που περιέχει έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόταση ή επενδυτική συμβουλή για αγορά ή πώληση 
μετοχών ή άλλες επενδυτικές κινήσεις, οι δε πληροφορίες και τα στοιχεία αντλούνται από αξιόπιστες πηγές χωρίς καμία επαλήθευση από την εταιρία και χωρίς να παρέχεται 
καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους. 
 
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έχει συνταχθεί από το Τμήμα Ανάλυσης και Αναδοχών της  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ. Το έγγραφο αυτό συνετάχθη για αποκλειστική 
χρήση του παραλήπτη του και δεν επιτρέπεται να επανατυπωθεί, αντιγραφεί ή διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της  EUROXX 
A.X.E.Π.Ε.Υ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δεν συνιστούν πρόταση για αγορά ή για πώληση κάποιου συγκεκριμένου χρεογράφου ούτε επενδυτικές συμβουλές. Η 
EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ, οι συγγενείς της εταιρίες καθώς και πρόσωπα ή πελάτες συνδεδεμένα με αυτήν μπορούν οποτεδήποτε να αναλάβουν κάποια θέση ή να συμμετάσχουν 
σε συναλλαγές που αφορούν χρεόγραφα τα οποία αναφέρονται στο παρόν. Ενδέχεται επίσης να συνεργάζονται κατά καιρούς με τις αντίστοιχες εκδότριες εταιρίες. 
 
Σημαντικές δηλώσεις, αναφορές και διασαφηνίσεις  
 
Διαχωρισμός Γεγονότων από εκτιμήσεις 
 
Στην ανάλυση αυτή διαχωρίζονται τα γεγονότα από (α) τις βάσιμες εκτιμήσεις και (β) της ανεπιβεβαίωτες δημοσιεύσεις- εκτιμήσεις. Οι βάσιμες εκτιμήσεις συμβολίζονται με 
αστερίσκο (*) ενώ οι ανεπιβεβαίωτες συστάσεις-εκτιμήσεις συμβολίζονται με δύο αστερίσκους(**) 
 
Η ανάλυση αυτή στην παρούσα (πλήρη και τελική) μορφή δεν έχει περιέλθει σε γνώση κανενός προ της δημοσίευση της. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή στόχος δεν έχει γίνει 
γνωστό σε πελάτες, μέλη ΔΣ στελέχη ή υπαλλήλους της EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ ή σε στελέχη της αναλυόμενης εταιρίας. 
 

Μαθηματική Βασιμότητα των εκτιμήσεων 
Ο αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία που αποδεικνύουν την μαθηματική  βασιμότητα των εκτιμήσεων του για την τιμή στόχο της εταιρίας, προς αποκλειστική & και 
πιθανή μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές. 
 
Διαβαθμίσεις  

Οι διαβαθμίσεις αφορούν την σχέση της τιμής της μετοχής με την θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. 

 

 
 
Ενδεικτική Αναφορά σε Κινδύνους 
Επενδύσεις στην εξεταζόμενη εταιρία ενέχουν κινδύνους που  σχετίζονται, α. Με την αγορά & διαπραγμάτευση μετοχών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε μικρή εμπορευσιμότητα 
της μετοχής, συστηματικούς κινδύνους ( η εταιρία έχει equity BETA>1) και μη συστηματικούς κινδύνους, β. Με άλλους κινδύνους όπως επιχειρηματικούς κινδύνους (εξάρτηση 
πωλήσεων από μεγάλους πελάτες & διαγωνισμούς, εξάρτηση από εγχώρια αγορά, εξάρτηση από συμβάσεις συνεργασίας), συναλλαγματικούς κινδύνους κλπ. που επηρεάζουν 
τα μεγέθη της εταιρίας και συνακόλουθα την τιμή της μετοχής. 
 
Σε κάθε περίπτωση η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ προορίζει την παρούσα μελέτη για επαγγελματίες Επενδυτικούς Συμβούλους ή διαχειριστές, οι οποίοι την αξιοποιούν εξετάζοντας 
το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή και επενδυτικό ορίζοντα ( ο οποίος μόνο κατά σύμπτωση μπορεί  να ταυτίζεται με εκείνος της εκάστοτε 
ανάλυσης) ή/και τοποθετήσεις αυτού σε  άλλες αξίες, μετοχικές ή μη, πάντα στα πλαίσια των αρχών βέλτιστης κινδύνων. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ μπορεί να μεταβάλλει τις 
εκτιμήσεις της, βάσει νέων δεδομένων, χωρίς προειδοποίηση. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε απόδοση σε οποιονδήποτε τίτλο σε οποιοδήποτε 
χρονικό ορίζοντα και για οποιονδήποτε που κάνει χρήση πληροφοριών ή και εκτιμήσεων που περιέχονται στην παρούσα μελέτη.  
 
Επενδυτικές συμβουλές 
 
Δηλώσεις που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων 
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα (αναλυτές & επενδυτικοί σύμβουλοι) δεν κατέχουν μετοχές της αναλυόμενης εταιρίας ή θέση σε παράγωγα προϊόντα (derivatives) στα οποία 
συνυπολογίζεται/συμμετέχει η εν λόγω μετοχή. Οι αναλυτές έχουν ασχοληθεί κατά το τελευταίο 12μηνο, στα πλαίσια της απασχόλησης τους στην EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ και 
μόνο, για εργασίες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη εταιρία, χωρίς ο μισθός τους να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες εργασίες. Τα παραπάνω 
φυσικά πρόσωπα δεν είχαν έμμισθη σχέση με την αναλυόμενη εταιρία. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ έχει παράσχει κατά το 12μηνο συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη 
εταιρία υπαμοιβή . Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν κατέχει αριθμό μετοχών της αναλυόμενης που να θεωρείται, βάσει της υπάρχουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ως 
σημαντικός. 
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Διαβάθμιση Αναλύσειων της 

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Αγορά

Διακράτηση

Πώληση

Υπο Αναθεώρηση

Αναμενόμενη συνολική απόδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση μεταξύ -10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση < -10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής 

Σύσταση και τιμή στόχος υπόκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης


