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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του 0,24% (1.029,68 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 57 κινήθηκαν ανοδικά, 
57 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 52 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.504,12 μονάδες (+0,33%), με τις 
μετοχές των ΕΥΡΩΒ (+2,68%), ΣΑΡ (+2,67%), και ΠΕΙΡ (+2,43%) να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΑΛΦΑ (-1,56%), ΕΕΕ (-1,60%), 
και ΤΕΝΕΡΓ (-6,27%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση.   
 

Οικονομία  
 

• ΕΚΤ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια 
της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης. Κατά συνέπεια, το επιτόκιο των πράξεων 
κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής 
χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν 
σε 3,00%, 3,25% και 2,50% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 8 Φεβρουαρίου 2023 

 

• ΕΚΤ: Δήλωσε πως το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να αυξήσει τα επιτόκια 
κατά 50 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίασή του για τη νομισματική 
πολιτική τον Μάρτιο και στη συνέχεια θα αξιολογήσει την πορεία που θα 
ακολουθήσει η νομισματική του πολιτική. Όπως δηλώνει η ανακοίνωση της ΕΚΤ, 
«το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει την πορεία του προς τη σημαντική αύξηση 
των επιτοκίων με σταθερό ρυθμό και τη διατήρησή τους σε επίπεδα που είναι 
επαρκώς περιοριστικά προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη επαναφορά του 
πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Κατά συνέπεια, το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες 
βάσης και αναμένει ότι θα τα αυξήσει περαιτέρω. Λόγω των πιέσεων σε σχέση με 
τον υποκείμενο πληθωρισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να αυξήσει τα 
επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης ακόμα στην επόμενη συνεδρίασή του για τη 
νομισματική πολιτική τον Μάρτιο και στη συνέχεια θα αξιολογήσει την πορεία που 
θα ακολουθήσει η νομισματική του πολιτική.» 

 

Επιχειρήσεις 
 

• ΜΥΤΙΛ: Ανακοίνωσε πως η MYTILINEOS – Energy & Metals και η Saint-Gobain 
υπέγραψαν συμφωνία πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) μέσω απευθείας 
γραμμής, με την ενέργεια να παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 
4,9 MW στην Ιταλία. Το φωτοβολταϊκό πάρκο αναμένεται να τεθεί σε εμπορική 
λειτουργία στα μέσα του 2023. Η ΜΥΤΙΛ διαθέτει σήμερα στην Ιταλία χαρτοφυλάκιο 
φωτοβολταϊκών έργων 157MW σε κατασκευή και 2 GW σε ανάπτυξη, ενώ σχεδιάζει 
να προσθέσει επιπλέον 1 GW εντός του 2023. Ταυτόχρονα, επιταχύνεται η 
ωρίμανση του συνολικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της MYTILINEOS ισχύος 9,1GW, το 
οποίο αποτελείται από έργα σε αρκετές χώρες και σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. 
Πιο συγκεκριμένα, 539 MW είναι σε λειτουργία, περίπου 1GW είναι υπό κατασκευή, 
περίπου 2.2GW είναι σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης, ενώ πάνω από 5GW βρίσκονται 
σε λιγότερο ώριμο στάδιο ανάπτυξης.  

 

• ΜΟΗ/ ΔΕΗ: Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΜΟΗ και η ΔΕΗ προχώρησαν στη 
σύσταση της εταιρείας Hellenic Hydrogen. Στη νέα κοινοπρακτική εταιρεία, η 
οποία θα εστιάσει στην ανάπτυξη έργων παραγωγής πράσινου υδρογόνου 
στην Ελλάδα, η Motor Oil κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου και η ΔEΗ 
το 49% αυτού - τύπος 

 

• Ελληνικός Τραπεζικός Τομέας: Σύμφωνα με πληροφορίες, για το Α’ Εξάμηνο 
του 2023 οι Εταιρίες Διαχείρισης Δανείων στοχεύουν σε ρυθμίσεις και 
διευθετήσεις δανείων ύψους € 3,2 δισ., αυξημένες πάνω από 30% σε σχέση 
με την ίδια περίοδο του 2022. Συνολικά δάνεια πάνω από €27 δισ. έχουν 
ρυθμιστεί, ενώ χορηγήσεις ύψους €8 δισ. έχουν αναταξινομηθεί και 
επέστρεψαν στα υγιή χαρτοφυλάκια των τραπεζών - τύπος 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 1,029.68 +0.24% +10.7% 

FTSE-Large Cap 2,504.12 +0.33% +11.2% 

FTSE-Mid Cap 1,559.58 +0.55% +10.5% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 70,963.06 +0.07% +8.0% 
Όγκος (€ εκατ.) 144.35 0.37 93.66 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
Eurobank 2.68% 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%  

Sarantis 2.67% 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%  

Piraeus Bank 2.43% 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%  

National Bank 1.40% 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%  
Hellenic Exchanges 1.39% 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%  

Viohalco -0.99% -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%  

GEKTERNA -1.29% -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%  

Alpha Bank -1.56% -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%  

Coca Cola Hellenic -1.60% -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%  

Terna Energy -6.27% -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 2.48% -2.9 +303 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 4.08% -7.2 +308 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.03% -27.1 +341 

Spread 10ετούς Ομ. 195 -6.9 +151 

EUR / USD 1.09 -0.72% 1.9% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 75.25 -1.52% -6.2% 

ΑΕΠ (%) +2,8% Γ’ Τριμ.’22  

Πληθωρισμός +7,2%        Δεκ’22 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

03/02/2023:                      -  
 
09/02/2023: MSCI Feb'23 Quarterly Index Review 
Announcement Date 
13/02/2023: Eurogroup meeting  
14/02/2023: Coca Cola HBC FY'22 Results & CC 
23/02/2023: OTE FY'22 Results & CC 
24/02/2023: HELLENiQ Energy FY'22 Results & CC 
24/02/2023: Piraeus Bank FY'22 Results & CC 
01/03/2023: MSCI Feb'23 Quarterly Index Review 
Effective Date 
07/03/2023: ELSTAT Q4'22 GDP (provisional data) & 
2022 Annual Accounts (estimates) 
07/03/2023: Elvalhalcor FY'22 results 
08/03/2023: Elvalhalcor FY'22 Results CC 
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• Ελληνικός Τομέας Ενέργειας: Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αναθεώρηση της έκτακτης εισφοράς 10 ευρώ/μεγαβατώρα 
που επιβλήθηκε με νόμο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στις αρχές Νοεμβρίου προχωράει το 
Υπουργείο Ενέργειας - τύπος 

 

• ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στον χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας “Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4Good) Index Series” 
συμπεριλήφθηκε, για πρώτη φορά, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

 

• ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σύμφωνα με πληροφορίες, προσωρινός ανάδοχος για το Φράγμα Τσικνιά, αναδείχτηκε η ΑΚΤΩΡ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ. Το έργο, ο διαγωνισμός του οποίου ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου, χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ανάπτυξης με  προϋπολογισμό 98 εκατ. ευρώ. Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται επίσης και η λειτουργία & 
συντήρηση του έργου για 24 μήνες μετά τη βεβαίωση περαίωσης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 
60 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης - τύπος 

 

• ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, αναμένεται να υπογραφεί μεταξύ της REDS του Ομίλου 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ και του ΤΑΙΠΕΔ, η σύμβαση παραχώρησης για την έκταση των 345 στρεμμάτων εντός της πρώην αμερικανικής 
Βάσης Γουρνών στο Ηράκλειο Κρήτης – τύπος. Η REDS αναδείχτηκε πλειοδότης στο σχετικό διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ στις αρχές 
Δεκεμβρίου 2021 με το τίμημα που κατέβαλλε η εταιρεία να ανέρχεται στα 40,2 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο που προωθείται από την REDS 
προβλέπει μια σειρά αναπτύξεων, μεταξύ των οποίων ξενοδοχεία (4 και 5 αστέρων), ξενώνες, συνεδριακό - εκθεσιακό κέντρο, 
παραθεριστικές κατοικίες, εμπορικά κέντρα, μαρίνα, και άλλες χρήσεις. 

 

• ΤΕΝΕΡΓ: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Macquarie υπαναχώρησε από τις επαφές που είχε με τη First Sentier, προκειμένου 
να συμμετάσχει μαζί με την τελευταία στην απόκτηση της TEΝΕΡΓ - τύπος 

 

• ΙΝΤΚΑ: Απέκτησε το 27,61% της «Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας», εταιρείας που δραστηριοποιείται πλέον κυρίως στο 
λιανεμπόριο, αναπτύσσοντας στην Ελλάδα τα καταστήματα Mothercare, ενώ μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2023 θα έχει 
αποκτήσει ένα επιπλέον 46,60%, συγκεντρώνοντας συνολικά το 74,21%, έναντι τιμήματος περίπου 28,7 εκατ. ευρώ. 

 

• ΑΤΤ: Ανακοίνωσε τη τριμερή συμφωνία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), του ΤΜΕΔΕ και της Ellington 
για την αζήμια αποχώρηση της τελευταίας από την τράπεζα. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες Rinoa LTD – Ellington Solutions, 
συμφερόντων του αμερικανικού ομίλου, μεταβίβασαν την περασμένη Δευτέρα τις μετοχές τους που αντιστοιχούν στο 8,08% 
της τράπεζας, στο ΤΜΕΔΕ, το οποίο ελέγχει πλέον το 20,11%  

 
 
 
(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”, “www.ot.gr”, “energypress.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/
http://www.ot.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


