
                

 
 
 
 

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

 
 

                                               Ιούλιος 20, 2022 

 
                Ενημερωτικό Δελτίο   
      

Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του +0.23% (806,11 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη       
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 59 κινήθηκαν ανοδικά, 
46 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 61 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1,922.2 μονάδες (+0,24%), με τις 
μετοχές των MOH (+3.30%), ΤΕΝΕΡΓ (+3,09%) και ΕΥΡΩΒ (+2,62%) να καταγράφουν 
τη μεγαλύτερη άνοδο ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΛΑΜΔΑ (-0,99%), ΒΙΟ (-
1,51%) και ΟΤΕ (-1,51%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση. 
 

Οικονομία 
 
• Εγγριση έδωσε σήμερα ο επίσημος δανειστής της Ελλάδας (ESM/EFSF) για 

το προτελευταίο πακέτο παρεμβάσεων στο χρέος αξίας 747,72 εκατ. ευρώ 
πριν την πλήρη ολοκλήρωση του καθεστώτος Eνισχυμένης Eποπτείας.To 
Συμβούλιο Διευθυντών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (EFSF) αποφάσισε να εξαλείψει για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου έως την 17η Ιουνίου 2022, την προσαύξηση του επιτοκίου, για δάνειο 
που είχε λάβει η Ελλάδα το 2012. 

 

• Στα 10.432.481 ανέρχεται ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας, σύμφωνα με 
τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του 2021 που διενήργησε η 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).Οι άνδρες είναι 5.075.249 και γυναίκες 
είναι 5.357.232. Ο πληθυσμός είναι μειωμένος κατά 3,5% από την προηγούμενη 
απογραφή του 2011.Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρουν ότι κατά την απογραφή 
του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός ανερχόταν σε 10.816.286. 

 

Επιχειρήσεις 
 

• Η τρέχουσα οικονομική και γεωπολιτική κατάσταση δεν επηρεάζει τα σχέδια 
των ελληνικών τραπεζών για πωλήσεις κόκκινων δανείων, όμως οδηγεί σε 
αναβολή των σχεδίων τους για άντληση κεφαλαίων από τις αγορές, μέσω 
ομολογιακών εκδόσεων, λόγω της μεταβλητότητας και της διεύρυνσης των 
spreads, εκτιμά η Fitch. Προβλέπει δε, πως η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα 
κυμανθεί στο 3,5% φέτος, στο 3,2% το 2023 και στο 2,8% το 2024.Συνολικά η 
Fitch εκτιμά πως η σημερινή αβεβαιότητα στο οικονομικό και γεωπολιτικό σκηνικό 
δεν θα επηρεάσει την ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να ολοκληρώσουν τις 
σχεδιαζόμενες για το 2022 πωλήσεις προβληματικών περιουσιακών στοιχείων 
προκειμένου τα κόκκινα δάνεια να υποχωρήσουν σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό 
έως τα τέλη του έτους. 

 

• Αμετάβλητοι παρέμειναν οι όροι και τα κριτήρια χορήγησης δανείων στο β΄ 
τρίμηνο του 2022, σύμφωνα τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 
(ΤτΕ).Ειδικότερα, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ σχεδόν αμετάβλητοι ήταν και οι 
συνολικοί όροι χορήγησης επιχειρηματικών δανείων. Ωστόσο, παρατηρήθηκε 
αύξηση στη συνολική ζήτηση για τα επιχειρηματικά δάνεια.Στα κριτήρια και τους 
συνολικούς όρους χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά επίσης δεν παρατηρήθηκε 
μεταβολή, αλλά η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια μειώθηκε και στα καταναλωτικά 
δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. 

 

• Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά της Iolcus 
Investments ΑΕΔΟΕΕ. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αποτελεί ορόσημο 
στην εφαρμογή της στρατηγικής της Τράπεζας ως προς την κατάκτηση 
πρωταγωνιστικής θέσης στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων πελατών στην 
Ελλάδα. Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της στρατηγικής, δημιουργείται στην 
Τράπεζα Πειραιώς ένας νέος οργανωτικός κλάδος, το “Wealth & Asset 
Management”, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών διαχείρισης 
περιουσίας ιδιωτών, επιχειρηματικών και θεσμικών πελατών (Private Banking, 
Asset & Wealth Management) και τη διοικητική εποπτεία των θυγατρικών 
εταιρειών “ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.”, “ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α.Ε.Π.Ε.Υ.” και “IOLCUS Investments ΑΕΔΟΕΕ”.Με την εξαγορά της Iolcus, τα 
υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών του Ομίλου Πειραιώς θα ανέρχονται στα € 7δισ. 

 
 
 
 
 
 

 

  
  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 806.11 +0.23% -9.8% 

FTSE-Large Cap 1,922.20 +0.24% -10.5% 

FTSE-Mid Cap 1,326.40 -0.02% -11.1% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 59,020.44 +0.08% -10.2% 
Όγκος (€ εκατ.) 35.56 0.24 86.00 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
Motor Oil 3.30% 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%  

Terna Energy 3.09% 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%  

Eurobank 2.62% 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%  

GEKTERNA 1.57% 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%  
IPTO Holding 1.45% 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%  

Hellenic Exchanges -0.80% -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%  

Hellenic Petroleum -0.81% -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%  

Lamda Development -0.99% -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%  

Viohalco -1.00% -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%  

OTE -1.51% -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 0.05% -2.5 +59 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 3.72% -0.2 +272 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 3.47% -0.9 +284 

Spread 10ετούς Ομ. 217 -9.6 +173 

EUR / USD 1.03 1.06% -9.8% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 101.21 -1.35% 34.6% 

ΑΕΠ (%) +7,0% Α’Τριμ.'22 - 

Πληθωρισμός 11,3%        Μαιος'22 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

20/07/2022: Lamda Development – Q1’22 Results 
 
21/07/2022: Eurobank - AGM 
22/07/2022: Piraeus Bank - AGM 
22/07/2022: Alpha Bank – AGM 
26/07/2022: Ellaktor – End of voluntary tender offer  
                    acceptance period 
28/07/2022: Ellaktor – AGM 
28/07/2022: Mytilineos – H1’22 Results & CC 
28/07/2022: TITC – H1’22 Results & CC 
28/07/2022: National Bank – AGM 
29/07/2022: Eurobank – Q2’22 Results  
29/07/2022: OPAP - Ex-capital return date 
02/08/2022: Alpha Bank – Q2’22 Results  
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• Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» σε συνέχεια της από 24/5/2022 ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό 
κοινό για τα εξής:Μετά την ενημέρωση για την απόφαση απόσυρσης της ΤotalEnergies, οι ανάδοχοι των Συμβάσεων 
Μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Δυτικά Κρήτης» 
(Ν.4631/2019) και στη θαλάσσια περιοχή «Νοτιοδυτικά Κρήτης» (Ν.4628/2019) διαπραγματεύθηκαν για τη διευθέτηση των 
σχετικών θεμάτων που προκύπτουν από την εν λόγω αποχώρηση.Ήδη τα μέρη συμφώνησαν όπως το ποσοστό της 
ΤotalEnergies EP Greece B.V. (40%) στις Συμβάσεις Μίσθωσης θα αναλάβουν η ExxonMobil Exploration and Production Greece 
(Crete) B.V. (κατά ποσοστό 75% του 40%) και οι θυγατρικές της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (κατά ποσοστό 25% του 40%), με την 
εκπλήρωση των σχετικών οικονομικών και λοιπών υποχρεώσεων της TotalEnergies EP Greece B.V.Ως εκ τούτου, το ποσοστό της 
ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V., η οποία θα αναλάβει και τα καθήκοντα του Εντολοδόχου, θα ανέλθει σε 
70% και το ποσοστό των θυγατρικών της Εταιρείας σε 30%, σε κάθε μία από τις εν λόγω συμβάσεις.Σημειωτέον ότι η συναλλαγή, η 
οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών, δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας. 

 
  
 
 
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


