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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξης του 0,37% (788,46 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 37 κινήθηκαν ανοδικά, 
67 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 62 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 1.894,07 μονάδες (-0,29%), με τις 
μετοχές των ΜΥΤΙΛ (+2,51%), ΜΠΕΛΑ (+1,90%), και ΕΛΠΕ (+1,79) να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΑΔΜΗΕ (-2,40%), CENER (-
2,63%), και ΠΕΙΡ (-3,74%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση.   
 

Οικονομία  
 

• Ο Δείκτης Οικονομικού Συναισθήματος της Ελλάδας (ESI) ανέκαμψε στο 105,1 
τον Σεπτέμβριο του 22, από 101,7 τον Αύγουστο του 22, ανεβαίνοντας πολύ 
πάνω από τον μέσο όρο ESI της ΕΕ (92,6), ο οποίος συνέχισε την απότομη 
πτώση του, λόγω της σημαντικής επιδείνωσης της εμπιστοσύνης από όλους 
τους επιχειρηματικούς τομείς και τους καταναλωτές. Για την Ελλάδα, η 
αύξηση οφείλεται κυρίως στις βελτιωμένες προσδοκίες στον υποδείκτη των 
Υπηρεσιών, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε επίσης.  
 

• Moody’s – Ελλάδα: Η Ελλάδα κατέγραψε μία πολύ ισχυρή ανάκαμψη από την 
πανδημία στην Ευρώπη, αναφέρει σε έκθεσή της η Moody’s, η οποία όμως 
εκτιμά ότι η ανάπτυξη το 2023 θα υποχωρήσει σημαντικά. Ο ισχυρός 
τουριστικός τομέας, η εγχώρια κατανάλωση και οι επενδύσεις θα οδηγήσουν σε υγιή 
αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 5,3% το 2022. Ωστόσο, η ανάπτυξη θα 
επιβραδυνθεί απότομα στο 1,8% το 2023, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας 
τροφοδοτούνται από ευρύτερες πιέσεις τιμών και αποδυναμώνουν την αγοραστική 
δύναμη των νοικοκυριών, ενώ η αύξηση των επιτοκίων θα επιβαρύνει τις 
επενδύσεις. Το χρέος έχει μειωθεί στο 193,3% του ΑΕΠ στο τέλος του 2021 από 
206,3% το 2020, ενώ προβλέπεται ότι η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ και τα 
πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 και μετά θα υποστηρίξουν περαιτέρω 
μειώσεις στο 154% έως το 2026. Το ταμειακό απόθεμα της κυβέρνησης και o μέσος 
χρόνος ωρίμανσης του χρέους άνω των 18 ετών μειώνουν τους άμεσους κινδύνους 
ρευστότητας, ενώ η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πιστωτών παραμένει πολύ 
σημαντική για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του. Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις 
και τα σημάδια οικονομικής επιβράδυνσης, οι προοπτικές για τον ελληνικό 
τραπεζικό τομέα παραμένουν θετικές, κυρίως λόγω της προόδου που έχουν 
σημειώσει οι τράπεζες στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους από 
σχεδόν 50% κατά την κρίση χρέους του ευρώ σε 9,5% τώρα. Όσον αφορά τις 
εκλογές, ο διεθνής οίκος πιστεύει πως ένας νέος εκλογικός νόμος που καταργεί τις 
μπόνους έδρες και εισάγει ένα πιο καθαρό σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης 
καθιστά πιθανούς δύο γύρους εκλογών, κάτι που αναμένεται την άνοιξη του 2023, 
ενώ βλέπει χαμηλό κίνδυνο ανατροπής των μεταρρυθμίσεων ή ουσιαστικής 
αλλαγής στις δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές. 

 

• Το Υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να υποβάλει σήμερα αίτημα στο Ταμείο 
Ανάκαμψης για τη δεύτερη δόση ύψους 1,97 δισ. ευρώ, έχοντας καλύψει ή και 
ξεπεράσει συνολικά 25 «προαπαιτούμενα» προκειμένου να μπορεί να 
εγκριθεί η εκταμίευση 

 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο τρεις προτάσεις 
αποφάσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο του 
μέσου «Στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης» (SURE): Έτσι, προβλέπεται επιπλέον στήριξή 900 εκατ. 
ευρώ, με τη συνολική στήριξη προς τη χώρα να ανέρχεται σε 6,2 δισ. ευρώ. 
Μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει τις προτάσεις, η χρηματοδοτική στήριξη θα δοθεί 
με τη μορφή δανείων που χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους. Τα δάνεια θα 
χρηματοδοτήσουν προηγούμενες δαπάνες για τη συνέχιση των μέτρων που 
θεσπίστηκαν με στόχο την αντιμετώπιση των σοβαρών 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 788.46 -0.37% -11.7% 

FTSE-Large Cap 1,894.07 -0.29% -11.9% 

FTSE-Mid Cap 1,249.35 -1.23% -16.3% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 56,992.86 -0.22% -13.3% 
Όγκος (€ εκατ.) 52.11 -0.22 77.42 

  
FTSE 20- Δεικτοβαρείς Μεταβολές 
Mytilineos 2.51% 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%  

Jumbo 1.90% 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 1.79% 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 1.41% 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%  
National Bank 0.73% 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%  

PPC -2.18% -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%  

Alpha Bank -2.19% -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%  

IPTO Holding -2.40% -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%  

Cenergy -2.63% -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%  

Piraeus Bank -3.74% -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 1.19% -3.5 +174 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 4.83% +11.3 +383 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.95% +9.1 +432 

Spread 10ετούς Ομ. 271 -3.3 +226 

EUR / USD 0.97 0.06% -14.5% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 81.31 -1.02% 8.1% 

ΑΕΠ (%) +7,7% Β’Τριμ.'22 - 

Πληθωρισμός 11,4%        Αύγ’22 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

30/09/2022: Lamda Development – H1'22 Results CC 
30/09/2022: GEKTERNA - H1’22 Results 
 
03/10/2022: GEKTERNA – H1’22 Results CC 
03/10/2022: Eurogroup  meeting  
04/10/2022: ADMIE Holding - H1'22 Results CC 
07/10/2022: Fitch Greek Sovereign rating review 
14/10/2022: Autohellas - EGM 
19/10/2022: OPAP Ex-Interim FY'22 DPS Date 
21/10/2022: S&P Greek Sovereign rating review 
25/10/2022: Mytilineos 9M'22 Trading Update 
07/11/2022: Eurogroup meeting  
09/11/2022: OPAP Interim FY'22 DPS Payment Date 
10/11/2022: Coca Cola Hellenic Q3'22 Trading Update 
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• Σήμερα θα πραγματοποιηθεί το Έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας. Οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ θα επιδιώξουν 
την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με επείγουσα παρέμβαση 
για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας. Η πρόταση αποσκοπεί στην ελάφρυνση της πίεσης που ασκούν οι 
υψηλές τιμές ενέργειας στους πολίτες και την οικονομία. Περιλαμβάνει μέτρα για τη συρρίκνωση της ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές, καθώς και μέτρα για την 
ανακατανομή των πλεοναζόντων εσόδων του ενεργειακού τομέα στους τελικούς καταναλωτές. 
 

• Το προσχέδιο του προϋπολογισμού θα κατατεθεί στην Βουλή την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου – τύπος. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
το ΑΕΠ θα αυξηθεί εφέτος κατά 5,3% (από 3,1% της πρόβλεψης) έναντι 3,1% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, ενώ το 2023 η ανάπτυξη 
της οικονομίας θα είναι 2,1% έναντι 0,9% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Το πρωτογενές έλλειμμα εκτιμάται φέτος στο 2% του ΑΕΠ ενώ 
για το επόμενο έτος αναμένεται πρωτογενές πλεόνασμα 1% του ΑΕΠ. Παράλληλα υπάρχει εν εξελίξει συζήτηση στην Ευρώπη για 
ενδεχόμενη συνέχιση της ρήτρας διαφυγής, λόγω του υψηλού πληθωρισμού και των μεγάλων δημοσιονομικών αναγκών για στήριξη 
της κοινωνίας. Βασικά στοιχεία του προσχεδίου θα είναι επίσης η χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση για τους πολίτες, με την 
κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης, ενώ προβλέπονται και αυξήσεις στους μισθούς. Τα επιπλέον έσοδα θα προέλθουν από την 
μεγέθυνση της οικονομίας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, στο προσχέδιο θα ενσωματώνονται τα μέτρα μόνιμου 
χαρακτήρα που έχουν ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Τέλος, το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων για το 2023 
διαμορφώνονται σε 3,2 δισ. ευρώ. 

 

Επιχειρήσεις 

 

• Ενεργειακός τομέας Ευρώπης: Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντε Λάιεν, αποφάσισε 
να μην προτείνει ανώτατο όριο τιμών στις εισαγωγές φυσικού αερίου, αψηφώντας το αίτημα 15 κρατών μελών της ΕΕ, καθώς 
η επιβολή ενός διευρυμένου πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου αποτελεί μία ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία ενώ παράλληλα 
συνιστά κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια – τύπος. Μερικοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν την πρόεδρο της 
Επιτροπής να μην προτείνει πλαφόν, καθώς από τη στιγμή που θα πέσει η πρόταση στο τραπέζι θα είναι πιο δύσκολο να απορριφθεί 
στο συμβούλιο των κρατών. Επίσης υποστηρίζεται πως εάν επιβληθεί ανώτατο όριο τιμής το φυσικό αέριο θα πρέπει να αναδιανεμηθεί 
με πολιτικά κριτήρια στις χώρες της ΕΕ, αντί να ορίζεται η κατανομή του στον πλειοδότη από τις δυνάμεις της αγοράς. Ωστόσο , η 
επιβολή πλαφόν στην τιμή του εισαγόμενου ρωσικού φυσικού αερίου αποτελεί ακόμα ένα ανοιχτό ενδεχόμενο.  

 

• Ενεργειακός τομέας Ελλάδας: Σύμφωνα με πληροφορίες, σε συμφωνία προχώρησε η ΔΕΠΑ Εμπορίας με την γαλλική 
TotalEnergies για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) η οποία αποτελεί καθοριστικό βήμα για την 
ενεργειακή επάρκεια σε περίπτωση μείωσης ή και διακοπής της ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία – τύπος. Η συμφωνία 
προβλέπει την προμήθεια LNG με δύο πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου ανά μήνα, συνολικού φορτίου που αντιστοιχεί 
σε 10 TWh για τους επόμενους πέντε μήνες, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2022 έως και τον Μάρτιο 2023. Η Ελλάδα θα προμηθεύεται 
το LNG με τιμή αναφοράς διαφορετική από εκείνη του κόμβου TTF (που αποτελεί σήμερα την τιμή αναφοράς για την Ευρώπη), ο 
οποίος παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα, ενώ διατηρεί τη δυνατότητα να μην παραλάβει τα φορτία, εάν κριθεί ότι δεν είναι 
απαραίτητα, με την καταβολή τέλους ακύρωσης. 

 

• Ελληνικός Κατασκευαστικός Τομέας: Ξεκινά ο Ανταγωνιστικός Διάλογος για τα έξι κομβικά σιδηροδρομικά έργα, ύψους 4 
δισ. €, που θα ενισχύσουν τον εμπορικό και στρατηγικό ρόλο των βασικών λιμένων της χώρας και παράλληλα θα 
αναβαθμίσουν τη διασυνοριακή διασύνδεση της Ελλάδας. Μετά την ολοκλήρωση των κύκλων Διαλόγου, οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές. Τα έξι έργα είναι τα ακόλουθα: 1) Η αναβάθμιση της 
σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο με προϋπολογισμό 1,07 δισ. Ευρώ, 2) Η κατασκευή νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Τοξότες με προϋπολογισμό 1,68 δισ. Ευρώ, 3) Η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα 
λιμένα Θεσσαλονίκης και η κατασκευή προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης με προϋπολογισμό 53,4 εκατ. Ευρώ, 4) Η κατασκευή νέας 
προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από τον κόμβο Κορωπίου έως το Λαύριο και τον λιμένα Λαυρίου με προϋπολογισμό 
390,5 εκατ. Ευρώ, 5) Η κατασκευή νέας προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση της Ραφήνας και του λιμένα Ραφήνας 
με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο με προϋπολογισμό 308,6 εκατ. Ευρώ και 6) Η ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής 
γραμμής Κιάτο – Πάτρα στο τμήμα Ρίο – νέος λιμένας Πατρών με προϋπολογισμό 476,5 εκατ. Ευρώ. 
 

• Παγκόσμια αγορά αλουμινίου: Μεγάλη αύξηση τιμών σημείωσαν το αλουμίνιο και το νικέλιο εχθές λόγω της πιθανότητας το 
Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) να αποκλείσει τα ρωσικά μέταλλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το LME σχεδίαζει 
να συζητήσει την απαγόρευση του νικελίου που παράγεται από τη Nornickel, η οποία πέρυσι αντιπροσώπευε το 7% της παγκόσμιας 
εξορυκτικής παραγωγής καθώς και του αλουμινίου που παράγεται από τη Rusal, που αντιπροσωπεύει το 6% των παγκόσμιων 
προμηθειών. Η τιμή αναφοράς στο αλουμίνιο ανέβηκε περισσότερο από 8,5%, στα 2.305 δολάρια ανά τόνο, στο υψηλότερο επίπεδο 
από τις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ το νικέλιο ανέβηκε 6%, στα 23.115 δολάρια. 

 

• Ελληνικός τραπεζικός τομέας: Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αλλαγή της δομής των δυο εκκρεμών τιτλοποιήσεων, του 
Frontier II και του Sunrise III, προσανατολίζονται η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς αντίστοιχα, προκειμένου τα δυο 
χαρτοφυλάκια να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις που επιβάλλει η Eurostat και να λάβουν την έγκριση του Υπουργείου 
Οικονομικών για την ένταξή τους στον «Ηρακλή». - τύπος 

 

• ΕΛΠΕ: Ανακοίνωσε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για το οικονομικό έτος 2022, ανερχόμενου στο ποσό των 
122.254.074 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε μεικτό ποσό 0,40 Ευρώ ανά μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε ως 
ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος την Τρίτη 1 Νοεμβρίου’ 22, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης 
αυτού (record date) την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου ‘22 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος την Τρίτη 8 Νοεμβρίου’ 22. 
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• ΤΕΝΕΡΓ – Αποτελέσματα α ’εξαμήνου CC highlights: Η εκτίμηση για  FY'22e EBITDA ύψους €160-170 εκ. που δόθηκε τον 
Μάιο πιθανότατα θα ξεπεραστεί.  

 

• ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 20 Οκτ’ 22 με στόχο την λήψη αποφάσεων για: 1) Την μετατροπή της 
διάρκειας της Εταιρείας σε αορίστου χρόνου, και 2) Την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών 

 

• ΤΕΝΕΡΓ – Αποτελέσματα α’ εξαμήνου’22: Κατά το α’ εξάμηνο του έτους τα έσοδα και η κερδοφορία του Ομίλου σημείωσαν αύξηση, 
αποτέλεσμα των επενδύσεων των προηγούμενων χρόνων, αλλά και των πολύ καλών ποιοτικών χαρακτηριστικών των έργων, που 
σημείωσαν πολύ υψηλούς συντελεστές απόδοσης (load factor). Η αύξηση των εσόδων στα 276,7 εκατ. οδήγησε τα προσαρμοσμένα 
λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adj. EBITDA) από  συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου στα € 95,8 εκ. 
έναντι € 68,0 εκ. την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα καθαρά κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 33,7 εκ., σε σχέση με την αντίστοιχη εξαμηνιαία 
περίοδο του προηγούμενου έτους (2021: € 28,5 εκ.). Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 
διαμορφώθηκαν σε € 69,4 εκ. Οι επενδύσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθαν σε € 138,8 εκ. (2021: € 67,6 εκ.), 
τα ταμειακά διαθέσιμα (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων) διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα ανερχόμενα σε € 394,5 εκ. 
(2021: € 397,4 εκ.) ενώ η καθαρή δανειακή θέση διαμορφώθηκε στα € 611,1 εκ. έναντι € 528,0 εκ. την 31/12/2021. Η εγκατεστημένη 
ισχύς του Ομίλου στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022 έφτασε τα 895,3 MW, εμφανίζοντας αύξηση κατά περίπου 4,0% ενώ  η 
παραγωγή από ΑΠΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 έφτασε τις 1,2 TWh, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,7% σε σχέση με το 
αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Όμιλος παρουσίασε το ανανεωμένο του επενδυτικό πλάνο, στοχεύοντας 
τα 6,4 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2029, με ενδιάμεσο στόχο τα 3,3 GW στο τέλος του 2025. Το συνολικό κόστος του 
επενδυτικού προγράμματος υπολογίζεται στα € 5,9 δισ. για την περίοδο 2022-2029.  

 

• ΛΑΜΔΑ – Αποτελέσματα α’ εξαμήνου’ 22: Στα 37,7 εκατ. ευρώ διαμορφώνονται τα EBITDA στο α’ εξάμηνο 2022, ενώ καταγράφηκε 
και σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των Εμπορικών Κέντρων, στα €31,1 εκατ. ευρώ, +93% έναντι του 2021. 
Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και 
λοιπών αναπροσαρμογών του Α’ Εξαμήνου 2022, ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 66% έναντι του 2021 με την αύξηση να 
προκύπτει λόγω της σημαντικής αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των Εμπορικών Κέντρων. Ο Όμιλος παρουσίασε 
ζημιές 22,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο’ 22 έναντι κερδών 224,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ επισημαίνεται ότι τα 
οικονομικά  αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2021 περιλάμβαναν τη θετική επίπτωση ποσού 306,1 εκατ. ευρώ που προήλθε από την 
επανεκτίμηση της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό. Εξαιρουμένων των εξόδων σχετικά με την 
αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (19,1 εκατ. ευρώ) και των χρηματοοικονομικών εξόδων που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά 
διαθέσιμα και αφορούν τη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό 
(18,4 εκατ. ευρώ), τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν 
σε κέρδος 15,3 εκατ. Ευρώ. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) την 30.06.2022 ανήλθε σε 1,34 δισ. (7,69 ευρώ ανά μετοχή), οριακά 
χαμηλότερα (1,5% ή περίπου 20 εκατ. ) έναντι της 31.12.2021. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχει διαπραγματευθεί νέες 
ή έχει προχωρήσει στην ανανέωση συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας με οικονομικούς όρους αντίστοιχους ή και καλύτερους προ 
της κρίσης, ενισχύοντας την αξία των Εμπορικών Κέντρων. Η αξία των Εμπορικών Κέντρων ανήλθε σε 893 εκατ. ευρώ την 30.06.2022, 
αυξημένη κατά περίπου 21 εκατ. ευρώ (+2%) έναντι της αντίστοιχης αξίας την 31.12.2021 ενώ διαμορφώθηκε οριακά υψηλότερα έναντι 
της ιστορικά υψηλής αξίας το 2019 (892 εκατ.). Αναφορικά με την επίπτωση του έργου για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό 
στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου, επισημαίνεται πως τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε €19,1εκ (έναντι €12,6εκ την αντίστοιχη 
περίοδο το 2021) καθώς ο Όμιλος έχει επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς προετοιμασίας και υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου.  
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Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

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


