
 
ΧΑ Κλείσιμο %Δ Ευρώπη Κλείσιμο %Δ 

Γεν. Δείκτης 869,82 0,70 DAX 13.449,20 -0,23 

FTSE-25 2.108,30 0,94 FTSE 100 7.409,11 -0,06 

FTSE-40 1.380,74 0,57 CAC 40 6.409,80 -0,42 

Αξία Συν/γών (σε € εκ.) 58,49 FTSE MIB 22.351,02 -0,35 

Ασία                                                                                     (09:37) IBEX - 35 8.096,90 0,15 

Nikkei 225                                      27.741                              0,53 Euro  Stoxx 50 3.684,63 -0,59 

Hang Seng 19.760  0,36 SMI 11.118,10 -0,25 

China A50 13.403 -0,78 Αμερική 

Εμπορεύματα DJ Industrial 32.396,17 -1,23 

Πετρέλαιο 100,22 -0,32 S&P 500 4.091,19 -0,67 

Χρυσός 1.783,75 -0,33 Nasdaq 12.348,76 -0,16 

 Εταιρικά Νέα 

ΑΛΦΑ: Ο Τραπεζικός όμιλος ανακοίνωσε χθες το απόγευμα τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2022 

βάσει των οποίων τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 242,7 εκατ. ευρώ, 

περιλαμβάνοντας ποσό 220,9 εκατ. ευρώ από διακοπείσες δραστηριότητες. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα σε επίπεδο 

Ομίλου μειώθηκαν κατά 89% από το τέλος του 2017 και πλέον διαμορφώνονται στα 3,2 δις ευρώ με τον αντίστοιχο Δείκτη 

να βρίσκεται στο 8,2%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας  είναι στο 16%.   

ΟΤΟΕΛ: Η AUTOHELLAS υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά του 85,6% (που με τις ίδιες μετοχές 

ποσοστού 4,4% διαμορφώνεται συνολικά στο 90%) του μετοχικού κεφαλαίου της Πορτογαλικής Εταιρίας HR Automoveis, 

η οποία αποτελεί Δικαιοδόχο της Hertz International στην Πορτογαλία, έναντι τιμήματος 31,5 εκατ. ευρώ. Με την 

προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι κερδοφορίας το τίμημα δύναται να αυξηθεί κατά 7,5 εκατ. ευρώ 

φτάνοντας συνολικά τα 39 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε διάστημα μεταξύ 30 έως 60 ημερών.  

ΛΑΜΔΑ: Η Εισηγμένη (σύμφωνα με δημοσίευμα) βρίσκεται κοντά στη σύναψη συμφωνίας μεταβίβασης του εκπτωτικού 

εμπορικού κέντρου McArthurGlen με τις εταιρίες Blue House Capital και McArthurGlen. Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές 

έχουν επί της αρχής συμφωνήσει για τη μεταβίβαση του 100% της εταιρίας που ελέγχει το εμπορικό κέντρο με συνολικό 

τίμημα που ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. Η ΛΑΜΔΑ θα αναλάβει τον υφιστάμενο δανεισμό, θα αποπληρώσει δανεισμό που 

έχουν χορηγήσει οι μέτοχοι ύψους περίπου 18 εκατ. ευρώ και θα καταβάλει στους δύο μετόχους ένα επιπρόσθετο μικρό 

τίμημα.   

 

                                                                                            Σχόλιο  Χ.Α. 

Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γ.Δ. στη χθεσινή ημέρα, συμπληρώνοντας έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις αν και 

αρχικά επικράτησαν ρευστοποιήσεις, ειδικά στον τραπεζικό κλάδο που σταδιακά τις απορρόφησε για να κλείσει με κέρδη 

2,29%. Ειδικότερα, η συμπεριφορά της ΕΥΡΩΒ (+3%) που πέρασε πρώτη σε κέρδη από τις τέσσερεις συστημικές τράπεζες 

για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες ανέτρεψε το διορθωτικό κλίμα με αποτέλεσμα το Χ.Α. να αναρριχηθεί κατά 0,70% 

και να κλείσει στο επίπεδο των 870 μονάδων. Σημαντική ήταν και η βοήθεια από TITC (+3,23%) και ΕΛΠΕ (+2,64%), 

ελλείψει κάποιου άλλου αξιόλογου αγοραστικού ενδιαφέροντος. Ο τελικός απολογισμός των 49 ανοδικών μετοχών έναντι 

43 καθοδικών αφήνει ουδέτερη γεύση, ωστόσο ελαφρά ικανοποίηση αφήνει ο καθαρός όγκος των συναλλαγών των 55,6 

εκατ. ευρώ αν αναλογιστούμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά της καλοκαιρινής περιόδου με αρκετούς χρηματιστηριακούς 

παράγοντες και επενδυτές να απουσιάζουν. Στο εξωτερικό, τα βλέμματα επικεντρώθηκαν χθες στην επίσκεψη της 

Προέδρου της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ταϊβάν που κλιμάκωσε τη διπλωματική ένταση μεταξύ 

Η.Π.Α. και Κίνας με τους πολιτικούς / στρατιωτικούς αναλυτές να αναφέρουν ότι είναι απίθανο να προκαλέσει μία Κινεζική 

αντίδραση που να ενέχει κινδύνους σύρραξης. Τέλος, τα προβλήματα με την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό 

συνεχώς επιδεινώνονται με τις Κυβερνήσεις να εξετάζουν πλέον ακραία σενάρια για το Φθινόπωρο.  



  

                 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 

Μετοχή 

Μέρισμα 
(Τακτικό ή 
Έκτακτο) 

Επιστροφή 
Κεφαλαίου 

Ημερομηνία 
Αποκοπής 

Ημερομηνία 
Καταβολής 

Ανακοίνωση 
Αποτελεσμάτων  Σχόλια 

ΑΔΜΗΕ 
0,068 

(προμέρισμα) 
 29/08/2022 05/09/2022   

ΑΤΡΑΣΤ 0,3426  14/06/2022 21/06/2022   

ΒΙΟ 0,09  03/06/2022 07/06/2022   

ΒΟΣΥΣ 0,19  04/07/2022 11/07/2022   

ΓΕΚΤΕΡΝΑ  0,12     

ΕΕΕ 0,71  07/07/2022 02/08/2022   

ΕΛΠΕ 0,10    27/06/2022 04/07/2022   

ΕΧΑΕ  0,1515    08/06/2022 16/06/2022    

ΕΥΔΑΠ 0,28  25/08/2022 31/08/2022   

ΙΝΛΙΦ 0,12  06/07/2022 12/07/2022   

ΙΝΤΚΑ  0,12     

ΚΑΡΕΛ 11,00  14/06/2022 21/06/2022   

ΚΟΥΕΣ 0,15   17/06/2022 23/06/2022   

ΚΡΙ 0,20      

ΛΥΚ 
0,038 

(καθαρό) 
 21/06/2022 28/06/2022   

ΜΟΗ 0,70 0,20πρ. 07/07/2022 13/07/2022   

ΜΟΤΟ 
0,038 

(καθαρό) 
 21/06/2022 27/06/2022   

ΜΠΕΛΑ           0,385    02/06/2022 08/06/2022   

ΜΠΡΙΚ 
0,075 

(καθαρό) 
 26/04/2022 29/04/2022   

ΜΥΤΙΛ 0,42   24/06/2022 01/07/2022   

ΟΛΘ 1,50   27/04/2022 04/05/2022   

ΟΛΠ 0,63    25/07/2022 29/07/2022    

ΟΠΑΠ 0,50  0,90 18/07/2022 29/07/2022  
29/07 

αποκοπή 
επιστροφής 

ΟΤΕ 0,558   01/07/2022 07/07/2022   

ΟΤΟΕΛ 0,46   08/04/2022 14/04/2022   

ΠΑΠ 0,05  21/04/2022 29/04/2022   



ΠΕΤΡΟ 0,30  17/06/2022 24/06/2022   

ΠΛΑΘ 0,16248  30/05/2022 03/06/2022   

ΠΛΑΙΣ 0,10  21/06/2022 28/06/2022   

ΠΛΑΚΡ  0,45     

ΠΡΟΝΤΕΑ 
0,169 

(καθαρό) 
 09/06/2022 16/06/2022   

ΠΡΟΦ 
0,06088 

(καθαρό) 
 27/06/2022 04/07/2022   

ΣΑΡ 0,14933  03/06/2022 10/06/2022   

ΤΕΝΕΡΓ 0,34  04/07/2022 11/07/2022   

ΦΛΕΞΟ 0,136  04/07/2022 11/07/2022   

ΦΡΛΚ 0,11  30/06/2022 06/07/2022   

   

 

 

 

 

 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Ημερομηνία Χώρα Ώρα 
Οικονομικό 

Γεγονός Τιμή Πρόβλεψη 
Προηγούμενη 

Τιμή 

03/08/2022 Γερμανία 09:00 
Εμπορικό Ισοζύγιο 
(Ιούνιος) 

6,4Β 0,2Β 0,8Β 

03/08/2022 Η.Π.Α. 17:00 
Μη-Βιομηχανικός 
Δείκτης ISM (Ιούλιος) 

 53,5 55,3 

03/08/2022 Η.Π.Α. 17:30 
Απογραφή Αργού 
Πετρελαίου  

 -0,629Μ -4,523M 



• Όπου δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία για το συνολικό αριθμό κατοχής ιδίων μετοχών στη διπλανή στήλη 

αναφέρεται η τελευταία αγορά μετοχών με τη μέση τιμή κτήσης.  

 

 

Αποποίηση Ευθύνης 

Το συγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο δεν αποτελεί προϊόν ανάλυσης και δεν συνιστά πρόταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού 
μέσου.  

Eurocorp Investment Services: Πλ. Φιλικής Εταιρίας 14, Αθήνα 106 73, Τηλ: +30–210–72 63 600, Fax: +30 210-72 63 666 

E–mail: eurocorp.research@eurocorp.gr 
Dealing Room 
Eλένη Χατζηδρόσου τηλ +30 210 72 63 665, email   eleni.chatzidrosou@eurocorp.gr ( Πιστοποίηση B1 ) 
Χρίστος  Σαμοθράκης τηλ +30 210 72 63 560,  email   chris.samothrakis@eurocorp.gr  ( Πιστοποίηση Δ ) 
Βεβαίωση Αναλυτή Άλλες Σημαντικές Γνωστοποιήσεις 
Ο εκάστοτε αναλυτής βεβαιώνει ότι όλες οι γνώμες που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αντικατοπτρίζουν προσωπικές απόψεις. Επίσης βεβαιώνει ότι η αμοιβή του 
δεν συνδέεται, ούτε πρόκειται να συνδεθεί στο μέλλον, άμεσα ή έμμεσα με τις συγκεκριμένες συστάσεις ή/και απόψεις που εμπεριέχονται στο παρόν έντυπο. 
Σημαντικές Γνωστοποιήσεις 
Οι πληροφορίες και απόψεις που εμπεριέχονται στην ανάλυση έχουν εκπονηθεί από την Eurocorp ΑΕΠΕΥ και τους συνεργάτες της εταιρίας (αναφερόμενοι εφεξής 
ως «εταιρία»), τα όποια νομικά πρόσωπα υπόκεινται στους κανονισμούς της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. 
Η αμοιβή των αναλυτών που εκπόνησαν το παρόν δελτίο εξαρτάται από τις προσφερόμενες υπηρεσίες που σκοπό έχουν την ωφέλεια των επενδυτών/πελατών της 
εταιρίας. Η αμοιβή εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται από την αποδοτικότητα της εταιρίας, μεταξύ των οποίων ενδέχεται να είναι η ποιότητα 
των αναλύσεων, η επιλογή των μετοχών, ανταγωνιστικά κριτήρια και τα συνολικά έσοδα της εταιρίας. 
Συστάσεις επί μετοχών: Ορισμοί και αποδόσεις: 
Το σύστημα υπολογισμού των αποδόσεων και επακολούθως των συστάσεων επί των μετοχών έχει 12μηνο χρονικό ορίζοντα. Συγκεκριμένα εκφράζεται ως ακολούθως: 
Αγορά = Αναμενόμενη απόδοση >15% 
Αύξηση Θέσης = Αναμενόμενη απόδοση μεταξύ 5% και 15% 
Διακράτηση = Αναμενόμενη απόδοση μεταξύ –5% και 5% 
Μείωση Θέσης = Αναμενόμενη απόδοση μεταξύ –15% και –5% 
Πώληση = Αναμενόμενη απόδοση < –15% 
Υπό εξέταση = Τιμή στόχος και εκτιμήσεις εκκρεμούν 
Ο εκάστοτε αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή, αρχεία που αποδεικνύουν τη μαθηματική βασιμότητα των στοιχείων που παρουσιάζει. Τα αρχεία αυτά 
αποθηκεύονται και φυλάσσονται για πιθανή μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές, των οποίων η αναφορά επί του παρόντος κειμένου επ’ ουδενί δεν υπονοεί 
ότι υποστηρίζουν ή εγκρίνουν το περιεχόμενό του. Οι διαβαθμίσεις αφορούν τη σχέση τιμής της μετοχής με τη θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε 
ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. Κατά τη δημιουργία του παρόντος, στελέχη του Τμήματος Οικονομικών Αναλύσεων της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενδέχεται να έχουν δεχθεί 
βοήθεια από τις περιεχόμενες στο παρόν εταιρείες. Η βοήθεια μπορεί να περιλαμβάνει πρόσβαση στις ιστοσελίδες των ιδίων, επίσκεψη σε κάποια ή σε κάποιες από 
τις λειτουργίες των υποκείμενων εταιρειών, συναντήσεις με τη διοίκηση, στελέχη ή τρίτους που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τις εταιρείες, καθώς και παροχή 

ΑΓΟΡΕΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  &  ΣΥΝΟΛΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ / 

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Χ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ 

ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΓΟΡΑ 17.000 Χ 9,48 24/06/2022 

ΔΕΗ 1.856.000 0,4859% 06/07/2022 / 60.204 Χ 5,0423 

ΕΧΑΕ 1.557.329 2,581% 02/08/2022 / 4.386 Χ 3,317 

ΙΝΤΕΚ 218.578 0,6944% 21/06/2022 / 5.600 Χ 3,4857 

ΛΑΜΔΑ 2.382.693 1,348% 01/06/2022 / 45.000 Χ 6,278 

ΜΟΗ 864.891 0,78% 28/07/2022 / 18.159 Χ 16,4948 

ΜΥΤΙΛ 4.912.908 3,438% 02/08/2022 / 3.289 Χ 15,027 

ΟΛΥΜΠ 378.343 0,9297 08/07/2022 / 5.025 Χ 1,6863 

ΟΤΕ 5.714.929 1,292% 28/07/2022 / 3.100 Χ 16,6507 

ΤΕΝΕΡΓ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΓΟΡΑ 3.500 Χ 17,07 03/05/2022 

TITC 2.567.329 3,28% 22/07/2022 / 11.340 Χ 11,10 

ΦΡΛΚ 1.656.845 3,1782% 19/07/2022 / 2.290 Χ 2,974 

mailto:eurocorp.research@eurocorp.gr


εξ ‘ αυτών ιστορικών στοιχείων που αφορούν την υποκείμενη εταιρεία ( όπως ισολογισμοί, άλλα οικονομικά στοιχεία και όλες τις πληροφορίες που διατίθενται 
δημόσια και αφορούν επίσης οικονομικά στοιχεία και στρατηγικές). Κατά τη διαδικασία αυτή, όπως και στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης, απαγορεύεται στα στελέχη 
του Τμήματος Οικονομικών Αναλύσεων της εταιρείας να δεχθούν οποιαδήποτε πληρωμή ή αποζημίωση ταξιδιωτικών εξόδων προερχόμενων από επίσκεψη στις 
υποκείμενες εταιρείες. Κατά τη διαμόρφωση του παρόντος, στελέχη του Τμήματος Οικονομικών Αναλύσεων ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, με αρμόδια στελέχη των υποκείμενων εταιρειών προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των παρεχόμενων προς αυτά δεδομένων 
πριν τη δημοσίευση. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνται συνθέτουν την άποψη του αναλυτή από την ημέρα της έκθεσης ανάλυσης και δίνονται καλή 
την πίστη, δύνανται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Δεδομένου ότι το δελτίο περιλαμβάνει πληροφορίες και επεξηγήσεις που αφορούν και τις 
προσωπικές απόψεις του εκάστοτε αναλυτή, οι αναγνώστες/επενδυτές θα πρέπει να διαβάσουν διεξοδικά ολόκληρο το παρόν έντυπο και όχι μόνο την σύσταση επί 
της μετοχής.  
Οι συστάσεις που εμπεριέχονται στο ημερήσιο δελτίο ή στις αναλύσεις δεν αποτελούν προτροπή ή/και συμβουλή για επενδυτική στρατηγική. Αυτό το έγγραφο 
περικλείει ένα καθημερινό ενημερωτικό δελτίο που αφορά τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις των εταιρειών. Δεν αποτελεί υποκίνηση για θετική ή αρνητική 
άποψη σχετικά με μετοχή κάποιας εταιρίας, ούτε εγγύηση για την μελλοντική απόδοση κάποιας μετοχής, επομένως δεν πρέπει να εκληφθεί ως προτροπή/συμβουλή 
προς αγορά ή πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής. 
Η Eurocorp ΑΕΠΕΥ δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη σχετικά με απώλειες κερδών που συνέβησαν βασιζόμενες σε αποφάσεις που πάρθηκαν ύστερα από προτάσεις 
αυτού του εντύπου. Το παρόν κείμενο έχει εκπονηθεί αποκλειστικά για την πληροφόρηση των πελατών της Εurocorp και απαγορεύεται η επιμέρους ή ολόκληρη η 
αναπαραγωγή και αναδημοσίευση χωρίς την έγκριση της εταιρίας. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, των οποίων 
όμως η ακρίβεια δεν μπορεί να ελεγχθεί, και επομένως η εταιρία δεν εγγυάται περί αυτής, ούτε ευθύνεται για πιθανή ζημιά από την μη ακρίβεια/πληρότητα των 
πληροφοριών. Κάθε επενδυτής πριν προβεί σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση πρέπει να ενημερώνεται και να συνεκτιμά όλους τους επενδυτικούς κινδύνους που 
απορρέουν από τις επενδύσεις. ‘Όλες οι αναφερόμενες γνώμες, προβλέψεις και εκτιμήσεις αποτελούν την κρίση του εκάστοτε υπεύθυνου συγγραφής και 
αποτύπωσης των παραπάνω κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης. Οι γνώμες υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ενώ 
ενδέχεται να διαφέρουν των απόψεων τρίτων ενδοεταιρικών στελεχών λόγω διαφορετικών κριτηρίων. Οι αναφερόμενες τιμές όπως και η διαθεσιμότητα των 
χρηματοοικονομικών προϊόντων και δεικτών υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, ενώ οι αναγραφόμενες τιμές τους 
αναφέρονται στο κλείσιμο της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, εκτός αν υπάρχει σχετική ειδική αναφορά. Οι απόψεις και τα γεγονότα που αναφέρονται στο παρόν 
έντυπο δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα πληροφορίες ήδη γνωστές σε άλλα επαγγελματικά στελέχη της εταιρίας. Η Eurocorp ΑΕΠΕΥ και οι εργαζόμενοι στην εταιρία 
ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόμιμες συναλλαγές επί μετοχών για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων ή και να παρέχουν επί αμοιβή υπηρεσίες 
προς τις εταιρίες ή μετοχές που αναφέρονται στο παρόν έντυπο, σε πλήρη πάντα συμμόρφωση με τις διαδικασίες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων της εταιρείας 
και του συνόλου των σχετικών με τις επενδύσεις νόμων. 
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