
 
ΧΑ Κλείσιμο %Δ Ευρώπη Κλείσιμο %Δ 

Γεν. Δείκτης 838,94 1,96 DAX 13.485,29 1,36 

FTSE-25 2.028,26 2,38 FTSE 100 7.273,41 1,20 

FTSE-40 1.297,10 0,14 CAC 40 6.030,13 1,35 

Αξία Συν/γών (σε € εκ.) 76,15 FTSE MIB 22.473,56 2,87 

Ασία IBEX - 35 8.174,70 1,34 

Nikkei 225                                      26.431                               0,40 Euro  Stoxx 50 3.532,32 1,64 

Hang Seng 20.957  -1,65 SMI 10.783,59 0,79 

China A50 14.090  -0,48 Αμερική 

Εμπορεύματα DJ Industrial 30.668,53 1,00 

Πετρέλαιο 119,13  0,52 S&P 500 3.789,99 1,46 

Χρυσός 1.831,95  0,68 Nasdaq 11.099,16 2,50 

 Εταιρικά Νέα 

ΑΔΜΗΕ: Τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για το πρώτο τρίμηνο του 2022 που αντανακλούν τη συμμετοχή κατά 51% 

στα κέρδη του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαμορφώθηκαν στα 6,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αρνητική μεταβολή κατά 

25,3%. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν στις 194 χιλιάδες ευρώ από 149 χιλιάδες ευρώ, λόγω κυρίως αμοιβών σε τρίτους. 

Τα καθαρά κέρδη πιέστηκαν κατά 26,1% σε ετήσια σύγκριση για να φθάσουν τα 6 εκατ. ευρώ από 8,2 εκατ. ευρώ ένα 

χρόνο νωρίτερα. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 3,9 εκατ. ευρώ με το χρέος να είναι μηδενικό. Υπενθυμίζεται ότι η 

Διοίκηση της Εισηγμένης έχει προτείνει τη διανομή μικτού προμερίσματος 0,068 ευρώ / μετοχή.  

ΚΟΥΕΣ: Η Διοίκηση της Εισηγμένης στη διάρκεια της χθεσινής τακτικής γενικής συνέλευσης αναφέρθηκε στο πενταετές 

business plan για την περίοδο 2022-2026 που στοχεύει σε διπλασιασμό κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, επενδύσεις 

ύψους 300 εκατ. ευρώ και χρηματικές διανομές προς τους μετόχους ποσού 100 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, διατυπώθηκαν κάποιες 

επιφυλάξεις για την υλοποίησή του στα δύο πρώτα χρόνια λόγω της υπάρχουσας οικονομικής αβεβαιότητας, δίχως μέχρι 

τώρα να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις. Οι επενδύσεις στον τομέα ΑΠΕ θα συνεχισθούν με στόχο την αύξηση της ισχύος 

των φωτοβολταϊκών πάρκων από τα 30 MW σε 40 MW έως τα μέσα του 2023. Επίσης, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 

μικτού ποσού 0,15 ευρώ / μετοχή, όπως και η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών στην επόμενη διετία σε εύρος τιμών από 

1 έως 20 ευρώ.   

                                                                                          Σχόλιο  Χ.Α. 

Σημάδια τεχνικής αντίδρασης επέδειξε χθες η συνεδρίαση του Χ.Α. με αφορμή και την άνοδο των βασικών ευρωπαϊκών 

κεφαλαιαγορών που στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η ΕΚΤ θα συνεδριάσει εκτάκτως για να συζητήσει τις αναταραχές στις 

Κεφαλαιαγορές, αποφασίζοντας ότι θα υπάρξει ευελιξία στην επανεπένδυση των ομολόγων που λήγουν και βρίσκονται στο 

πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων λόγω της Πανδημίας. Το αντίκτυπο ήταν άμεσο στην Αγορά Ομολόγων όπου 

παρατηρήθηκε αποκλιμάκωση των αποδόσεων για όλους τους Εκδότες με την απόδοση του ελληνικού δεκαετούς να 

υποχωρεί στο 4,227%. Στο ανωτέρω πλαίσιο το Χ.Α. αναρριχήθηκε κατά 1,96% για να προσεγγίσει το επίπεδο των 840 

μονάδων με βασικό πρωταγωνιστή τον τραπεζικό κλάδο (+2,82%) και ειδικά τον τίτλο της ΑΛΦΑ (+5,37%) που 

διακρίθηκε, ενώ αξιόλογα κέρδη συναντούμε και σε Coca Cola HBC (+4,46%), ΟΤΕ (+4,26%), ΜΟΗ (+3,65%) και 

ΜΠΕΛΑ (+3,33%). Ωστόσο, ο καθαρός όγκος των συναλλαγών των 71,7 εκατ. ευρώ δεν ενθουσιάζει, ενώ η 

επιφυλακτικότητα αποτυπώθηκε εμφανώς στον τελικό απολογισμό των 63 ανοδικών μετοχών έναντι 43 καθοδικών και με 

60 τίτλους να παραμένουν αμετάβλητοι. Στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις Η.Π.Α. η FED αύξησε τα επιτόκια κατά 75 

μονάδες βάσης που αποτελεί τη μεγαλύτερη αύξηση επιτοκίων από το 1994, ενώ ο Πρόεδρός της άφησε ανοικτό το 

ενδεχόμενο για ισόποση αύξηση και για τον Ιούλιο. Μάλιστα βάσει των προβλέψεων των αξιωματούχων της FED τα 

επιτόκια αναμένεται να βρεθούν στο 3,4% στο τέλος του 2022 και στο 3,8% στο τέλος του 2023. Υπενθυμίζεται ότι το 

Μάρτιο προέβλεπαν ότι τα επιτόκια θα βρίσκονταν στο 1,9% και 2,8% αντίστοιχα. Όσον αφορά τις εκτιμήσεις για την 

ανάπτυξη υπήρξε αναθεώρηση προς τα κάτω, καθώς εκτιμάται ότι η αμερικανική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,7% 

για φέτος (προηγούμενη εκτίμηση 2,8%) και ομοίως 1,7% και το 2023. Τέλος, η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό είναι ότι 



θα κινηθεί στο 5,2% το 2022 με την προηγούμενη πρόβλεψη να ήταν στο 4,3%. Παρά τις ανακοινώσεις οι Δείκτες των 

αγορών στις Η.Π.Α. έκλεισαν ανοδικά (όπως αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα).     

               ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 

Μετοχή 

Μέρισμα 
(Τακτικό ή 
Έκτακτο) 

Επιστροφή 
Κεφαλαίου 

Ημερομηνία 
Αποκοπής 

Ημερομηνία 
Καταβολής 

Ανακοίνωση 
Αποτελεσμάτων  Σχόλια 

ΑΔΜΗΕ 
0,068 

(προμέρισμα) 
     

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

ΒΙΟ 0,09  03/06/2022 07/06/2022   

ΓΕΚΤΕΡΝΑ  0,12     

ΕΕΕ 0,71      

ΕΛΠΕ 0,10    27/06/2022 04/07/2022   

ΕΛΧΑ 0,03  30/05/2022 03/06/2022   

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

ΕΥΔΑΠ 0,28      

ΚΑΡΕΛ 11,00  14/06/2022 21/06/2022   

ΚΟΥΕΣ 0,15   17/06/2022 23/06/2022   

ΚΡΙ 0,20      

ΜΟΗ 0,70 0,20πρ. 08/11/2021 15/11/2021   

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       

ΟΛΠ 0,63         

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

αποκοπή 
επιστροφής 

ΟΤΕ 0,558       

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   



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   

TITC  0,50     

ΦΛΕΞΟ 0,136  04/07/2022 11/07/2022   

ΦΡΛΚ 0,11      

   

 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Ημερομηνία Χώρα Ώρα 
Οικονομικό 

Γεγονός Τιμή Πρόβλεψη 
Προηγούμενη 

Τιμή 

16/06/2022 Η.Π.Α. 15:30 Άδειες Κτιρίων (Μάιος)  1,785Μ 1,823Μ 

16/06/2022 Η.Π.Α. 15:30 
Αρχικές Απαιτήσεις 
Άνευ Εργασίας  

 215Κ 229Κ 

16/06/2022 Η.Π.Α. 15:30 
Ομοσπονδιακός 
Δείκτης Βιομηχανιών 
Philadelphia (Ιούνιος) 

 5,5 2,6 

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 17.792 Χ 9,17 12/05/2022 

ΔΕΗ 996.238 0,2608% 14/06/2022 / 145.000 Χ 5,3831 

ΕΧΑΕ 787.305 1,305% 15/06/2022 / 25.000 Χ 3,3248 

ΙΝΤΕΚ 196.784 0,6252% 15/06/2022 / 5.545 Χ 3,463 

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

ΜΟΗ 932.799 0,84% 26/05/2022 / 16.485 Χ 16,022 

ΜΥΤΙΛ 4.622.519 3,235% 15/06/2022 / 10.000 Χ 15,06 

ΟΛΥΜΠ 249.990 0,614 03/06/2022 / 5.830 Χ 1,7517 

ΟΤΕ 8.558.720 1,91% 09/06/2022 / 92.363 Χ 17,4918 

ΠΡΟΦ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΓΟΡΑ 2.300 Χ 3,513 06/06/2022 

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

TITC 2.287.723 2,92% 03/06/2022 / 8.520 Χ 12,4234 



ΦΡΛΚ 1.416.653 2,7174% 09/06/2022 / 16.605 Χ 3,2494 

• 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 
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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