
 
ΧΑ Κλείσιμο %Δ Ευρώπη Κλείσιμο %Δ 

Γεν. Δείκτης 840,69 1,07 DAX 13.292,40 0,20 

FTSE-25 2.027,26 1,30 FTSE 100 7.152,05 0,42 

FTSE-40 1.322,83 1,98 CAC 40 5.964,66 0,75 

Αξία Συν/γών (σε € εκ.) 55,08 FTSE MIB 22.089,41 0,39 

Ασία IBEX - 35 8.235,60 -0,61 

Nikkei 225                                      26.149                             -0,37 Euro  Stoxx 50 3.494,00 0,70 

Hang Seng  21.104 -2,11 SMI 10.479,84 -0,06 

China A50  14.210 -0,88 Αμερική 

Εμπορεύματα DJ Industrial 30.530,25 2,15 

Πετρέλαιο 109,98 -4,07 S&P 500 3.764,79 2,45 

Χρυσός 1.826,25 -0,68 Nasdaq 11.069,30 2,51 

 

 Εταιρικά Νέα 

ΙΝΚΑΤ: Η ανακοίνωση της συνεργασίας της Εισηγμένης με την Parkwind για την από κοινού ανάπτυξη υπεράκτιας 

αιολικής ενέργειας στις ελληνικές θάλασσες θέτει συνολικό στόχο τα 2 GW στην επόμενη διετία από τα 100 MW αιολικών 

που διαθέτει ήδη και είναι αδειοδοτημένα, άλλα 100 MW με οριστικούς όρους σύνδεσης, 500 MW που βρίσκεται σε εξέλιξη 

η περιβαλλοντική άδεια, ενώ σε αναμονή για τους όρους σύνδεσης είναι και 350 MW φωτοβολταϊκά. Η επόμενη κίνηση 

για την Inkat Energy (100% θυγατρική της Εισηγμένης)  είναι η είσοδος στρατηγικού επενδυτή, πιθανότατα με πλειοψηφική 

συμμετοχή, με στόχο τη χρηματοδότηση του φιλόδοξου προγράμματος ανάπτυξης ΑΠΕ και βρίσκεται σε συζητήσεις με 

την BC Partners, ωστόσο εκτιμάται ότι πριν το φθινόπωρο δεν μπορεί να υπάρξει οριστική συμφωνία 

ΦΒΜΕΖΖ: Η Εταιρία Phoenix Vega Mezz θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση στις 13 Ιουλίου 2022 κι ένα από τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της ύψους 0,0144 ευρώ 

/ μετοχή.  

ΠΛΑΚΡ: Η Εταιρία Πλαστικά Κρήτης θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση στις 15 Ιουλίου 2022 κι ένα από τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε συνδυασμό με την έγκριση 

διάθεσης κερδών για τη χρήση του 2021. 

                                                                                          Σχόλιο  Χ.Α. 

Σε υποτονικούς ρυθμούς κύλησε και η δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας με τον καθαρό όγκο των συναλλαγών να 

προσεγγίζει με δυσκολία το επίπεδο των 50 εκατ. ευρώ, καθώς οι επενδυτές στην πλειονότητά τους παραμένουν  

επιφυλακτικοί, τηρώντας στάση αναμονής, προσπαθώντας να εκτιμήσουν τα μακροοικονομικά στοιχεία που δυστυχώς 

επιδεινώνονται και με τις προβλέψεις να μην είναι ευοίωνες. Ωστόσο, η χθεσινή αφύπνιση του τραπεζικού κλάδου κατά 

4,3% με τον τίτλο της ΕΥΡΩΒ (+5,83%) να διακρίνεται σε συνδυασμό με τη θετική εικόνα σε ΜΟΗ (+3,60%), ΒΙΟ 

(+3,72%) και ΜΥΤΙΛ (+4,25%) έδωσαν ώθηση στο Γ.Δ. κατά 1,07% για να κλείσει ακριβώς πάνω στο επίπεδο των 840 

μονάδων, υποβοηθούμενο και από την ελαφρά ανοδική πορεία των βασικών ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Ο τελικός 

απολογισμός των 76 ανοδικών τίτλων έναντι 41 αρνητικών κρίνεται ως συμπαθητικός, δίχως φυσικά να ενθουσιάζει, με 50 

να παραμένουν αμετάβλητοι.  Το επενδυτικό ενδιαφέρον σήμερα και αύριο εν μέρει θα επικεντρωθεί στις Η.Π.Α. και στην 

κατάθεση του Προέδρου της Fed ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφορικά με την καταπολέμηση του υψηλού 

πληθωρισμού και ενδεχομένως τα νέα στοιχεία που θα δώσει για τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθηθεί.  

 



               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   

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

ΕΥΔΑΠ 0,28      

ΙΝΛΙΦ 0,12  06/07/2022 12/07/2022   

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. 08/11/2021 15/11/2021   

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       

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  30/06/2022 06/07/2022   

   

 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Ημερομηνία Χώρα Ώρα 
Οικονομικό 

Γεγονός Τιμή Πρόβλεψη 
Προηγούμενη 

Τιμή 

22/06/2022 Η.Π.Α. 16:30 
Κατάθεση του 
Προέδρου της Fed 

   

22/06/2022 Η.Π.Α. 23:30 
Εβδομαδιαίο Απόθεμα 
Αργού Πετρελαίου API 

  0,736Μ 

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 1.198.738 0,3138% 16/06/2022 / 72.500 Χ 5,2466 

ΕΧΑΕ 955.687 1,584% 21/06/2022 / 22.000 Χ 3,4055 

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 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 300.599 0,7386 17/06/2022 / 5.500 Χ 1,6141 

ΟΤΕ 9.234.590 2,061% 16/06/2022 / 171.008 Χ 15,9839 

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

TITC 2.366.395 3,02% 17/06/2022 / 6.900 Χ 12,2449 

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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