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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ KAI AΓOPEΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οι πληροφορίες στην παρούσα δημοσίευση
λήφθηκαν από ήδη δημοσιευμένες πληρο-
φορίες και άλλες πηγές οι οποίες κρίνονται
αξιόπιστες κατά την ημερομηνία ετοιμασίας
της παρούσας. 
Οποιεσδήποτε εκτιμήσεις για μελλοντικές απο-
δόσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα
δεν αποτελούν ξεκάθαρη ένδειξη για μελλο-
ντικές αποδόσεις.
Κατά διαστήματα, η Sharelink Securities &
Financial Services Ltd («SLSFS»), η μητρική
της εταιρεία, SFS Group Public Company Ltd
(«SFS Group»), άλλα μέλη του SFS Group, οι
συνδεδεμένοι και υπάλληλοί τους πιθανώς να
έχουν συμφέρον σε αξίες που ίσως αναφέ-
ρονται στην παρούσα δημοσίευση. Πιθανό να
καταβάλλεται χρηματιστηριακή προμήθεια στα
πρόσωπα αυτά σε σχέση με συναλλαγές σε με-
ρικές ή όλες τις αξίες που αναφέρονται. Η
SLSFS, ως επιχείρηση παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών, και/ή ο όμιλος εταιρειών SFSGroup
επιδιώκουν να έχουν και/ή έχουν επιχειρημα-
τικές σχέσεις με εταιρείες που αναφέρονται.
Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές πρέπει να λαμ-
βάνουν υπόψη πως η SLSFSδυνατό να έχει σύ-
γκρουση συμφερόντων που μπορεί να επη-
ρεάσει την αντικειμενικότητα της έκθεσης. 
Αξίες που αναφέρονται, υπόκεινται σε επεν-
δυτικούς κινδύνους, περιλαμβανομένης της
πιθανότητας απώλειας του κεφάλαιου που επεν-
δύθηκε. Παρόλο που οι πληροφορίες λή-
φθηκαν από πηγές που η SLSFSκρίνει ως αξιό-
πιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβειά τους και
δυνατό να είναι ημιτελείς ή συρρικνωμένες.
Όλες οι απόψεις, μελλοντικές εκτιμήσεις και
οι υπολογισμοί αποτελούν την άποψη του προ-
σώπου που ετοίμασε την έκθεση αυτή κατά την
ημερομηνία ετοιμασίας και δυνατό να αλλά-
ξουν χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Η
SLSFSπροτίθεται να καλύπτει εκδότες που ίσως
να αναφέρονται στην παρούσα έκθεση με έρευ-
νες και αναλύσεις, περιλαμβανομένων εκθέ-
σεων αναφορικά με ειδήσεις που αφορούν
τους εκδότες, μετά από κάθε δημοσίευση οι-
κονομικών αποτελεσμάτων ή άλλων σημαντι-
κών σχετικών γεγονότων.
Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες για την παρούσα

αποποίηση ευθύνης βρίσκονται στην ιστοσελίδα

www.sharelinksecurities.com

Η
χρονιά που μας πέρασε,
ήταν από τις πιο δύσκολες
μετά το Δεύτερο Παγκό-
σμιο Πόλεμο για τις οικο-
νομίες σε πολλές φιλε-

λεύθερες Δημοκρατίες.  Στην Ε.Ε., οδή-
γησε σε μη εκλελεγμένες κυβερνήσεις
τεχνοκρατών στις γενέτειρες της δημο-
κρατίας (Ελλάδα και Ιταλία), σε κρίση
που πλησίασε τη διάσπαση
της Ευρωζώνης (μιας κρί-
σης που για πολλούς αναλυ-
τές ήταν τόσο πολιτική όσο
και οικονομική), στις ΗΠΑ
σε αδικαιολόγητη αβελτη-
ρία και ατέρμονες συζητή-
σεις στο Κογκρέσο για την αύξηση της
οροφής του αμερικανικού χρέους με τη
δημοτικότητα του Κογκρέσου στο χαμη-
λότερό της επίπεδο εδώ και δεκαετίες,
όπως επίσης και σε ιδιαίτερα δυσβά-
στακτα επίπεδα ανεργίας (9-10%). Την
ίδια περίοδο, φαίνεται ότι χώρες που
δεν διακρίνονται ιδιαίτερα για τους δη-
μοκρατικούς τους θεσμούς, συνέχισαν
να σημειώνουν αλματώδη οικονομική
ανάπτυξη και να εκθρονίζουν παραδο-
σιακές Δημοκρατίες από τις ψηλότερες
θέσεις στους οικονομικούς δείκτες: Το
2011 η Κίνα ξεπέρασε την Ιαπωνία ως η
δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον
κόσμο, και τα κινεζικά χρηματιστήρια
τα αμερικανικά από την πρώτη θέση
στην άντληση κεφαλαίων μέσω δημό-
σιας προσφοράς τίτλων (IPOs). Αυτή η
αλματώδης ανάπτυξη αναμένεται να
συνεχίσει το 2012 (ο ρυθμός ανάπτυ-
ξης της Κίνας αναμένεται να φτάσει το
8,2% επί του Α.Ε.Π., της Ρωσίας το
3,7% και της Τουρκίας το 3,5%, σε σύ-
γκριση με -0,3% στην Ευρωζώνη και
1,3% στις ΗΠΑ). Το 2011 επίσης, πολ-
λές παραδοσιακές Δημοκρατίες της νό-
τιας Ε.Ε. (π.χ. Ιταλία, Ισπανία, Πορτογα-
λία) έστρεψαν την προσοχή τους, και
την προσμονή τους, προς ανατολάς, ελ-
πίζοντας σε διάσωση των χειμαζόμενων
οικονομιών τους από την Κίνα με αγορά
των κρατικών τους ομολόγων και η Κυ-

πριακή Δημοκρατία βρήκε αποκούμπι
στη Ρωσία που έτρεξε να δανείσει την
Κύπρο [ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα ακόμα περιμένει το πράσινο φως
από τη Γερμανία για να ενεργοποιήσει
τη «μεγάλη μπαζούκα της» (ταμείο στή-
ριξης €1 τρισ.), η οποία ήδη άρχισε να
σκουριάζει από την αχρησία]. 

Υστερεί η δημοκρατία;
Γεννάται επομένως το ερώτημα κατά

πόσον, το 2012, η δημοκρατία ως πολί-
τευμα βρίσκεται, όσον αφορά την οικο-
νομική ανάπτυξη, σε συγκριτικό μειονέ-
κτημα σε σύγκριση με άλλα λιγότερο δη-

μοκρατικά πολιτεύματα όπου
οι κυβερνώντες δεν ανησυ-
χούν για εκλογές και επομέ-
νως δεν έχουν ως γνώμονα
των αποφάσεων και ενεργει-
ών τους την επανεκλογή. Στη
Ρωσία, το φαινομενικά επιτυ-

χημένο -οικονομικά- δίδυμο, Πούτιν - Με-
ντβέτεβ, ανακοίνωσε τον περασμένο
Οκτώβρη, ότι στις επόμενες προεδρικές
εκλογές στη Ρωσία τον ερχόμενο Μάρτιο,
θα γίνει απλά μια ακόμα εναλλαγή της
εξουσίας μεταξύ των δύο, για να ξαναγί-
νει ο Πούτιν Πρόεδρος και ο Μεντβέτεβ
πρωθυπουργός, καθιστώντας τις εκλογές
μια τυπική ή διακοσμητική διαδικασία.
Στην Κίνα θεωρείται βέβαιο ότι το 2012,
θα διαδεχθεί τον αποχωρούντα Hu Jintao
στην ηγεσία του κομμουνιστικού κόμμα-
τος και της χώρας o νεότερος αντιπρόε-
δρος του κόμματος, Xi Jinping, τουλάχι-
στον για τα επόμενα 10 χρόνια. Οι απο-
φάσεις για την αλλαγή της ηγεσίας στην
πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου θα
παρθούν από μια χούφτα αντρών της απο-
χωρούσας ηγεσίας. Στον αντίποδα,  στις
φιλελεύθερες Δημοκρατίες της Γαλλίας
και των ΗΠΑ, η πορεία της οικονομίας θα
συνεχίσει να αποτελεί, το 2012, το κατε-
ξοχήν κριτήριο επανεκλογής στις προε-
δρικές εκλογές που θα λάβουν χώρα στη
μεν πρώτη τον Απρίλιο και στη δεύτερη
τον Νοέμβριο.

Ανάπτυξη δεν σημαίνει
πάντα ευημερία

Σίγουρα, η δημοκρατία δεν αποτελεί
εγγύηση για ικανή διαχείριση των οικο-
νομικών μιας χώρας ή και αποτελεσματι-
κής διακυβέρνησης. Από την άλλη όμως,
ούτε και η οικονομική ανάπτυξη στις λι-

γότερο δημοκρατικές χώρες ισοδυναμεί
πάντοτε με ευημερία της πλειοψηφίας. Η
Ρωσία επωφελείται εδώ και 12 περίπου
χρόνια από τις υψηλές τιμές ενέργειας
(πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και ορυκτού
πλούτου, από τις οποίες η οικονομία της
είναι σχεδόν απόλυτα εξαρτημένη. Σύμ-
φωνα με δημοσκοπήσεις, ένας στους τέσ-
σερις Ρώσους θα μετανάστευαν στη δύ-
ση αν είχαν την ευκαιρία, και αυτοί που
έχουν την ευκαιρία, δηλαδή τα καλύτερα
μυαλά στη χώρα, μεταναστεύουν ομαδόν
προς δυτικές χώρες ή δημιουργούν επι-
χειρήσεις σε χώρες όπου η διαφθορά και
η γραφειοκρατία δεν αποτελούν τον κα-
νόνα αλλά την εξαίρεση. Στην Κίνα, μπο-
ρεί να βρίσκεται τώρα η μεγαλύτερη με-
σαία τάξη στον κόσμο (περίπου 300 εκα-
τομ.), αλλά τετραπλάσιος αριθμός πολι-
τών της υποφέρει από έλλειψη βασικών
αγαθών στην υγεία και παιδεία, θέτοντας
τη χώρα στην 101η θέση στην κατάταξη
χωρών σε σχέση με τον Δείκτη Ανθρώπι-
νης Ανάπτυξης (Human Development
Index) των Ηνωμένων Εθνών (ο δείκτης
συνδυάζει τρεις παραμέτρους, την ανα-
μενόμενη διάρκεια ζωής, γνώση και παι-
δεία και βιοτικό επίπεδο). 

Το παράδειγμα προς μίμηση
Στις τρεις πρώτες θέσεις του δείκτη βρί-

σκονται η Νορβηγία, Αυστραλία και Ολλαν-
δία, χώρες βαθιά δημοκρατικές, όπου
όμως το δημοκρατικό πολίτευμα συν-

δυάζεται με υπερκομματική και διαχρο-
νική προσήλωση σε κοινούς στόχους πα-
ραγωγικότητας, αξιοκρατίας, διαφάνει-
ας και οικονομίας της γνώσης. Η Νορβη-
γία και η Αυστραλία δεν επαναπαύτηκαν
στα πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου και
ορυκτού πλούτου που τις προίκισε η φύ-
ση, αλλά ανέπτυξαν διεθνή πρότυπα τε-
χνολογίας και τεχνογνωσίας για την εκ-
μετάλλευσή τους (για παράδειγμα, οι σει-
σμογραφικές έρευνες για φυσικό αέριο
στην κυπριακή ΑΟΖ έγιναν από Νορβη-
γούς). Η Ολλανδία αποτελεί πρότυπο πα-
ροχής υπηρεσιών, καινοτομίας και οικο-
νομίας της γνώσης με διεθνείς εταιρείες
κολοσσούς σε ευρύτατο φάσμα δραστη-
ριοτήτων (όπως Royal Dutch Shell, ABN
Amro, ING Group, Fortis, KLM, IKEA, Philips,
TNT (είναι μακρά η λίστα)). Και οι τρεις χώ-
ρες έχουν πολύ συχνά εκλογές (η Αυ-
στραλία έχει γενικές εκλογές κάθε 3 χρό-
νια), αλλά αυτό δεν επηρεάζει ούτε την
πολιτική ούτε την οικονομική τους στα-
θερότητα και ανάπτυξη.  Αυτές οι χώρες
επομένως παρέχουν το ζηλευτό παρά-
δειγμα που θα έπρεπε και εμείς να εφαρ-
μόσουμε, της συμβιωτικής και αμφίδρο-
μης σχέσης αλληλοϋποστήριξης, μεταξύ
της άριστης λειτουργίας των δημοκρατι-
κών θεσμών από τη μια πλευρά και της
σταθερής οικονομικής ανάπτυξης και ευ-
ημερίας των πολιτών τους από την άλλη. 
*Ο Νίκος Παυλίδης είναι νομικός

Μοντέλα χωρών
προς αντιγραφή

Στο υψηλότερο επίπεδο της μετα-
σοβιετικής περιόδου αυξήθηκε η
παραγωγή πετρελαίου της Ρωσίας το
2011 καθώς οι εταιρείες
εκμεταλλεύθηκαν τις υψηλότερες
τιμές ενισχύοντας παράλληλα τις
επενδύσεις τους σε έργα. 
Ειδικότερα, όπως μεταδίδουν ξένα
ειδησεογραφικά πρακτορεία,
σύμφωνα με τα προκαταρκτικά
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα
κρατική υπηρεσία, η μέση ημερήσια
παραγωγή σημείωσε άνοδο 1,25%
στα 10,27 εκατ. βαρέλια. 
Ο πρωθυπουργός της χώρας Vladimir
Putin έχει ζητήσει την αύξηση της
παραγωγής πάνω από τα 10 εκατ.
βαρέλια τουλάχιστον για την επόμενη
δεκαετία καθώς οι φόροι στο
πετρέλαιο και οι εξαγωγές του
αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι
των εσόδων της χώρας. 
Μάλιστα ο Putin μείωσε τον φόρο για
τις εξαγωγές την 1η Οκτωβρίου για να
ενισχύσει τις επενδύσεις στον κλάδο.
Τον ίδιο μήνα και τον επόμενο η μέση
ημερήσια παραγωγή έφτασε τα 10,35
εκατ. βαρέλια για να υποχωρήσει στα
10,32 εκατ. τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα
με στοιχεία της BP, το ρεκόρ της
σοβιετικής περιόδου ανέρχεται σε
11,48 εκατ. βαρέλια και είχε
σημειωθεί το 1987.

Ρεκόρ παραγωγής 
πετρελαίου
στη Ρωσία

Διεθνής οικονομία και πολιτική το 2012
> Νορβηγία και Αυστραλία δεν επαναπαύτηκαν στα πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου και ορυκτού πλούτου

ME ΣYNOΛIKEΣ απώλειες 12% ολο-
κληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα του
2012 για τον τραπεζικό δείκτη του Χρη-
ματιστηρίου της Αθήνας, που συνεχί-
ζει να «πληρώνει» την αβεβαιότητα και
την εντεινόμενη φημολογία γύρω από
την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για
το PSI. 

Μάλιστα, στις εγχώριες ανησυχίες για
τον τραπεζικό
κλάδο προστέθη-
καν την Πέμπτη
πιο έντονα και…
«εισαγόμενες»
ανησυχίες που
αφορούν στις ευ-
ρωπαϊκές τράπεζες, οι μετοχές των οποί-
ων δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις επιτεί-
νοντας τις πτωτικές διαθέσεις και στο
ελληνικό ταμπλό. 

Σε αυτό το βεβαρημένο περιβάλλον,
που για το ελληνικό ταμπλό δεν δια-
φοροποιείται σε σχέση με την εικόνα
που επικρατούσε το αμέσως προηγού-
μενο διάστημα, ο Γενικός Δείκτης του
Χ.Α. συμπλήρωσε τέσσερις διαδοχικές
πτωτικές συνεδριάσεις με αθροιστικές
απώλειες 4,83%. Μάλιστα, υποχωρώ-
ντας την Πέμπτη σε ποσοστό έως και
2,67% στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των
644,63 μονάδων, βρέθηκε μια «ανά-

σα» από την καταγραφή νέων χαμηλών
20ετίας. 

«Τα διαφορετικά σενάρια ως προς το
βαθμό του κουρέματος του ελληνικού
χρέους έχουν αυξήσει το βαθμό αβε-
βαιότητας για μια ακόμα φορά στον τρα-
πεζικό κλάδο» σχολιάζει στο εβδομα-
διαίο δελτίο της η Beta Securities, που
τονίζει ότι «η εικόνα της αγοράς δεν δια-

φέρει πάντως από
την απαισιόδοξη
εικόνα που κυ-
ριαρχεί σε επίπε-
δο γενικής οικο-
νομίας». 

Η χρηματιστη-
ριακή κάνει επίσης λόγο για οριακές
ισορροπίες σε πολιτικοοικονομικό επί-
πεδο και για υψηλό ρίσκο, σημειώνο-
ντας ότι αυτός είναι «ο βασικός λόγος
που η αγορά έδειξε περισσότερο δια-
τεθειμένη να τιμολογήσει δυσμενή σε-
νάρια παρά να συμβαδίσει με τις ξέ-
νες αγορές». 

Στο ταμπλό της Πέμπτης, ο Γενικός
Δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,22%
στις 647,58 μονάδες, κινούμενος σε αρ-
νητικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρ-
κεια των συναλλαγών. 

Για τον δείκτη των τραπεζών, που βρέ-
θηκε να υποχωρεί έως και 3,95%, οι

απώλειες διαμορφώθηκαν στο κλείσι-
μο σε 1,90% στις 231,19 μονάδες. Από
τη σύνθεσή του ξεχώρισαν οι πιέσεις
στη μετοχή της ΕΤΕ, που βρέθηκε να
υποχωρεί έως και 5,41% στα 1,40 ευ-
ρώ. 

Την Πέμπτη διακινήθηκε στο Χ.Α.
όγκος 18,08 εκατ. ευρώ αξίας 21,22
εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά 87 μετοχές
έκλεισαν τη διαπραγμάτευση με απώ-
λειες, 51 ενισχύθηκαν και 137 διατη-
ρήθηκαν αμετάβλητες.

Αναλυτικά στον FTSE20, τα υψηλό-
τερα κέρδη σημείωσαν οι μετοχές των
Eurobank και Alpha Bank, με άνοδο
5,21% και 3,56% στα 0,323 και 0,465
ευρώ. Με κέρδη 2,61% και 2,24% ακο-
λούθησαν οι Ελλάκτωρ και Τ.Τ., ενώ με
μικρότερα κέρδη 0,27% έκλεισε ο τίτ-
λος της ΔΕΗ στα 3,75 ευρώ. 

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι τίτλοι των
ΟΠΑΠ και Bιοχάλκο με απώλειες 5,73%
και 5,00% στα 6,25 και 2,85 ευρώ, σε
ποσοστό περί του 4,6%-4,7% υποχώ-
ρησαν οι ΚΑΕ (7,37 ευρώ) κα ΟΤΕ (2,69
ευρώ) ενώ άνω του 4% διαμορφώθη-
καν οι απώλειες και για την Τιτάν στα
11,38 ευρώ. 

Τις απώλειες περί του 3,3% των Τρ.
Κύπρου και MIG ακολούθησαν οι Marfin
Popular Bankκαι ΕΤΕ με πτώση 2,77%.

Σε υψηλό έξι μηνών ο PMI 
ΣE YΨHΛO έξι μηνών σκαρφάλωσε τον Δεκέμβριο ο μεταποι-
ητικός δείκτης PMI στις ΗΠΑ ξεπερνώντας ταυτόχρονα τις εκτι-
μήσεις των αναλυτών της Wall Street. 

Ειδικότερα, ο μεταποιητικός δείκτης αναρριχήθηκε στις 53,9
μονάδες από 52,7 μονάδες τον Νοέμβριο, όπως ανακοίνωσε
χθες το Institute for Supply Management. Σημειώνεται ότι οι
μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Dow
JonesNewswires, τοποθετούσαν τον δείκτη στις 53,5 μονάδες. 

Στα επιμέρους στοιχεία ο δείκτης των αποθεμάτων υποχώ-
ρησε στο 47,1 από 48,3 τον Νοέμβριο, ενώ ο δείκτης της πα-
ραγωγής αναρριχήθηκε στο 59,9 από 56,6 προηγουμένως.

Ο δείκτης των νέων παραγγελιών βελτιώθηκε περαιτέρω στο
57,6 από 56,7 τον Νοέμβριο, ενώ ο δείκτης απασχόλησης αναρ-
ριχήθηκε στο 55,1 από 51,8. 

Εξάλλου, αύξηση μεγαλύτερη των εκτιμήσεων εμφάνισαν
οι κατασκευαστικές δαπάνες στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Συγκε-
κριμένα, οι κατασκευαστικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 1,2%
στα 807,11 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουρ-
γείου Εμπορίου. 

Σημειώνεται πως η άνοδος αποτέλεσε έκπληξη για τους οι-
κονομολόγους, οι οποίοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones

Newswiresείχαν διαμορφώσει εκτιμήσεις για πτώση κατά 0,3%.
Την ίδια στιγμή τα στοιχεία του Οκτωβρίου αναθεωρήθηκαν
προς τα κάτω για να δείξουν πτώση 0,2% έναντι αύξησης 0,8%
που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Σε ετήσια βάση οι δαπάνες ση-
μείωσαν αύξηση κατά 0,5%. 

Αρνητικό outlookγια ισπανικές τράπεζες
MHΔENIKH ανάπτυξη αναμένει για την
Ισπανία το 2012 η Fitch Ratings, ενώ
την ίδια στιγμή προειδοποιεί ότι το
outlook για τις σημαντικότερες τρά-
πεζες της χώρας είναι αρνητικό και οι
αξιολογήσεις τους βρίσκονται σε κα-
θεστώς επιτήρησης με αρνητικές προ-
οπτικές (Rating Watch Negative - RWN).

«Η περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης
στην Ευρωζώνη και η επιδείνωση του
μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην
Ισπανία και ολόκληρη την Ευρώπη ενι-
σχύουν την αστάθεια στις αγορές και
την αποστροφή στο ρίσκο και θα μπο-
ρούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το
πιστωτικό προφίλ των τραπεζών», ση-
μειώνει η Maria Jose Lockerbie,
managing director της Fitch Financial
Institutions. 

«Το αδύναμο οικονομικό περιβάλ-
λον στην Ισπανία, η υψηλή ανεργία και
τα προβλήματα στην αγορά ακινήτων
θα συνεχίσουν να περιορίζουν τους
όγκους εργασιών των τραπεζών και να
επιβαρύνουν την ποιότητα των στοι-
χείων του ενεργητικού», προσθέτει. 

Στις εκτιμήσεις της για την πορεία
της ισπανικής οικονομίας η Fitch εμ-
φανίζεται ιδιαίτερα απαισιόδοξη. O  οί-
κος αναμένει μηδενική ανάπτυξη  για
το 2012.

Συνολικές απώλειες 12% για το ΧΑ

Τέσσερις διαδοχικές πτωτικές
συνεδριάσεις με αθροιστικές
απώλειες της τάξης του 4,83%

ENEPΓEIA

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

METAΛΛΑ
04-01-12 28-12-11 Δ% Δ+/-

Pewter 12 741.56 12 331.22 3.33% 410.34
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ CMX 1 552.41 1 454.15 6.76% 98.26
ΑΛΟΥΜ. ΑΡ. ΠΟΙΟΤ. 1 573.47 1 534.68 2.53% 38.79
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-LME-EUR 1 590.32 1 601.60 -0.70% -11.28
ΑΣΗΜΙ 1OZ USD 29.42 27.60 6.57% 1.82
ΑΣΗΜΙ Fix 1Uz 29.18 28.65 1.85% 0.53
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ 15 274.05 14 768.54 3.42% 505.51
ΜΟΛΥΒΔΟΣ-LME-EUR 1 591.33 1 534.11 3.73% 57.22
ΝΙΚΕΛΙΟ 14 484.61 14 168.78 2.23% 315.83
ΧΑΛΚΟΣ 5 958.05 5 853.04 1.79% 105.01
ΧΡΥΣΟΣ 1Uz 995 f 1 612.30 1 571.35 2.61% 40.95
ΨΕΥΔΑΡΓ.ΥΨ.ΠΟΙΟΤ. 1 426.35 1 411.59 1.05% 14.76
ΧΡΥΣΟΣ 1 611.60 1 573.00 2.45% 38.60
ΑΡΓΥΡΟΣ 29.53 28.70 2.91% 0.84
ΠΛΑΤΙΝΑ 1 427.30 1 433.90 -0.46% -6.60
ΠΑΛΛΑΔΙΟ 648.00 648.25 -0.04% -0.25

EMΠOPEYMATA

ΣΙΤΑΡΙ-ENC 203.50 200.00 1.75% 3.50
ΣΟΓΙΑ 12.19 11.91 2.35% 0.28
ΚΑΚΑΟ 1 348.00 1 394.00 -3.30% -46.00
ΖΑΧΑΡΗ 629.80 602.20 4.58% 27.60

04-01-12 28-12-11 Δ%
ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΝ.Φ. 41.85 44.13 -5.17%

ΗΛ. ΦΟΡΤ.ΑΙΧΜ. 48.38 51.25 -5.60%

ΜΠΡΕΝΤ 112.96 108.30 4.30%

ΕΛ. ΑΡΓΟ 102.96 101.34 1.60%

ΠΕΤΡ. ΘΕΡΜ. 3.04 2.91 4.26%

GAS OIL 967.25 924.75 4.60%

ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ 3.03 3.14 -3.82%

Π
ηγ

ή:
 P

οϊ
τε

ρ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
AMΦIΔPOMEΣ IΣOTIMIEΣ (CROSS RATES) 

USD EUR GBP CHF 100 JPY
USD ανά 1.2839 1.5518 1.0539 1.3017
EUR ανά 0.7789 1.2087 0.8208 1.0139
GBP ανά 0.6444 0.8274 0.6791 0.8389
CHF ανά 0.9489 1.2183 1.4725 1.2352
JPY ανά 76.82 98.63 119.21 80.96

ΔANEIΣTIKA EΠITOKIA ΛONΔINOY (LIBOR)
USD EUR GBP CHF JPY

1μήνα 0.30 0.89 0.77 0.03 0.14
2μήνες 0.43 1.06 0.88 0.04 0.16  
3μήνες 0.58 1.24 1.09 0.05 0.20
6μήνες 0.81 1.52 1.38 0.09 0.34
1χρόνο 1.13 1.87 1.88 0.33 0.55    

ΔANEIΣTIKA EΠITOKIA  (EURIBOR)* 
EURIBOR

1 ΜΗΝΑ 2 ΜΗΝΕΣ 3 ΜΗΝΕΣ 6 ΜΗΝΕΣ 1 ΧΡΟΝΟ
0.951 1.122 1.303 1.573 1.903

*VALUE DATE 09/01/12
Yποχώρηση παρουσίαζε το ευρωπαϊκό νόμισμα έναντι του
δολαρίου νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς ετύγχα-
νε διαπραγμάτευσης στα
1,2840 από 1,2920 που βρι-
σκόταν το πρωί.

XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. %
▲AEX-Index (Άμστερνταμ) 314.53 307.94 6.59 2.14%
▲ATXVIENNA (Βιέννη) 1 938.36 1 883.68 54.68 2.90%
▲BEL20 INDEX (Βρυξέλλες) 2 121.11 2 045.54 75.57 3.69%
▲BET Index RON (Βουκουρέστι) 4 342.97 4 263.93 79.04 1.85%
▲CAC 40 (Παρίσι) 3 193.65 3 090.40 103.25 3.34%
▼China St. Exch.-Ind. A (Σαγκάη) 2 272.67 2 273.30 -0.63 -0.03%
▼China St. Exch.-Ind. B (Σαγκάη) 212.09 212.58 -0.49 -0.23%
▲DAX (Φραγκφούρτη) 6 111.55 5 791.20 320.35 5.53%
▲Dow Jones Ind. Av. (Η.Π.Α.) 12 397.38 12 291.35 106.03 0.86%
▲FTSE 100 (Λονδίνο) 5 631.50 5 486.00 145.50 2.65%
▲FTSE MID 250 (Λονδίνο) 10 863.76 10 446.05 417.71 4.00%
▲HANG SENG (Χονγκ Κόνγκ) 18 727.31 18 518.67 208.64 1.13%
▲HEX GENERAL (Ελσίνκι) 1 994.36 1 898.53 95.83 5.05%
▼ISE National-100 (Κωνστ/πολη) 51 532.56 51 553.20 -20.64 -0.04%
▲KFX INDEX (Κοπενχάγη) 393.93 384.91 9.02 2.34%
▲MADRID GEN INDEX (Μαδρίτη) 858.33 839.07 19.26 2.30%
▲MIB Index - FTSE Italia (Μιλάνο) 15 327.03 14 821.22 505.81 3.41%
▲MOSTIMES INDEX (Μόσχα) 1 450.32 1 381.09 69.23 5.01%
▲mWIG40 Index Price (Βαρσοβία) 2 186.66 2 161.30 25.36 1.17%
▲NASDAQ Comb Comp (Η.Π.Α.) 2 644.34 2 600.25 44.09 1.70%
▲OMXS ALLSH. INDX (Στοκχόλμη) 1 006.31 970.38 35.93 3.70%
▲OSE ALLSHARE GI (Όσλο) 362.78 353.42 9.36 2.65%
▲S&P 500 (Η.Π.Α.) 1 269.30 1 250.20 19.10 1.53%
▲Soc. de BolsasS.A. (Ισπανία) 8 581.80 8 362.80 219.00 2.62%
▲StraitsTimes Index (Σιγκαπούρη) 2 711.02 2 666.25 44.77 1.68%
▲Swiss Market Index (Ζυρίχη) 6 058.08 5 889.84 168.24 2.86%
▲TA-100 INDEX (Tel Aviv) 897.77 881.81 15.96 1.81%
▲Topix Index (Τόκυο) 742.99 721.45 21.54 2.99%
▲TSE 300 INDEX (Τορόντο) 12 197.11 11 748.62 448.49 3.82%
▲TSEC weighted index (Ταιβάν) 7 082.97 7 056.67 26.30 0.37%
Κλείσιμο 04/01/12

Του Nίκου Παυλίδη*
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