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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 &
FinancialServicesLtd (“SLSFS”), η μητρική της
εταιρεία, SFSGroup PublicCompanyLtd (“SFS
Group”), άλλα μέλη του SFS Group, οι συνδε-
δεμένοι και υπάλληλοί τους πιθανώς να έχουν
συμφέρον σε αξίες που ίσως αναφέρονται στην
παρούσα δημοσίευση. Πιθανό να καταβάλ-
λεται χρηματιστηριακή προμήθεια στα πρό-
σωπα αυτά σε σχέση με συναλλαγές σε μερι-
κές ή όλες τις αξίες που αναφέρονται. Η SLSFS,
ως επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρε-
σιών και/ή ο όμιλος εταιρειών SFS Group επι-
διώκουν να έχουν και/ή έχουν επιχειρηματικές
σχέσεις με εταιρείες που αναφέρονται. Ως απο-
τέλεσμα, οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη πως η SLSFS δυνατό να έχει σύγκρου-
ση συμφερόντων που μπορεί να επηρεάσει
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

Σ
ημαίνουσες αλλα-
γές στο ευρωπαϊκό
σκηνικό της χρημα-
τοοικονομικής επο-
πτείας λαμβάνουν

χώρα από την αρχή του έτους,
με τη λειτουργία τεσσάρων νέ-
ων πανευρωπαϊκών θεσμικών
οργάνων στην έγκαιρη προει-
δοποίηση εκκόλαψης μακρο-οι-
κονομικών κινδύνων ευρωπαϊ-
κής κλίμακας και δημιουργίας
κοινών κριτηρίων και κανόνων
για τις εποπτικές Αρχές των 27
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτό το
μήνα αρχίζουν να
λειτουργούν, το
Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο Συστεμι-
κών Κινδύνων με
έδρα τη Φραν-
κφούρτη, η Ευρω-
παϊκή Αρχή Τραπε-
ζών με έδρα το
Λονδίνο, η Ευρω-
παϊκή Αρχή Αξιών και Κεφαλαι-
αγορών με έδρα το Παρίσι, και
η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων
και Επαγγελματικών Συντάξεων
με έδρα τη Φρανκφούρτη. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συ-
στεμικών Κινδύνων το οποίο θα
απαρτίζεται κυρίως από τους δι-
οικητές των κεντρικών τραπεζών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο-
χεύει στην έγκαιρη προειδοποί-
ηση για τη δημιουργία μακρο-οι-
κονομικών κινδύνων στην Ευρω-
παϊκή επικράτεια. Δεν εξουσιο-
δοτείται να επιβάλλει οποιεσδή-
ποτε αποφάσεις σε κράτη-μέλη,
αλλά αναμένεται να προβαίνει σε
βαρυσήμαντες συστάσεις στους
αρμόδιους υπουργούς των κρα-
τών-μελών στη λήψη μέτρων
αποσόβησης σοβαρών κινδύνων
και απειλών για τη σταθερότητα
του ευρωπαϊκού χρηματοοικο-

νομικού συστήματος. 
Οι τρεις Αρχές θα λαμβάνουν

εντολή στη δημιουργία κοινών
κριτηρίων και κανόνων για τη χρη-
ματοοικονομική ρύθμιση και επο-
πτεία από τις εποπτικές Αρχές των
27 κρατών-μελών, την επιδιαιτη-
σία μεταξύ των εθνικών εποπτι-
κών Αρχών και την επίλυση αγε-
φύρωτων διαφορών μεταξύ τους.
Δεν θα λαμβάνουν εντολή για την
καθημερινή εποπτεία τραπεζών
και αγορών ή για να παίρνουν απο-
φάσεις με νομικά δεσμευτική
ισχύ για τα κράτη - μέλη, παρά μό-

νο σε περιορισμέ-
νες περιπτώσεις, και
εφόσον οι 27 συμ-
φωνήσουν ότι
υπάρχει κατάσταση
«εκτάκτου ανά-
γκης».  Ακόμα και
τότε, οι τρεις Αρχές
δεν θα μπορούν να
επιβάλουν αποφά-
σεις που θα είχαν

δημοσιονομικές επιπτώσεις για
τα κράτη-μέλη. Επομένως, ενώ η
Ευρωπαϊκή Αρχή Αξιών και Κε-
φαλαιαγορών δύναται, σε πε-
ρίοδο εκτάκτου ανάγκης, να απα-
γορεύσει την εμπορία ορισμένων
χρηματοοικονομικών προϊόντων
ή τη διεξαγωγή ορισμένων χρη-
ματοοικονομικών υπηρεσιών, η
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δεν
θα δύναται να επιβάλει αποφά-
σεις σε κράτη-μέλη για τη διά-
σωση τραπεζών με κρατική συν-
δρομή (bankbail out). 

Το πανευρωπαϊκό ραντάρ 
επισήμανσης κινδύνων 

Οι τρεις Αρχές αποτελούν τους
διαδόχους τριών πανευρωπαϊκών
επιτροπών στον τραπεζικό, επεν-
δυτικό και ασφαλιστικό τομέα
οι οποίες είχαν ρόλο συντονισμού
απόψεων και πράξεων των επο-
πτικών Αρχών των 27 κρατών-με-

λών. Όμως, ενώ ο κύριος τρόπος
λήψης αποφάσεων των επιτρο-
πών ήταν η προσπάθεια δημι-
ουργίας ομοφωνίας μεταξύ των
27, οι Αρχές θα λειτουργούν ως
επίσημα ευρωπαϊκά θεσμικά όρ-
γανα με συμβούλια που θα απαρ-
τίζονται από τους  προέδρους ή
εκπροσώπους των εποπτικών
Αρχών των κρατών-μελών, και οι
αποφάσεις τους θα λαμβάνονται
με ειδική ή απλή πλειοψηφία. 

Η ανωτέρω μετεξέλιξη των ευ-
ρωπαϊκών επιτροπών σε Αρχές
δημιούργησε ανησυχίες σε χρη-
ματοοικονομικούς κύκλους, στη
μεγαλύτερη αγορά χρηματοοι-
κονομικών υπηρεσιών της Ευ-
ρώπης, το CityofLondon. Οι ανη-
συχίες αυτές εστιάζονται στον πε-
ριορισμό της εθνικής αυτονομίας
για τη ρύθμιση των χρηματαγο-
ρών, με την ενίσχυση των πα-
νευρωπαϊκών οργάνων και θε-
σμών. Όπως αναφέρθηκε ανω-
τέρω, επιχειρείται από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση μια εξισορρό-
πηση μεταξύ των πανευρωπαϊ-
κών και εθνικών εποπτικών αρ-
μοδιοτήτων, αφήνοντας την κα-
θημερινή εποπτεία τραπεζών και
αγορών στις εθνικές Αρχές. Οι
ανησυχίες του Λονδίνου εστιά-
ζονται στο ενδεχόμενο, με τη δη-
μιουργία επίσημων Ευρωπαϊκών
θεσμικών οργάνων-Αρχών, Ευ-

ρωπαίοι αξιωματούχοι να επαυ-
ξήσουν το ευρωπαϊκό εποπτικό
πλαίσιο με νέες νομοθεσίες που
θα προικοδοτούν τις νέες Αρχές
με περαιτέρω εποπτικές αρμο-
διότητες.  Ο Michel Barnier, Ευ-
ρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής
Αγοράς και Υπηρεσιών, δήλωσε
ότι η δημιουργία των ανωτέρω ευ-
ρωπαϊκών οργάνων, αποτελεί μια
εύλογη αντίδραση στην κρίση του
2008, η οποία έφερε στην επι-
φάνεια τα προβλήματα που δη-
μιουργούνται από διαφορετικούς
εθνικούς κανόνες και από την πο-
λύ περιορισμένου εύρους επο-
πτεία τραπεζών που παρέχουν
διασυνοριακά υπηρεσίες σε αριθ-
μό ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό που
χρειαζόμασταν, ανέφερε ο Ευ-
ρωπαίος επίτροπος, είναι «ένα
«πανευρωπαϊκό ραντάρ» επισή-
μανσης κινδύνων και κενών στη
χρηματοοικονομική εποπτεία,
που θα λειτουργεί μαζί με τα εθνι-
κά «ραντάρ» των κρατών-μελών,
και αυτό είναι που δημιουργή-
σαμε». 

Η αποτελεσματικότητα όμως,
οποιουδήποτε μηχανισμού ρα-
ντάρ, όσο προηγμένου και να εί-
ναι, αποτελεί τη συνισταμένη της
γνώσης και εμπειρίας των χει-
ριστών του, αυτών που πρέπει
να μπορούν να «διαβάζουν»
έγκαιρα τις ενδείξεις, να τις ερ-

μηνεύουν ορθά και να δίδουν
έγκαιρα προειδοποιήσεις όπου
χρειάζεται.   

Η χρηματοοικονομική Αρχή του
Ηνωμένου Βασιλείου, το FSA, με
προσωπικό πέριξ των 3.000 υπαλ-
λήλων, απέτυχε, εν πολλοίς, να
προβλέψει έγκαιρα σοβαρούς
χρηματοοικονομικούς κινδύνους
που ελλόχευαν στον τραπεζικό
και τον ευρύτερο χρηματοοικο-
νομικό τομέα στη χώρα. Αυτό
οφειλόταν σε σημαντικό βαθμό,
όπως διεφάνη από την έρευνα
που έγινε για την αποτυχία επο-
πτείας της τράπεζας Northern
Rock, σε έλλειψη ικανού αριθμού
λειτουργών  και στελεχών που να
συνδυάζουν τεχνογνωσία, εμπει-
ρία και πρακτική γνώση του τρα-
πεζικού τομέα και των αγορών,
και τη δυνατότητα εντοπισμού των
δημιουργούμενων κινδύνων. Για
την επίτευξη των φιλόδοξων στό-
χων που τέθηκαν για τις Αρχές (το
προσωπικό και των τριών μαζί θα
είναι γύρω στους 150-180 υπαλ-
λήλους) χρειάζεται απαραιτήτως
να στελεχώνονται από επαγγελ-
ματίες που θα έχουν θητεύσει στις
αγορές και θα διαθέτουν ευρεία
αντίληψη των τραπεζικών και
επενδυτικών υπηρεσιών και προϊ-
όντων, σε ένα ιδιαίτερα πολύ-
πλοκο και πολυδιάστατο χρημα-
τοοικονομικό περιβάλλον.

Συμβούλιο 
Συστεμικών 
Κινδύνων, Αρχή 
Κεφαλαιαγορών, 
Αρχή Τραπεζών,  
Αρχή Ασφαλίσεων 
και Συντάξεων 

Η ζήτηση για πετρέλαιο αυξάνεται με δι-
πλάσια σχεδόν ταχύτητα από ό,τι αυτή της
προσφοράς, παρακινώντας τους περισσό-
τερο έγκυρους αναλυτές να προβλέπουν
ότι το 2011 θα καταγραφούν οι δεύτερες
υψηλότερες τιμές-ρεκόρ. Η Sanford C.
Bernstein & Co., οι εκτιμήσεις της οποίας
τον περασμένο Ιανουάριο βρέθηκαν 1%
περίπου μακριά από τη μέση τιμή των
79,60 δολαρίων του 2010, εκτιμά ότι το
αργό θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα
90 δολάρια το βαρέλι. Η Natixis
Bleichroeder Inc., η οποία συνδέεται με
την Bernstein, βλέπει το πετρέλαιο στα
100 δολάρια το βαρέλι, 26% υψηλότερα
από ό,τι ήταν το 2010.
Η παγκόσμια χρήση πετρελαίου θα αυξη-
θεί 1,7% στο επίπεδο-ρεκόρ των 87,8
εκατ. βαρελιών ημερησίως φέτος, ενώ η
παραγωγή θα αυξηθεί 0,9%, σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις του αμερικανικού Υπουρ-
γείου Ενέργειας.
Αν και η οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα,
τη μεγαλύτερη καταναλώτρια χώρα πε-
τρελαίου παγκοσμίως, αναμένεται να επι-
βραδυνθεί στο 9% φέτος από το 10%, το
ποσοστό αυτό είναι τριπλάσιο από το αντί-
στοιχο της αμερικανικής οικονομίας και
εξαπλάσιο από αυτό της ευρωπαϊκής.
Καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξάνο-
νται, η παραγωγική ισχύς αναμένεται να
σημειώσει τη μεγαλύτερη πτώση από το
2003, καθώς οι εξαγωγείς, μεταξύ των
οποίων και τα 12 κράτη-μέλη του OPEC,
αυξάνουν την προσφορά, σύμφωνα με
την Bernstein.

Εκτιμήσεις για ρεκόρ 
στις τιμές το 2011

Αλλαγή σκηνικού στα χρηματοοικονομικά 
> Αρχίζει η λειτουργία τεσσάρων νέων πανευρωπαϊκών εποπτικών οργάνων

ME ΑΠΩΛΕΙΕΣ 1,63% έκλεισε η πρώ-
τη χρηματιστηριακή εβδομάδα του
2011, παρά την ανοδική αντίδραση
στην τελευταία συνεδρίαση της εβδο-
μάδας. Η άνοδος των spreadsπάνω από
τις 990 μονάδες βάσης ήταν αρκετή για
να επαναφέρει την πίεση στις τράπεζες,
με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει
εβδομαδιαίες απώλειες 4,34%.

Αρνητική εξέλιξη αποτελεί η διάσπα-
ση των στηρίξεων στις 1.410 - 1.383 μο-
νάδες, σημειώνουν οι αναλυτές της
Εμπορικής Τράπεζας και προειδοποιούν
ότι εάν δεν αντιδράσει άμεσα ανοδικά
ο γενικός δείκτης αυξάνονται οι πιθα-
νότητες σημαντικής επιτάχυνσης της
ισχύουσας πτωτικής τάσης. 

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Εμπο-
ρικής, για να ακυρωθεί το πτωτικό σή-
μα πρέπει να ξεπερασθούν οι 1.400 μο-
νάδες και κυρίως η υπέρβαση της αντί-
στασης των 1.428-1.432 μονάδων.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης
έκλεισε στις 1.390,84 μονάδες έναντι
1.413,94 μονάδων της περασμένης
εβδομάδος καταγράφοντας πτώση
1,63%.

Ο δείκτης FTSE/ASE20 σημείωσε πτώ-
ση 2,41%, ενώ ο δείκτης FTSE/ASE 40
έκλεισε με πτώση 3,44%. Ο δείκτης
FTSE/ASESMALLCAP 80 έκλεισε με απώ-

λειες 2,94%.  Οι επιμέρους δείκτες έκλει-
σαν ως εξής: Ασφάλειες: πτώση 7,14%,
Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες:
πτώση 4,60%, Εμπόριο: άνοδος 8,29%,
Κατασκευές και Υλικά: πτώση 4,25%,
Μέσα Ενημέρωσης: πτώση 3,12%, Πε-
τρέλαιο και Αέριο: πτώση 1,03%,Προ-
σωπικά και Οικιακά Προϊόντα: πτώση
1,25%, Πρώτες ύλες: πτώση 2,15%, Τα-
ξίδια και Αναψυχή: πτώση 5,43%, Τε-
χνολογία: πτώση 3,57%, Τηλεπικοινω-
νίες: άνοδος 10,93%,Τράπεζες: πτώση
4,34%, Τρόφιμα και Ποτά: άνοδος
3,18%, Υγεία: πτώση 11,17%, Υπηρε-
σίες Κοινής Ωφέλειας: πτώση 3,96%,
Χημικά: άνοδος 0,72% και Χρηματοοι-

κονομικές Υπηρεσίες: πτώση 7,25%.  Η
αξία των συναλλαγών στις τέσσερις συ-
νεδριάσεις της εβδομάδας διαμορφώ-
θηκε στα 309,896 εκατ. ευρώ, ενώ η μέ-
ση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε
στα 77,474 εκατ. ευρώ. 

Τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο
κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντεάλ(κο)
+26,04%, ΑΤΤΙ-ΚΑΤ+14,29%, HOL
+11,11%, OTE +10,93% και
ΣΙΔΜΑ+10,00%.

Αντιθέτως τις μεγαλύτερες εβδο-
μαδιαίες απώλειες σημείωσαν οι μετο-
χές: Unibios -22,22%, Χαϊδεμένος -
20,51%, Κεραμεία Αλλατίνη -18,87%,
Πειραιώς -17,81% και Ιλυδα -17,14%.  

Αναμένεται ανατίμηση του γουάν 5%  
Η ΚΙΝΑ αναμένεται να αφήσει το γουάν
να ανατιμηθεί περίπου 5% έναντι του δο-
λαρίου το 2011, καθώς χρειάζεται πιο
ισχυρό νόμισμα  για να καταπολεμήσει
τον πληθωρισμό και να αποτρέψει τις φού-
σκες, αναφέρουν επίσημα μέσα.

Ωστόσο, αξιωματούχος του Υπουργεί-
ου Εμπορίου προειδοποίησε ότι οποια-
δήποτε ανατίμηση θα προσφέρει λίγα για
να συρρικνώσει το εμπορικό πλεόνασμα
της Κίνας με τις ΗΠΑ.

Η άνοδος του γουάν θα είναι ιδιαίτε-
ρα ισχυρή στο α΄ εξάμηνο του έτους, ανα-
φέρει η China SecuritiesJournalστο πρω-
τοσέλιδό της.

«Η ανατίμηση του γουάν θα καταστή-
σει τις εισαγωγές φθηνότερες προκει-
μένου να περιορίσει την επίδραση της
ανόδου των τιμών των εμπορευμάτων στις
διεθνείς αγορές, προσφέροντας ανα-
κούφιση από τις πληθωριστικές πιέσεις»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά.

* Μεγάλες απώλειες γνώρισε ο χρυσός
στις συναλλαγές της Τρίτης καθώς τα θε-
τικά μάκρο σε ΗΠΑ και Ευρώπη περιόρι-
σαν την ελκυστικότητα του πολύτιμου με-
τάλλου ως εναλλακτική επένδυση και
ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβε-
βαιότητας.

Το συμβόλαιο του χρυσού παραδόσε-
ως Φεβρουαρίου έχασε 44,10 δολάρια

ή 3,1% για να ολοκληρώσει τις συναλ-
λαγές στα 1.378,80 δολάρια ανά ουγκιά
στο χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της
Νέας Υόρκης, διολισθαίνοντας κοντά σε
χαμηλό τριών εβδομάδων. 

Οι επενδυτές μετά τα ισχυρά κέρδη του
2010 προχωρούν ταυτόχρονα σε κινή-
σεις κατοχύρωσης κερδών, όπως ανα-
φέρουν οι αναλυτές. Ο χρυσός ολοκλή-
ρωσε το 2010 με άνοδο σχεδόν 30% συ-
μπληρώνοντας ταυτόχρονα δέκα διαδο-
χικά χρόνια κερδών.

Πιέσεις εκδηλώθηκαν και στις τιμές του
χαλκού μετά τα ιστορικά υψηλά των τε-
λευταίων ημερών. Ο χαλκός παραδόσε-
ως Μαρτίου υποχώρησε 9 σεντ ή 2% στα
4,37 δολάρια η λίβρα στη Νέα Υόρκη.

Η πλατίνα Απριλίου έχασε 39 δολάρια
στα 1.747,40 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ το
παλλάδιο Μαρτίου υποχώρησε 31,35 δο-
λάρια στα 769,05 δολάρια ανά ουγκιά
στη Νέα Υόρκη. 

AIG: Μέχρι και $3 δισ. για θυγατρική της 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ύψους μέχρι και 3 δισ.
δολαρίων δέχτηκε η AIG για την θυ-
γατρική της στην Ταϊβάν, Nan Shan
Life Insurance.
«Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προσεγ-
γίσει την AIG και έχουν καταθέσει
προτάσεις ενδιαφέροντος για την
αγορά της Nan Shan σε τιμές που κυ-
μαίνονται από 2,15-3 δισ. δολάρια»,
αναφέρει η AIG σε επιστολή της προς
τη SEC στις 12 Νοεμβρίου, η οποία
κοινοποιήθηκε χθες. Στην επιστολή
η εταιρεία δεν κατονομάζει τους εν-
διαφερόμενους.

Οι Cathay Financial Holding και
Fubon Financial Holding, ελέγχουν
τις δύο μεγαλύτερες ασφαλιστικές
της Ταϊβάν, είναι μεταξύ των ενδια-
φερόμενων για τη θυγατρική της AIG
με τους 4 εκατ. πελάτες και περισ-
σότερα από 500 υποκαταστήματα
στο νησί.

Αναλυτές σχολιάζουν πως η προ-
τεραιότητα για την AIG τώρα είναι να
πουλήσει τα assets που δεν περι-
λαμβάνονται στο βασικό κορμό των
δραστηριοτήτων της ώστε να απο-
πληρώσει το υπουργείο Οικονομικών
και να εγκαταλείψει την ασφαλιστι-
κή αγορά της Ταϊβάν, η οποία της έχει
αποφέρει ζημιές.

Εβδομαδιαίες απώλειες 1,63% στο ΧΑ

ENEPΓEIA

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

METAΛΛΑ
07-01-11 31-12-10 Δ% Δ+/-

Pewter 16 954.76 17 245.94 -1.69% -291.18
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ CMX 1 777.84 1 731.03 2.70% 46.81
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤ1 924.91 1 841.18 4.55% 83.73
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-LME-EUR 1 843.41 1 745.46 5.61% 97.95
ΑΣΗΜΙ 1OZ USD 29.18 30.59 -4.62% -1.41
ΑΣΗΜΙ Fix 1Uz 28.39 30.63 -7.31% -2.24
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ 20 171.91 19 986.73 0.93% 185.18
ΜΟΛΥΒΔΟΣ-LME-EUR 2 061.79 1 902.10 8.40% 159.69
ΝΙΚΕΛΙΟ 18 848.87 18 265.74 3.19% 583.13
ΧΑΛΚΟΣ 7 293.62 7 184.26 1.52% 109.36
ΧΡΥΣΟΣ 1Uz 995 f 1 358.90 1 412.70 -3.81% -53.80
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΥΨ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ1 881.26 1 806.39 4.14% 74.87
ΧΡΥΣΟΣ 1 373.25 1 411.55 -2.71% -38.30
ΑΡΓΥΡΟΣ 29.11 30.49 -4.52% -1.38
ΠΛΑΤΙΝΑ 1 732.70 1 744.30 -0.67% -11.60
ΠΑΛΛΑΔΙΟ 748.00 794.00 -5.79% -46.00

EMΠOPEYMATA
ΣΙΤΑΡΙ-ENC 255.75 252.50 1.29% 3.25
ΣΟΓΙΑ 13.69 13.66 0.26% 0.03
ΣΟΓΙΑ-BMF-USD 31.60 31.25 1.12% 0.35
ΚΑΦΕΣ 1 970.00 1 855.00 6.20% 115.00
ΚΑΚΑΟ 1 930.00 2 017.00 -4.31% -87.00
ΖΑΧΑΡΗ 774.40 777.50 -0.40% -3.10

Επιμέλεια: Eλένη Nικολάου - Παυλίδη

07-01-11 31-12-10 Δ%
ΗΛΕΚΤΡ.  ΚΑΝ.Φ. 51.00 54.38 -6.22%

ΗΛΕΚΤΡ.ΦΟΡΤ.ΑΙΧ. 58.27 62.28 -6.44%

ΜΠΡΕΝΤ 94.26 92.52 1.88%

ΕΛΑΦΡΥ ΑΡΓΟ 88.38 89.84 -1.63%

ΠΕΤΡ.  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2.50 2.50 0.10%

GAS OIL 768.25 762.50 0.75%

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 4.43 4.34 2.21%

Π
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
AMΦIΔPOMEΣ IΣOTIMIEΣ (CROSS RATES) 

USD EUR GBP CHF 100 JPY
USD ανά 1.2977 1.5443 0.0379 1.1973
EUR  ανά 0.7706 1.1900 0.7998 0.9226
GBP  ανά 0.6475 0.8403 0.6721 0.7753
CHF ανά 0.9635 1.2503 1.4879 1.1536
JPY ανά 83.52 108.38 128.98 86.68

ΔANEIΣTIKA EΠITOKIA ΛONΔINOY (LIBOR)
USD EUR GBP CHF JPY

1 μήνα 0.26 0.69 0.59 0.14 0.12
2 μήνες 0.28 0.81 0.65 0.16 0.15
3 μήνες 0.30 0.93 0.76 0.17 0.19
6 μήνες 0.46 1.18 1.05 0.24 0.35
1 χρόνο 0.79 1.47 1.51 0.52 0.57

ΔANEIΣTIKA EΠITOKIA  (EURIBOR)* 
EURIBOR

1 ΜΗΝΑ 2 ΜΗΝΕΣ 3 ΜΗΝΕΣ 6 ΜΗΝΕΣ 1 ΧΡΟΝΟ
0.759 0.864 0.997 1.223 1.505

*VALUE DATE 11/01/11

XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. %
▲AEX-Index (Άμστερνταμ) 357.17 354.57 2.60 0.73%
▼ATXVIENNA (Βιέννη) 2 892.60 2 904.47 -11.87 -0.41%
▲BEL20 INDEX (Βρυξέλλες) 2 611.29 2 578.60 32.69 1.27%
▲BET Index RON (Βουκουρέστι) 5 589.91 5 268.61 321.30 6.10%
▲CAC 40 (Παρίσι) 3 882.29 3 804.78 77.51 2.04%
▲China StockExchange (Σαγκάη) 2 972.42 2 940.24 32.18 1.09%
▲China StockExchange (Σαγκάη) 307.60 304.35 3.25 1.07%
▲DAX (Φραγκφούρτη) 6 974.54 6 914.19 60.35 0.87%
▲Dow Jones Industr.  Av. (Η.Π.Α.) 11 697.31 11 569.71 127.60 1.10%
▲Swiss Market Index (Ζυρίχη) 6 513.30 6 436.04 77.26 1.20%
▲FTSE MID 250 (Λονδίνο) 12 325.45 12 169.56 155.89 1.28%
▲HANG SENG (Χονγκ Κόνγκ) 23 686.63 23 035.45 651.18 2.83%
▲HEX GENERAL (Ελσίνκι) 2 668.38 2 628.48 39.90 1.52%
▲ISE National-100 (Κωνσταντινούπολη) 68 752.74 66 884.40 1 868.34 2.79%
▲KFX INDEX (Κοπενχάγη) 465.54 457.58 7.96 1.74%
▼MADRID GEN INDEX (Μαδρίτη) 978.19 1 003.73 -25.54 -2.54%
▲MIB Index - FTSE Italia (Μιλάνο) 20 653.69 20 173.29 480.40 2.38%
▲mWIG40 Index Price (Βαρσοβία) 2 830.41 2 805.26 25.15 0.90%
▲NASDAQ Comb Comp (Η.Π.Α.) 2 709.56 2 662.98 46.58 1.75%
▲NYSE Composite Index (Η.Π.Α.) 8 000.90 7 951.91 48.99 0.62%
▲OMXS ALLSHARE INDX (Στοκχόλμη) 1 163.45 1 155.57 7.88 0.68%
▲SE ALLSHARE GI (Όσλο) 401.83 400.40 1.43 0.36%
▲S&P 500 (Η.Π.Α.) 1 273.85 1 257.88 15.97 1.27%
▲StraitsTimes Index (Σιγκαπούρη) 3 261.35 3 190.04 71.31 2.24%
▲FTSE 100 (Λονδίνο) 5 962.00 5 893.00 69.00 1.17%
▲TA-100 INDEX (Tel Aviv) 1 125.21 1 109.86 15.35 1.38%
▲Topix Index (Τόκυο) 926.42 898.80 27.62 3.07%
▼TSE 300 INDEX (Τορόντο) 13 317.15 13 434.41 -117.26 -0.87%
▼TSEC weighted index (Ταιβάν) 8 782.72 8 972.50 -189.78 -2.12%
Κλείσιμο 31/12/10

Του Νίκου Παυλίδη
Νομικού

EBΔOMAΔIAIA METABOΛH ΔEIKTΩN
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 31-12-2010

ΓΕΝΙΚΟΣ 1.413,94 -1,63%
FTSE 663,10 -2,41%
FTSE 1.498,57 -3,44%
FTSE 254,41 -2,94%

ΠΟΡΕΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Δευτέρα 3/1/11 +0,40% 43,026 
Τρίτη 4/1/11 -1,63% 73,270 
Τετάρτη 5/1/1 -1,62% 93,607 
Πέμπτη 6/1/11 —               — 
Παρασκευή 7/1/11 +1,23% 99,993

*Σε εκατ. ευρώ
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