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METAΛΛA - EMΠOPEYMATA - ΣYNAΛΛAΓMA - EΠITOKIA 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ KAI AΓOPEΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

OI ΠΛHPOΦOPIEΣ 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 αποδόσεις που περιλαμβάνονται
στην παρούσα δεν αποτελούν ξεκάθαρη έν-
δειξη για μελλοντικές αποδόσεις.  Κατά δια-
στήματα, η Sharelink Securities & Financial
ServicesLtd («SLSFS»), η μητρική της εταιρεία,
SFSGroup PublicCompanyLtd («SFSGroup»),
άλλα μέλη του SFSGroup, οι συνδεδεμένοι και
υπάλληλοί τους πιθανώς να έχουν συμφέρον
σε αξίες που ίσως αναφέρονται στην παρούσα
δημοσίευση. Πιθανό να καταβάλλεται χρημα-
τιστηριακή προμήθεια στα πρόσωπα αυτά σε
σχέση με συναλλαγές σε μερικές ή όλες τις
αξίες που αναφέρονται. Η SLSFS, ως επιχεί-
ρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και/ή
ο όμιλος εταιρειών SFS Group επιδιώκουν να
έχουν και/ή έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με
εταιρείες που αναφέρονται. Ως αποτέλεσμα,
οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πως
η SLSFS δυνατό να έχει σύγκρουση συμφε-
ρόντων που μπορεί να επηρεάσει την αντικει-
μενικότητα της έκθεσης.   Αξίες που αναφέ-
ρονται υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους,
περιλαμβανομένης της πιθανότητας απώλει-
ας του κεφάλαιου που επενδύθηκε. Παρόλο
που οι πληροφορίες λήφθηκαν από πηγές που
η SLSFSκρίνει ως αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε
την ακρίβειά τους και δυνατό να είναι ημιτε-
λείς ή συρρικνωμένες. Όλες οι απόψεις, μελ-
λοντικές εκτιμήσεις και οι υπολογισμοί απο-
τελούν την άποψη του προσώπου που ετοί-
μασε την έκθεση αυτή κατά την ημερομηνία
ετοιμασίας και δυνατό να αλλάξουν χωρίς οποι-
αδήποτε προειδοποίηση. Η SLSFS προτίθεται
να καλύπτει εκδότες που ίσως να αναφέρονται
στην παρούσα έκθεση με έρευνες και αναλύ-
σεις, περιλαμβανομένων εκθέσεων αναφορι-
κά με ειδήσεις που αφορούν τους εκδότες, με-
τά από κάθε δημοσίευση οικονομικών αποτε-
λεσμάτων ή άλλων σημαντικών σχετικών γε-
γονότων.

Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες για την παρούσα

αποποίηση ευθύνης βρίσκονται στην ιστοσελίδα

www.sharelinksecurities.com

Σ
τις 2 Αυγούστου το
δημόσιο χρέος των
ΗΠΑ θα αγγίξει την
οροφή των 14,29
τρισεκατομμυρίων

δολαρίων που έχει καθορίσει
νομοθετικά το Κογκρέσο ως το
όριο του δημόσιου χρέους.
Σύμφωνα με τη σχετική νομο-
θεσία, εάν το αμερικανικό δη-
μόσιο χρέος φθάσει αυτό το
όριο και δεν αυξηθεί με νέο νό-
μο, οι ΗΠΑ δε θα μπορούν να
δανειστούν με έκδοση κυβερ-
νητικών αξιογράφων.  Η Κυ-
βέρνηση Ομπάμα υποστηρίζει
ότι σε αυτή την περίπτωση θα
υπάρξει αδυναμία αποπληρω-
μής χρεών -ουσια-
στικά χρεοκοπία-,
αφού χωρίς νέο δα-
νεισμό η Κυβέρνη-
ση δεν θα μπορεί να
πληρώνει τις κρατι-
κές δαπάνες και
τους επενδυτές που
έχουν επενδύσει σε
αξιόγραφα του Δη-
μοσίου (μόνο τον
Αύγουστο θα πρέπει να πληρω-
θούν 410 δισεκατομμύρια δο-
λάρια σε επενδυτές αμερικανι-
κών ομολόγων).  Η διαχείριση
του αμερικανικού χρέους έχει,
πέραν από την προφανή, τερά-
στια οικονομική διάσταση για
την αμερικανική και την παγκό-
σμια οικονομία, νομική, οικο-
νομική, κοινωνική και βεβαίως
πολιτική διάσταση. 

Εδώ και 40 χρόνια το ομο-
σπονδιακό χρέος των ΗΠΑ κυ-
μαινόταν, κατά μέσο όρο, στο
35% του ΑΕΠ της χώρας. Τα τε-
λευταία όμως λίγα χρόνια, κυ-
ρίως λόγω τεραστίων αμυντικών
δαπανών, το χρέος εκτοξεύθη-
κε στο 62% του ΑΕΠ στο τέλος
του 2010, δηλαδή στο υψηλό-

τερό του σημείο μετά τον Δεύ-
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το δη-
μοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ
αναμένεται, στο τέλος του 2011,
να είναι της τάξης του 9,8% του
ΑΕΠ. 

Το αμερικάνικο Κογκρέσο μπο-
ρεί να ανεβάσει κι άλλο την ορο-
φή του δημοσίου χρέους, με ει-
δικό νόμο.  Την τελευταία φορά
που έγινε αυτό, ήταν το 2009,
όταν η οροφή ανέβηκε κατά 290
δισεκατομμύρια δολάρια, για την
αντιμετώπιση της οικονομικής
κρίσης. 

Παρά το ότι αναμένεται πως
έστω και την υστάτη  θα περάσει
τέτοια νομοθεσία που θα επι-

τρέπει την αύξηση της
οροφής του χρέους,
η υπερψήφιση τέτοι-
ου νόμου συνεπάγε-
ται σημαντικό πολιτι-
κό κόστος για τους γε-
ρουσιαστές, και πρό-
κειται για ένα καθό-
λου δημοφιλές πολι-
τικό εγχείρημα. Από
την άλλη, εάν το όριο

αυτό δεν αυξηθεί και οι τρεις διε-
θνείς οίκοι αξιολόγησης πιστο-
ληπτικής ικανότητας (Fitch,
Moodys, S& P) προειδοποίησαν
ότι ενδεχομένως να υποβαθμί-
σουν την πιστοληπτική ικανότη-
τα των ΗΠΑ η οποία τώρα βρί-
σκεται στη ψηλότερη δυνατή
βαθμίδα (ΑΑΑ), και αυτό θα σή-
μαινε τη σημαντική αύξηση του
κόστους δανεισμού. Σύμφωνα
επίσης με αναλυτές, ακόμα και
εάν η οροφή ανέβει αλλά δεν
υπάρξει συμφωνία για σημαντι-
κές δημοσιονομικές διαρθρωτι-
κές αλλαγές στις ΗΠΑ που θα επι-
τρέψουν την εξοικονόμηση 3-4
τρισεκατομμυρίων δολαρίων στα
επόμενη λίγα χρόνια, υπάρχει
σημαντική πιθανότητα οι οίκοι

να προχωρήσουν,  πάρα ταύτα,
σε υποβάθμιση της πιστοληπτι-
κής ικανότητας των ΗΠΑ.  Τέτοιο
ενδεχόμενο αναμένεται ότι θα
σπρώξει προς τα κάτω και την πι-
στοληπτική ικανότητα όλων των
χωρών που ήδη έχουν πιστολη-
πτική ικανότητα κατώτερη των
ΗΠΑ.  Αυτό έχει ιδιαίτερη   ση-
μασία για την Κύπρο υπό το φως
και της πρόσφατης υποβάθμισης
της πιστοληπτικής της ικανότη-
τας από τους Moodysστο Baa1,
δηλαδή τρεις μόνον βαθμίδες
πάνω από το επίπεδο επισφά-
λειας (junklevel).

Εδώ επομένως και δυόμισι μή-
νες λαμβάνουν χώρα ατέρμονες
διαπραγματεύσεις μεταξύ της
Κυβέρνησης Ομπάμα και του  Κο-

γκρέσου για την εξεύρεση συμ-
φωνίας που θα επιτρέπει την αύ-
ξηση του ορίου από τη μια, με
αντάλλαγμα όμως δεσμεύσεις
για σημαντικότατες περικοπές
στα επόμενα χρόνια σε συνδυα-
σμό με προτάσεις για πρόσθετες
φορολογίες από την άλλη. 

Τα μέτρα 
Σύμφωνα με τον διευθυντή του

Γραφείου Προϋπολογισμού του
Κογκρέσου, λαμβάνοντας υπό-
ψη τη γήρανση του πληθυσμού
και το αυξανόμενο κόστος ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης,
για τη διατήρηση του χρέους σε
υγιή επίπεδα είναι απαραίτητη
στροφή πολιτικής των τελευταί-
ων 40 ετών των ΗΠΑ σε ένα του-

λάχιστον από τους ακόλουθους
τομείς:

• Σημαντική αύξηση ομο-
σπονδιακών εσόδων, κυρίως μέ-
σω πρόσθετης φορολογίας

• Σημαντικές αλλαγές στα
ωφελήματα που λαμβάνουν οι
Αμερικανοί πολίτες μεγαλύτε-
ρων ηλικιών (παροχές, συντάξεις,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και νοσηλεία)

• Ουσιαστική μείωση του ρό-
λου της υπόλοιπης Ομοσπον-
διακής Κυβέρνησης (περικοπές
σε σχέση με την άμυνα, κουπό-
νια φαγητού, ανεργιακά επιδό-
ματα, παιδεία, συγκοινωνίες και
άλλα). 

Είναι συνετό αλλά και απα-
ραίτητο προς τη διασφάλιση όχι
μόνο του βιοτικού επιπέδου των
επόμενων γενεών, αλλά ακόμα
και αυτής της συνέχισης του κρά-
τους, να υπάρχουν ασφαλιστικές
δικλίδες και μηχανισμοί ελέγχου
των δημοσίων δαπανών και του
δημόσιου χρέους μιας χώρας,
ανεξάρτητοι από την εκάστοτε
κυβέρνηση. Ο νομοθετικός κα-
θορισμός ορίων δημοσίου χρέ-
ους που δε θα είναι δυνατόν να
υπερπηδηθούν από την οποια-
δήποτε κυβέρνηση άνευ ουσια-
στικής διαβούλευσης, ρητών και
ξεκάθαρων διαδικασιών, και μέ-
σα στα πλαίσια του νόμου, απο-
τελεί ένα τέτοιο μηχανισμό.  

Το καλύτερο ίσως παράδειγμα
προς μίμησην έρχεται από τη Γερ-
μανία, η οποία προχώρησε στον
καθορισμό της οροφής χρέους
στον υπέρτατο νόμο της χώρας,
το Σύνταγμα, και από το 2020  δεν
θα είναι δυνατός ο νέος δανει-
σμός πέραν από τα καθορισμέ-
να όρια, εφόσον παλιά δάνεια
δεν έχουν αποπληρωθεί. 

*   Μέχρι τη συγγραφή του άρ-
θρου (Πέμπτη, 28 Ιουλίου), δεν
είχε επιτευχθεί συμφωνία αύξη-
σης του ορίου δανεισμού με σχε-
τική νομοθεσία.

• Ο Νίκος Παυλίδης είναι νομικός

Οι ΗΠΑ δεν
θα μπορούν 
να δανειστούν
με έκδοση 
κυβερνητικών
αξιογράφων

Σημαντική πτώση κατέγραψε η τιμή του
πετρελαίου, αντιδρώντας στην απρόσμε-
νη αύξηση των αποθεμάτων αργού στις
ΗΠΑ. 
Η τιμή του συμβολαίου του αργού, παρα-
δόσεως Σεπτεμβρίου, υποχώρησε κατά
2,19 δολάρια ή 2,2% στα 97,40 δολάρια
το βαρέλι στο Χρηματιστήριο Εμπορευμά-
των της Νέας Υόρκης. Η τιμή τύπου brent
υποχώρησε κατά 85 σεντς ή 0,7% στα
117,43 δολάρια το βαρέλι.
Απροσδόκητη αύξηση σημείωσαν τα απο-
θέματα αργού την περασμένη εβδομάδα,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που εί-
δαν το φως της δημοσιότητας, διαψεύδο-
ντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκα-
να λόγο για πτώση. Ειδικότερα, σύμφωνα
με τα στοιχεία της αμερικανικής Υπηρε-
σίας Ενέργειας, τα αποθέματα αργού αυ-
ξήθηκαν κατά 2,296 εκατ. βαρέλια στα
354,025 εκατ. βαρέλια, διαψεύδοντας τις
εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπη-
ση του Dow Jones Newswires που έκαναν
λόγο για πτώση κατά 1,4 εκατ. βαρέλια. 
Τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν κατά
1,022 εκατ. βαρέλια στα 213,478 εκατ.
βαρέλια, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο
για αύξηση κατά 0,4 εκατ. βαρέλια. 
Τα διυλισμένα αποθέματα ενισχύθηκαν
κατά 3,385 εκατ. βαρέλια στα 151,845
εκατ. βαρέλια, με τις εκτιμήσεις να κά-
νουν λόγο για αύξηση κατά 1,7 εκατ. βα-
ρέλια. 
Η παραγωγική δυναμικότητα των αμερικα-
νικών διυλιστηρίων υποχώρησε στο
88,3% από 90,3% την προηγούμενη
εβδομάδα, επίπεδο στο οποίο ενώ οι ανα-
λυτές ανέμεναν να παραμείνει. 

Πτώση 2,2% για αργό 

Αμερικανικό χρέος: Ώρα Μηδέν
> Θα αγγίξει την οροφή των $14,29 τρισεκατ. μέχρι τις 2 Αυγούστου 

ME MEΓAΛEΣ απώλειες 6,38% έκλει-
σε την εβδομάδα η χρηματιστηριακή
αγορά. Το ανοδικό ράλι μετά τη σύνο-
δο κορυφής της 22ας Ιουλίου δεν εί-
χε συνέχεια καθώς τα σύννεφα της
αβεβαιότητας επέστρεψαν στις αγο-
ρές μετά την αύξηση των spreads σε
Ιταλία και Ισπανία αλλά και λόγω της
αβεβαιότητας σχετικά με το
Αμερικανικό χρέος, ενώ οι
επενδυτές στο Χ.Α ανησυ-
χούν για τις επιπτώσεις που
θα έχει στην κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών η
ανταλλαγή των ελληνικών
ομολόγων που κατέχουν.

Πάντως, αναλυτές της Εμπορικής
Τράπεζας εκτιμούν  ως πιθανή μία νέα
ανοδική προσπάθεια στο ΧΑ με αφε-
τηρία την περιοχή των 1.200 μονάδων.

Όπως σημειώνουν, εάν καταφέρει
η αγορά να αντιδράσει από τα τρέχο-
ντα επίπεδα τιμών με παράλληλη αύ-
ξηση του όγκου, το ενδιαφέρον θα
εστιασθεί στη δυνατότητα υπέρβασης
της κομβικής αντίστασης των 1.285
μονάδων και ενδεχόμενη διάσπασή
της θα ανοίξει τον δρόμο για τις 1.365
- 1.400 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την εβδο-
μάδα στις 1.204,15 μονάδες έναντι

1.286,15 μονάδων της περασμένης
εβδομάδος καταγράφοντας πτώση
6,38%, ενώ από τις αρχές του έτους
καταγράφει πτώση 14,84%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιο-
ποίησης FTSE/ASE 20 σημείωσε πτώ-
ση 8,50%, ενώ ο δείκτης FTSE/ASE 40
έκλεισε με πτώση 1,07%. Ο δείκτης

FTSE/ASE SMALL CAP 80
έκλεισε με μικρή πτώση
0,46%.

Οι επιμέρους δείκτες
έκλεισαν ως εξής: Ασφά-
λειες: πτώση 2,04%, Βιο-
μηχανικά Προϊόντα και Υπη-
ρεσίες: άνοδος 0,26%,

Εμπόριο: πτώση 2,95%, Κατασκευές
και Υλικά: πτώση 4,10%, Μέσα Ενη-
μέρωσης: πτώση 4,35%, Πετρέλαιο
και Αέριο: πτώση 2,69%, Προσωπικά
και Οικιακά Προϊόντα: πτώση 0,67%,
Πρώτες ύλες: άνοδος 0,31%, Ταξίδια
και Αναψυχή: πτώση 2,52%, Τεχνο-
λογία: πτώση 6,16%, Τηλεπικοινωνίες:
πτώση 0,51%, Τράπεζες: πτώση
13,75%, Τρόφιμα και Ποτά: πτώση
3,28%, Υγεία: πτώση 7,47%, Υπηρε-
σίες Κοινής Ωφέλειας: πτώση 8,40%,
Χημικά: άνοδος 6,32% και Χρηματο-
οικονομικές Υπηρεσίες: πτώση
12,95%.  Η αξία των συναλλαγών στις

συνεδριάσεις της εβδομάδας ανήλθε
στα 361,344 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση
αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα
72,269 εκατ. ευρώ, έναντι 90,732
εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομά-
δας. 

Τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο
σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδό-
σεις +53,66%, Γενική Εμπορίου (κο)
+33,33%, Τεγόπουλος +28,57%, Reds
+28,57% και SATO +28,57%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη εβδομα-
διαία πτώση σημείωσαν οι μετοχές: Γι-
ουρομπρόκερς -23,08%, Κύπρου -
21,24%, ΔΟΛ -20,69%, ΑΧΟΝ Συμμε-
τοχών -20,00% και MIG -19,64%. 

Κάτω από τα 1,43 το ευρώ 
NEEΣ AΠΩΛEIEΣ καταγράφει το ευρώ ένα-
ντι του δολαρίου το οποίο ενισχύεται ένα-
ντι των περισσότερων νομισμάτων, με
εξαίρεση το γεν. Σύμφωνα με δηλώσεις
του αναλυτή Sue Trinh της RBC Capital
Marketsστο Marketwatch ο δολάριο δια-
τηρεί τα κέρδη της Τετάρτης καθώς και
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού η τάση
αποστροφής κινδύνου εξασθενεί. 

Εν τω μεταξύ ο Γερμανός υπουργός Οι-
κονομικών, Wolfgang Schaeuble, σε επι-
στολή του αναφέρει πως “θα ήταν λάθος
να πιστεύουμε πως η κρίση στην Ευρω-
ζώνη μπορεί να επιλυθεί με μία σύνοδο
κορυφής,” υπενθυμίζοντας με αυτόν τον
τρόπο στους επενδυτές πως τα προβλή-
ματα δεν έχουν τελειώσει.

Αργά την Πέμπτη το ευρώ υποχωρού-
σε σε σχέση με το δολάριο στα 1,4288
με πτώση 0,55%, έναντι του φράγκου
σημείωνε απώλειες 0,62% στα 1,1445

φράγκα ενώ σε σχέση με τη λίρα το ευ-
ρώ σημείωσε πτώση 0,4% στις 0,8762
λίρες.

Το δολάριο υποχωρουσε έναντι του γεν
0,23% στα ,77,79 γεν ενώ σε σχέση με

το φράγκο  πτώση 0,08% στα 0,8008
φράγκα. Την ίδια στιγμή ο δείκτης δο-
λαρίου, ο οποίος παρακολουθεί την από-
δοση του νομίσματος έναντι έξι βασικών
νομισμάτων, ενισχυόταν 0,33%.

Στο σφυρί η Rosneft 
H PΩΣIA σχεδιάζει να πουλήσει πο-
σοστό 15% στην πετρελαϊκή OAO
Rosneftτον επόμενο χρόνο, στην με-
γαλύτερη πώληση κρατικού assets
στην ιστορία της χώρας. Η κυβέρ-
νηση θα δημοπρατήσει το ποσοστό
συμμετοχής της σε ένα διευρυμέ-
νο πρόγραμμα πώλησης κρατικών
assets και θέλει να βρει επενδυτές
για το σύνολο του ποσοστού ύψους
75% μέχρι το 2017, σημειώνει ο επι-
κεφαλής του τμήματος ακίνητης πε-
ριουσίας του υπουργείου Οικονομι-
κών Alexei Uvarov, σε συνέντευξή
του. Με την τρέχουσα χρηματιστη-
ριακή αξία, το ποσοστό κοστίζει 14
δισ. δολάρια.

Ο πρόεδρος Dmitry Medvedev
έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να
διευρύνει το πρόγραμμα πώλησης
assets προκειμένου να μειώσει το
ρόλο του κράτους στην οικονομία
και να ενισχύσει το επενδυτικό κλί-
μα. Η Rosneft, η μεγαλύτερη πετρε-
λαιοπαραγωγής εταιρεία της Ρωσίας,
η OAO Alrosa και η VTB Group, είναι
μεταξύ των 14 μεγάλων εταιρειών
στις οποίες η κυβέρνηση θα αποε-
πενδύσει τη συμμετοχή της, συγκε-
ντρώνοντας 1 τρισ. ρούβλια (36,4
δισ. δολάρια).

Εβδομαδιαίες απώλειες ύψους 6,38%

EBΔOMAΔIAIA METABOΛH ΔEIKTΩN
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 29-07-2011

ΓΕΝΙΚΟΣ 1.204,15 -6,38%
FTSE 20 526,11 -8,50%
FTSE 40 1.192,18 -1,07%
FTSE 80 260,09 -0,46%
ΠΟΡΕΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Δευτέρα -1,33% 106,024
Τρίτη -2,82% 75,379
Τετάρτη -0,51% 81,922
Πέμπτη -1,42% 47,760
Παρασκευή -0,45% 50,259
*Σε εκατ. ευρώ

Tα σύννεφα 
αβεβαιότητας
επέστρεψαν
στις αγορές

ENEPΓEIA

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

METAΛΛΑ
29-07-11 22-07-11 Δ% Δ+/-

Pewter 17 397.41 17 319.05 0.45% 78.36
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ CMX 1 671.78 1 612.03 3.71% 59.75
ΑΛΟΥΜ. ΑΡ. ΠΟΙΟΤΗΤ. 1 825.90 1 748.79 4.41% 77.11
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-LME-EUR 1 788.44 1 738.63 2.86% 49.81
ΑΣΗΜΙ 1OZ USD 39.90 39.92 -0.05% -0.02
ΑΣΗΜΙ Fix 1Uz 39.63 39.67 -0.10% -0.04
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ 19 869.21 19 656.61 1.08% 212.60
ΜΟΛΥΒΔ.-LME-EUR 1 843.98 1 865.29 -1.14% -21.31
ΝΙΚΕΛΙΟ 17 134.88 16 644.96 2.94% 489.92
ΧΑΛΚΟΣ 6 846.38 6 724.78 1.81% 121.60
ΧΡΥΣΟΣ 1Uz 995 f 1 629.25 1 606.25 1.43% 23.00
ΨΕΥΔΑΡΓ. ΥΨ.ΠΟΙΟΤ. 1 744.72 1 686.74 3.44% 57.98
ΧΡΥΣΟΣ 1 623.30 1 603.50 1.23% 19.80
ΑΡΓΥΡΟΣ 39.78 38.94 2.16% 0.84
ΠΛΑΤΙΝΑ 1 792.40 1 786.70 0.32% 5.70
ΠΑΛΛΑΔΙΟ 831.75 806.75 3.10% 25.00

EMΠOPEYMATA
ΙΤΑΡΙ-ENC 240.00 190.75 25.82% 49.25
ΣΟΓΙΑ 13.57 13.84 -1.95% -0.27
ΣΟΓΙΑ-BMF-USD 30.51 30.51 0.00% 0.00
ΚΑΦΕΣ 1 979.00 1 979.00 0.00% 0.00
ΚΑΚΑΟ 1 857.00 1 905.00 -2.52% -48.00
ΖΑΧΑΡΗ 786.60 813.80 -3.34% -27.20

Επιμέλεια: Eλένη Nικολάου - Παυλίδη

29-07-11 22-07-11 Δ%
ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΝ.Φ. 47.14 46.90 0.51%

ΗΛΕΚΤΡ. Φ.ΑΙΧΜ. 52.65 52.49 0.30%

ΜΠΡΕΝΤ 117.05 118.31 -1.06%

ΕΛΑΦΡΥ ΑΡΓΟ 97.44 99.13 -1.70%

ΠΕΤΡ. ΘΕΡΜ. 3.11 3.10 0.49%

GAS OIL 975.25 980.75 -0.56%

ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ 4.24 4.43 -4.31%

Π
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
AMΦIΔPOMEΣ IΣOTIMIEΣ (CROSS RATES) 

USD EUR GBP CHF 100 JPY
USD ανά 1.4244 1.6275 1.2486 1.2885
EUR ανά 0.7020 1.1426 0.8766 0.9046
GBP ανά 0.6144 0.8752 0.7672 0.7917
CHF ανά 0.8009 1.1408 1.3035 1.0320
JPY ανά 77.61 110.55 126.31 96.90

ΔANEIΣTIKA EΠITOKIA ΛONΔINOY (LIBOR)
USD EUR GBP CHF JPY

1μήνα 0.19 1.38 0.63 0.13 0.14
2μήνες 0.22 1.44 0.71 0.15 0.16  
3μήνες 0.26 1.56 0.83 0.18 0.20
6μήνες 0.43 1.80 1.12 0.24 0.34
1χρόνο 0.76 2.17 1.59 0.53 0.56  

ΔANEIΣTIKA EΠITOKIA  (EURIBOR)* 
EURIBOR

1 ΜΗΝΑ 2 ΜΗΝΕΣ 3 ΜΗΝΕΣ 6 ΜΗΝΕΣ 1 ΧΡΟΝΟ
1.433 1.494 1.609 1.821 2.178

*VALUE DATE 02/08/11
Πτώση παρουσίαζε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής το
ευρωπαϊκό νόμισμα έναντι του δολαρίου καθώς ετύγχανε
διαπραγμάτευσης στα 1.4280
σε σχέση με 1.4340 που ήταν
το πρωί.

XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. %
▼AEX-Index (Άμστερνταμ) 327.38 338.50 -11.12 -3.29%
▼ATXVIENNA (Βιέννη) 2 601.04 2 681.47 -80.43 -3.00%
▼BEL20 INDEX (Βρυξέλλες) 2 418.31 2 519.43 -101.12 -4.01%
▼BET Index RON (Βουκουρέστι) 5 345.09 5 415.43 -70.34 -1.30%
▼CAC 40 (Παρίσι) 3 641.25 3 838.67 -197.42 -5.14%
▼China St. Exch.-Ind. A (Σαγκάη) 2 829.47 2 901.97 -72.50 -2.50%
▼China St. Exch.-Ind.B (Σαγκάη) 281.70 285.55 -3.85 -1.35%
▼DAX (Φραγκφούρτη) 7 163.88 7 314.14 -150.26 -2.05%
▼Dow Jones Ind. Aver. (Η.Π.Α.) 12 240.11 12 724.41 -484.30 -3.81%
▼FTSE 100 (Λονδίνο) 5 798.50 5 885.50 -87.00 -1.48%
▼FTSE MID 250 (Λονδίνο) 12 221.81 12 313.45 -91.64 -0.74%
▼HANG SENG (Χονγκ Κόνγκ) 22 440.25 22 444.80 -4.55 -0.02%
▼HEX GENERAL (Ελσίνκι) 2 185.97 2 289.47 -103.50 -4.52%
▲ISE National-100 (Κωνστ/πολη) 62 295.68 59 802.32 2 493.36 4.17%
▼KFX INDEX (Κοπενχάγη) 420.54 438.05 -17.51 -4.00%
▼MADRID GEN INDEX (Μαδρίτη) 974.11 1 021.31 -47.20 -4.62%
▼MIB Index - FTSE Italia (Μιλάνο) 18 424.56 19 495.61 -1 071.05 -5.49%
▼MOSTIMES INDEX (Μόσχα) 1 705.18 1 728.84 -23.66 -1.37%
▼mWIG40 Index Price (Βαρσοβία) 2 722.86 2 753.66 -30.80 -1.12%
▼NASDAQ Comb Comp (Η.Π.Α.) 2 767.67 2 840.51 -72.84 -2.56%
▼OMXS ALLSH. INDX (Στοκχόλμη) 1 070.22 1 090.21 -19.99 -1.83%
▼OSE ALLSHARE GI (Όσλο) 383.25 391.96 -8.71 -2.22%
▼Soc. de Bols. S.A. (Ισπανία) 9 636.80 10 053.00 -416.20 -4.14%
▲StraitsTimes Index (Σιγκαπούρη) 3 189.26 3 182.95 6.31 0.20%
▼Swiss Market Index (Ζυρίχη) 5 787.50 6 038.75 -251.25 -4.16%
▼TA-100 INDEX (Tel Aviv) 985.16 1 006.83 -21.67 -2.15%
▼Topix Index (Τόκυο) 841.37 868.81 -27.44 -3.16%
▼TSE 300 INDEX (Τορόντο) 12 936.63 13 501.79 -565.16 -4.19%
▼TSEC weighted index (Ταιβάν) 8 644.18 8 765.32 -121.14 -1.38%
Κλείσιμο 29/07/11

Του Nίκου Παυλίδη* 

15oik_SPOT_310711_@  29-07-11  23:05  ™ÂÏ›‰·1


