
 
 

Το κείµενο αυτό συντάχθηκε από την Εταιρεία µας και προορίζεται αποκλειστικά για ενηµερωτικούς σκοπούς. Σε καµία περίπτωση οι απόψεις µας 

αυτές δεν αποτελούν σύσταση ή προτροπή για αγορά /πώληση αξιών. Η εταιρεία µας δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για άµεση ή επακόλουθη ζηµία η 

οποία προκύπτει από τη χρήση του κειµένου αυτού. 
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ASE Exchange (1,613.17, 1,626.03, 1,592.72, 1,612.87, +4.10999)

 
 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ %

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ 1.612,87 0,26%

FTSE/ASE-20 785,90 0,61%

FTSE/ASE MID-40 1.616,34 -0,05%

ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 109,64 -32,96%

ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ %

DJIA 10.097,90 -2,52%

NASDAQ 2.179,05 -3,11%

S&P 500 1.064,88 -2,88%

DAX 6.040,27 -1,77%

CAC 40 3.500,16 -2,28%

FTSE-100 5.158,85 -1,01%

NIKKEI-225 9.408,36 0,00%

EUR/USD 1,293 0,05%

3m EURIBOR 0,861 1,77%

10y T-BOND 2,92 -2,01%

BUND 2,61 -1,51%

ΧΡΥΣΟΣ 1188,2 -1,64%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 76,01 -0,77%
 

 

 

 

Εικόνα Αγοράς 

 

Ο Γ.∆. έκλεισε µε θετικό πρόσηµο, για τέταρτη 

συνεχή συνεδρίαση, ενισχυµένος 0,26% στις 

1.612,87 µονάδες. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε 

εύρος 33 περίπου µονάδων, µεταξύ του -1,00% 

και +1,07%. Συνολικά διακινήθηκαν 29,46 εκατ. 

τεµάχια, αξίας 109,9 εκατ. ευρώ, ενώ 88 µετοχές 

ολοκλήρωσαν τη διαπραγµάτευση µε κέρδη, 76 

υποχώρησαν και 130 διατηρήθηκαν αµετάβλητες. 

 

Τεχνικό Σχόλιο 

 

 

  Η αγορά ήρθε αντιµέτωπη µε τη περιοχή 

αντίστασης των 800-810 µονάδων του FTSE20 

χωρίς ωστόσο να τη διασπάσει, αυξάνοντας τις 

πιθανότητες επιστροφής κατά τις επόµενες 

συνεδριάσεις προς τη ζώνη των 760-765 µονάδων. 

Για σήµερα ο Γ∆ αναµένεται να έχει στήριξη στη 

περιοχή των 1576-1594 µονάδων ενώ ως επίπεδο 

αντίστασης αναµένουµε τη περιοχή των  1628-

1644  µονάδων .  
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Eταιρικές Ανακοινώσεις –Ειδήσεις

 

ALAPIS:  Από την 19/07/2010, οι µετοχές είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. χωρίς το µέρισµα χρήσης 

1.1.2009-31.12.2009, ποσού Ευρώ 0,048 ανά µετοχή. 

 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS:  Από την 19/07/2010, οι µετοχές είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. 

χωρίς το µέρισµα χρήσης 1.1.2009-31.12.2009, ποσού Ευρώ 0,24 ανά µετοχή. 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:  Από την 19/07/2010, οι µετοχές είναι 

διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. χωρίς το µέρισµα χρήσης 1.1.2009-31.12.2009, ποσού Ευρώ 0,15 ανά 

µετοχή. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:  Από την 19/07/2010, οι µετοχές είναι 

διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. χωρίς το µέρισµα χρήσης 1.1.2009-31.12.2009, ποσού Ευρώ 0,015 ανά 

µετοχή. 

 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ:  Από την 19/07/2010, οι µετοχές είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. χωρίς το µέρισµα 

χρήσης 1.1.2009-31.12.2009, ποσού Ευρώ 0,022 ανά µετοχή. 

 

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ:  Από την 19/07/2010, οι µετοχές  είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. χωρίς το 

µέρισµα χρήσης 1.1.2009-31.12.2009, ποσού Ευρώ 0,045 ανά µετοχή 

 

Ουγγαρία-∆ΝΤ: Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πάγωσαν το 

πρόγραµµα στήριξης της Ουγγαρίας, που δηµιουργήθηκε το 2008 προκειµένου  να διασωθεί η 

χώρα από την οικονοµική κατάρρευση, προειδοποιώντας ότι η Βουδαπέστη πρέπει να λάβει 

σκληρά µέτρα.  Η  χώρα  ουσιαστικά δεν θα έχει πρόσβαση στα υπόλοιπα κονδύλια που 

προβλέπονται στο πλαίσιο του πακέτου των 25,1 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, που σήµερα 

χρησιµοποιούνται ως "δίχτυ ασφαλείας". Εν τω µεταξύ, η ουγγρική κυβέρνηση επιβεβαίωσε 

την Κυριακή ότι θα συνεχίσει τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτεί το ∆ΝΤ και η ΕΕ, έπειτα 

από µία σειρά διαβουλεύσεων µε τους εκπροσώπους τους από τις 6 έως τις 17 Ιουλίου. 

 

Ατλάντικ Στο ποσό των 20,6 εκατ. ευρώ ανέρχονται έως και σήµερα 16/7/2010 οι 

ληξιπρόθεσµες οφειλές της εταιρείας, όπως διευκρινίζει η Ατλάντικ  σε απάντηση σχετικού 

ερωτήµατος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Όπως διευκρινίζεται σχετικά, προέρχονται από: 1) 

Μάιο 2010 2,43 εκ. € 2) Ιούνιο 2010 13,77 εκ. € και 3) Ιούλιο 2010 4,4 εκ. €, ενώ σηµειώνεται 

ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συνεννόηση για διακανονισµό. 
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Ηµερολόγιο Μετόχου 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2009  

 

RILKEN: €0,24/µετοχή. Ηµεροµηνία Αποκοπής  20/07/2010 

ΙΑΣΩ: Προτεινόµενο µέρισµα: €0,11/µετοχή. Ηµεροµηνία Αποκοπής: 21/07/2010 

CENTRIC: €0,0022/µετοχή. Ηµεροµηνία Αποκοπής: 22/07/2010 

ΥΑΛΚΟ: Προτεινόµενο µέρισµα: €0,068/µετοχή. Ηµεροµηνία Αποκοπής: 04/08/2010 

FOLLI-FOLLIE: Προτεινόµενο µέρισµα: €0,12/µετοχή. Ηµεροµηνία Αποκοπής: 06/08/2010 

∆ΙΟΝΙΚ: Προτεινόµενο µέρισµα: €0,0018/µετοχή. Ηµεροµηνία Αποκοπής: 11/08/2010 

ΕΛΒΕ: Προτεινόµενο µέρισµα: €0,056/µετοχή. Ηµεροµηνία Αποκοπής: 11/08/2010 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Προτεινόµενο µέρισµα: €0,0219/µετοχή. Ηµεροµηνία Αποκοπής: 13/08/2010 

NEWSPHONE: Προτεινόµενο µέρισµα: €0, 04114/µετοχή. Ηµεροµηνία Αποκοπής: 16/08/2010 

ΕΥΑΠΣ: Προτεινόµενο µέρισµα: €0,133/µετοχή. Ηµεροµηνία Αποκοπής: 19/08/2010 

 

 

 

PLIAS: Reverse Split σε αναλογία 1 νέα /4 παλαιές. Ηµεροµηνία Αποκοπής ∆ικαιώµατος 20/07/2010. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ:  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε µετρητα µε σχέση 2 νέες/7 παλαιές µε €2/µετοχή. 

FOLLI-FOLLIE:  Πρόταση για συγχώνευση των Folli-Follie, ΚΑΕ, Elmec Sport, µε προτεινόµενη σχέση 

ανταλλαγής: 

ΦΟΛΙ: 1,55 νέες/1 παλαιά, ΚΑΕ: 0,4325 νέες / 1 παλαιά, ΕΛΜΕΚ: 0,0621 νέες/ 1 παλαιά. 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ:  Reverse split, σε αναλογία 1 µετοχή/2 παλαιές. Υπό έγκριση εποπτικών αρχών. 

GENIKI  ΒΑΝΚ: Reverse split σε αναλογία 1 µετοχή/10 παλαιες και ΑΜΚ µε µετρητά µε σχέση 3 νέες /1 

παλαιά µε €3,19/µετοχή.  

ΑΧΟΝ: Γ.Σ. στις 05/07/2010 για reverse split σε αναλογία 1νέα/2 παλαιές. 

ΚΡΙ ΚΡΙ: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,12/µετοχή και διανοµή δωρεάν µετοχών (split) µε σχέση 

5νέες/17παλαιές. 

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,05/µετοχή. 

ΒΑΡ∆ΑΣ: Reverse Split σε αναλογία 1νέα/4 παλαιές. Εισαγωγή νέων µετοχών την 21/07/2010. 
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