
 
 

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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Γενικός ∆είκτης 
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ASE Exchange (1,604.90, 1,640.31, 1,593.60, 1,626.60, +13.7300)

 
 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ %

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ 1.626,60 0,85%

FTSE/ASE-20 796,06 1,29%

FTSE/ASE MID-40 1.613,69 -0,16%

ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 110,30 0,60%

ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ %

DJIA 10.154,53 0,56%

NASDAQ 2.198,23 0,88%

S&P 500 1.071,25 0,60%

DAX 6.009,11 -0,52%

CAC 40 3.486,33 -0,40%

FTSE-100 5.148,28 -0,20%

NIKKEI-225 9.300,46 -1,15%

EUR/USD 1,2969 0,30%

3m EURIBOR 0,87 1,05%

10y T-BOND 2,97 1,71%

BUND 2,65 1,53%

ΧΡΥΣΟΣ 1182,7 -0,46%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 76,77 1,00%
 

 

Εικόνα Αγοράς 

 

Ο Γ.∆. έκλεισε στις 1.626,60 µονάδες, ενισχυµένος 

0,85%, έχοντας βρεθεί ενδοσυνεδριακά να 

ενισχύεται έως και 1,70%, παρά το -1,19% στην 

έναρξη των συναλλαγών. ∆ιακινήθηκαν στο Χ.Α. 

περίπου 25,38 εκατ. τεµάχια, αξίας 110,3 εκατ. 

ευρώ, εκ των οποίων 6,33 εκατ. ευρώ 

διοχετεύθηκαν σε προσυµφωνηµένες συναλλαγές. 

Συνολικά 101 µετοχές έκλεισαν τη 

διαπραγµάτευση µε κέρδη, έναντι 76 που 

υποχώρησαν και 117 που διατηρήθηκαν 

αµετάβλητες. 

 

Τεχνικό Σχόλιο 

 

 

 Η διατήρηση της αγοράς στα τρέχοντα επίπεδα 

καθώς και η επιβεβαίωση της στήριξης των 760-

770 µονάδων του FTSE20 αναµένεται να 

οδηγήσει την αγορά σε νέα δοκιµασία της 

αντίστασης των 800-810 µονάδων η διάσπαση της 

οποίας δίνει αυξηµένες πιθανότητες κίνησης 4-

5% υψηλότερα.  Για σήµερα ο Γ∆ αναµένεται να 

έχει στήριξη στη περιοχή των 1573-1600 µονάδων 

ενώ ως επίπεδο αντίστασης αναµένουµε τη 

περιοχή των  1646-1666  µονάδων .  



 
 

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. 

 

SECURITIES 

SA  

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

20/7/2010 

Eταιρικές Ανακοινώσεις –Ειδήσεις

 

RILKEN: Από την 20/07/2010, οι µετοχές της "RILKEN Α.Ε.” είναι διαπραγµατεύσιµες στο 

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

 

ΑΤΕbank: Στην εξαγορά της συµµετοχής της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ στις εταιρείες 

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. και ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε. προχώρησε η ΑΤΕbank. Ειδικότερα, όπως 

αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΤΕbank αγόρασε 233.817 ονοµαστικές µετοχές της 

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. και 211.614 ονοµαστικές µετοχές της ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε. από την 

ΑΤΤΙΚΑΤ (ποσοστό 9,88% του συνόλου των µετοχών, αντίστοιχα). 

 

Τραπεζικός Κλάδος: Το τεστ αντοχής των ελληνικών τραπεζών που θα διενεργήσει η 

Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Τρόικα τον Οκτώβριο, δεν θα είναι µοναδικό αλλά 

θα ενταχθεί σε µια σειρά παρόµοιων «ελέγχων αντοχής» που θα επαναλαµβάνονται ανά 

τρίµηνο και θα καταγράφουν τους δείκτες χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας µε τη χρήση 

σεναρίων ακραίων συνθηκών. Σηµειώνεται ότι στο µνηµόνιο υπάρχει ρητή δέσµευση για την 

πραγµατοποίηση stress tests στις ελληνικές τράπεζες, ανά τρίµηνο, ενώ ταυτόχρονα θα 

παρακολουθούνται στενά και οι ευρύτερες εξελίξεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση των 

τραπεζών. Σε ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά stress tests που υποβλήθηκαν οι έξι ελληνικές 

τράπεζες και τα αποτελέσµατα των οποίων θα ανακοινωθούν σε όλη την Ευρώπη την 

Παρασκευή, οι πληροφορίες που έχει το υπουργείο Οικονοµικών είναι θετικές για το σύνολο. 

 

IBM Με αύξηση 9,1% στα καθαρά κέρδη έκλεισε το δεύτερο τρίµηνο για την International 

Business Machines (IBM) καθώς ο αµερικανικός κολοσσός επωφελήθηκε από τα υψηλότερα 

έσοδα software και υπηρεσιών. Ειδικότερα, τα κέρδη για την Big Blue ανήλθαν στα 3,39 δισ. 

δολάρια ή 2,61 δολάρια ανά µετοχή από 3,1 δισ. δολάρια ή 2,32 δολάρια ανά µετοχή την 

αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα έσοδα της εταιρείας ενισχύθηκαν 2% στα 23,72 δισ. δολάρια. 

Οι αναλυτές τοποθετούσαν τα κέρδη της IBM στα 2,58 δολάρια ανά µετοχή και τα έσοδα στα 

24,17 δισ. δολάρια. Το µικτό περιθώριο βελτιώθηκε οριακά στο 45,6% από 45,5%, χάρη στα 

Η διοίκηση της IBM -αναβαθµίζοντας για δεύτερη φορά τις προβλέψεις της- αναµένει ότι τα 

κέρδη της θα αυξηθούν "τουλάχιστον" στα 11,25 δολάρια ανά µετοχή το τρέχον έτος. Επίσης, 

ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να υιοθετήσει επιθετικότερη πολιτική στον τοµέα των εξαγορών. 

 

Ευρωπαϊκή Πίστη: Σηµαντική αύξηση παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων πέτυχε η 

Ευρωπαϊκή Πίστη το πρώτο εξάµηνο του 2010 έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος 

του 2009, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριµένα, τα καθαρά ασφάλιστρα όλων 

των κλάδων ανήλθαν στα 53,6 εκατ. ευρώ έναντι 44,8 εκατ. του αντίστοιχου περυσινού 

διαστήµατος, σηµειώνοντας αύξηση 19,7%, µε τον κλάδο ζωής να σηµειώνει αύξηση 39,3% 

και καθαρά ασφάλιστρα 16,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,6 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2009. 

 

 



 
 

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. 

 

SECURITIES 

SA  

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

20/7/2010 

 

 

Ηµερολόγιο Μετόχου 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2009  

 

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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