
 
 

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 (1,698.52, 1,711.06, 1,677.19, 1,688.00, -4.34998)

 
 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ %

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ 1.688,00 -0,26%

FTSE/ASE-20 838,09 -0,72%

FTSE/ASE Liq Mid 20 1.695,18 0,81%

ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 144,47 -36,46%

ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ %

DJIA 10.497,88 -0,38%

NASDAQ 2.264,56 -1,04%

S&P 500 1.106,13 -0,69%

DAX 6.178,94 -0,46%

CAC 40 3.670,36 0,11%

FTSE-100 5.319,68 -0,86%

NIKKEI-225 9.753,27 0,00%

EUR/USD 1,3014 -0,01%

3m EURIBOR 0,896 0,34%

10y T-BOND 2,98 -1,97%

BUND 2,75 -0,72%

ΧΡΥΣΟΣ 1168,5 0,25%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 77,15 -0,45%
 

 

 

Εικόνα Αγοράς 

 

Ο Γ.∆. έκλεισε  στις µε µικρές απώλειες 0,26% 

στις 1.688,00 µονάδες. Ενδοσυνεδριακά βρέθηκε 

να υποχωρεί σε ποσοστό έως και 0,90%, παρά τα 

κέρδη 1,11% στην έναρξη των συναλλαγών. Την 

Τετάρτη διακινήθηκαν στο Χ.Α. περίπου 34,8 

εκατ. τεµάχια, αξίας 144,47 εκατ. ευρώ, ενώ 

συνολικά 105 µετοχές ολοκλήρωσαν τη 

διαπραγµάτευση µε κέρδη, 68 υποχώρησαν και 

121 διατηρήθηκαν αµετάβλητες. 

 

Τεχνικό Σχόλιο 

 

 

Η ανοδική κίνηση της αγοράς προς τις 840 

µονάδες του FTSE20 αύξησε τις πιθανότητες 

δοκιµασίας του έπόµενου στόχου προς τη περιοχή 

των 880-885 µονάδων .  Για σήµερα ο Γ∆ 

αναµένεται να έχει στήριξη στη περιοχή των 

1658-1673 µονάδων ενώ ως επίπεδο αντίστασης 

αναµένουµε τη περιοχή των  1706-1725  µονάδων .  
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Eταιρικές Ανακοινώσεις –Ειδήσεις

 

ΕΧΑΕ Μειωµένα κατά 41% ήταν ενοποιηµένα καθαρά κέρδη, µετά από φόρους, πρώτου 

εξαµήνου της ΕΧΑΕ  τα οποία διαµορφώθηκαν στα 10,0 εκατ. ευρώ έναντι 16,9 εκατ. ευρώ το 

αντίστοιχο περσινό διάστηµα, σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας. Όπως αναφέρεται στην 

ανακοίνωση, τα αποτελέσµατα επιβαρύνθηκαν από τον έκτακτο φόρο ύψους 7,9 εκατ. ευρώ, 

που επιβλήθηκε στις επιχειρήσεις, για τα κέρδη της χρήσης του 2009. Στο ίδιο διάστηµα ο 

κύκλος εργασιών του οµίλου ενισχύθηκε κατά 11% στα 35,5 εκατ. ευρώ. 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ Αύξηση πωλήσεων κατά 4,9% σηµείωσε ο Όµιλος του Πλαισίου το πρώτο εξάµηνο 

του έτους ενώ τα κέρδη τόσο του οµίλου όσο και της µητρικής εµφανίζονται µειωµένα καθώς 

έχουν επηρεαστεί και από την επιβολή έκτακτης εισφοράς. Όπως αναφέρεται σε σχετική 

ανακοίνωση, η εισφορά  υπολογίστηκε σε 0,8 εκατ. για την εταιρεία και επιβάρυνε 

εξολοκλήρου τα αποτελέσµατα του 1ου εξαµήνου τηςτρέχουσας χρήσης. Οι πωλήσεις του 

οµίλου αυξήθηκαν στα 184,282 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν σε ποσοστό 

95,4% στα 39 χιλ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο µητρική οι πωλήσεις αυξήθηκαν 5,1% στα 182,648 

εκατ. ευρώ ένώ τα καθαρά κέρδη µειώθηκαν κατά 93,5% στα 67 χιλ. ευρώ. 

 

Πιστωτική Επέκταση: Περαιτέρω επιβράδυνση σηµείωσε ο ετήσιος ρυθµός ανόδου της 

συνολικής χρηµατοδότησης των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Ιούνιο και 

διαµορφώθηκε σε 2,5%, από 2,8% που ήταν το Μάιο και 4,2% το ∆εκέµβριο του 2009. 

 

Alpha Bank Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s ανακοίνωσε ότι αφαίρεσε από την λίστα 

επιτήρησης για αρνητική αναθεώρηση (negative CreditWatch) τις αξιολογήσεις του 

προγράµµατος καλυµµένων οµολόγων της Alpha Bank, καθώς και όλες τις σειρές 

οµολογιακών εκδόσεων του προγράµµατος. Ο οίκος, επαναβεβαίωσε παράλληλα την 

αξιολόγηση «Α-« για το πρόγραµµα καλυµµένων οµολόγων και των δυο σχετικών σειρών 

εκδόσεων σε εκκρεµότητα. 

 

FED Ο ρυθµός ανάκαµψης της αµερικανικής οικονοµίας έχει επιβραδυνθεί ή ακόµα και έχει 

σταµατήσει σε ορισµένα τµήµατα της χώρας τους τελευταίους µήνες, σύµφωνα µε έκθεση της 

κεντρικής οµοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ, FED. 
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Ηµερολόγιο Μετόχου 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2009  

 

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 

 

 

S&B ΟΡΥΚΤΑ: ∆ιανοµή ∆ωρεάν Μετοχών (Split) µε αναλογία 1 νέα/ 4 παλαιές. Ηµεροµηνία Αποκοπής 

02/08/2010. Ηµεροµηνία ∆ιαπραγµάτευσης: 09/08/2010. 

SPACE HELLAS: Reverse Split µε αναλογία 1νέα/ 4 Παλαιές. Ηµεροµηνία Προσωρινής Πάυσης 

∆ιαπραγµάτευσης 02/08/2010. Ηεµροµηνία Εισαγωγής: 09/08/2010. 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Reverse Split µε αναλογία 1νέα/ 4 Παλαιές. Ηµεροµηνία Προσωρινής 

Πάυσης ∆ιαπραγµάτευσης 02/08/2010. Ηεµροµηνία Εισαγωγής: 09/08/2010 

ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Reverse Split µε αναλογία 1νέα/ 2 Παλαιές. Ηµεροµηνία Προσωρινής Πάυσης 

∆ιαπραγµάτευσης 02/08/2010. Ηεµροµηνία Εισαγωγής: 09/08/2010 

ΒΙΟΤΕΡ: Reverse Split µε αναλογία 1νέα/ 4 Παλαιές. Ηµεροµηνία Προσωρινής Πάυσης ∆ιαπραγµάτευσης 

02/08/2010. Ηεµροµηνία Εισαγωγής: 09/08/2010 

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

Υπό έγκριση Εποπτικών Αρχών. 

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.  

ΚΡΙ ΚΡΙ: Επιστροφή Κεφαλαίου €0,12/µετοχή. Ηµεροµηνία Αποκοπής: 02/08/2010. ∆ιανοµή δωρεάν 

µετοχών (split) µε σχέση 5νέες/17παλαιές. Ηµεροµηνία Αποκοπής 03/08/2010. 

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

FASHION BOX: ∆ηµόσια Πρόταση στα €1,5/µετοχή.Περίοδος Αποδοχής: 27/7 έως  31/08. 
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