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Στον τομέα της οικονομίας X.A 

Προσπάθεια επαναφοράς στις αγορές, μετά την διόρθωση της προηγούμενης εβδομάδος. 
Παραμένει μεν η επιφυλακτικότητα, για τις επόμενες κινήσεις της Fed, πλην όμως οι επενδυτές 
δείχνουν να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Απίστευτη η ρευστότητα διεθνώς, με πιθανότερο 
ενδεχόμενο αυτό της εξοικείωσης traders και επενδυτών στο ρευστό περιβάλλον. Για το 
Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την διόρθωση της τελευταίας εβδομάδος, για τον Γενικό Δείκτη η 
τρέχουσα ξεκινά από τις 905,55 μονάδες. Για τον FTSE25, από τις 2.192,16 , για τον ΔΤΡ από τις 
569,66 και από τις 1.416,50 μονάδες για τον FTMidCap. Μειωμένος μεν ο τζίρος αλλά με 
επιφυλακτικούς, και στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις, τους ξένους (στην πλειονότητα τους). 

Μεγαλύτερη διόρθωση στον τραπεζικό κλάδο, με την Alpha Bank ΑΛΦΑ -1,39%-μία εβδομάδα 
πριν το "άνοιγμα" του βιβλίου προσφορών (για την αμκ) και μετά από απώλειες 6,78% 
(εβδομαδιαίο) ξεκινά από τα 1,10 ευρώ. Παραμένει υπό "ανίχνευση" η τιμή της σχετικής 
διαδικασίας, με τις 4 συνεδριάσεις που ακολουθούν (μέχρι αυτήν της 28 ης Ιουνίου) καθοριστικές. 
Από τις εξελίξεις με επίκεντρο την Alpha Bank ΑΛΦΑ -1,39%, δεν "γλύτωσε" καμία συστημική, 
καθώς οι ρευστοποιήσεις (και προς άντληση κεφαλαίων) παρέσυρε συνολικά τον κλάδο. Συνεπώς, 
κλάδος-κλειδί (κυρίως λόγω βαρύτητας στάθμισης) θα παραμείνει, και για αυτό το διάστημα ο 
τραπεζικός. 

Παράλληλα, σε συγκεκριμένες εισηγμένες/μετοχές οι εισροές συνεχίστηκαν- παρά την υπερίσχυση 
των εκροών- ένδειξη πως συγκεκριμένες είναι παντός καιρού. Ενδεικτική θεωρείται λ.χ η 
περίπτωση της Mytilineos, καθώς την Παρασκευή αντέδρασε έως τα 16 ευρώ, που είναι νέο υψηλό 
(σχεδόν 14ετίας) με "βλέψεις" προς τα ιστορικά υψηλά. Συγκριτικά, ανάλογα λειτούργησαν οι 
επενδυτές λ.χ. στον ΟΤΕ, στην Coca Cola, στην ΔΕΗ, στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. 
Ανάλογη εικόνα, για επιλεγμένα mid caps (Quest, Cenergy, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Πλαστικά Θράκης, Πλαίσιο, 
ΕΥΑΘ) καθώς ένα ικανό μέρος ενδιαφέροντος/ρευστότητας έχει μετακυληθεί σε αυτή την κατηγορία 
αλλά και υγιείς εταιρείες αποτίμησης χαμηλότερης των 100 και 50 εκατ. ευρώ. Μετοχές-
σηματωροί, για τους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται οι Aegean, ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 

 

Στον επιχειρηματικό τομέα 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 221 εκατ. ευρώ, έναντι 
254 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο 
EBITDA) διαμορφώθηκε στα 79,2 εκατ. ευρώ, έναντι 84,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 
2020. Τα κέρδη προ φόρων, μετά και την ενσωμάτωση της πρόβλεψης για την αναγνώριση 
ζημίας στις Η.Π.Α. ύψους 98,5 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκαν σε μείον 92,7 εκατ. ευρώ, έναντι 12,5 
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων χωρίς την έκτακτη και μη 
επαναλαμβανόμενη ζημία στις Η.Π.Α., θα ανέρχονταν σε 5,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από 
φόρους διαμορφώνονται σε μείον 92,7 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 



του 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους χωρίς την έκτακτη και μη επαναλαμβανόμενη ζημιά στις 
Η.Π.Α., θα ανέρχονταν σε 5,8 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων 
και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε μείον 40,9 εκατ. ευρώ τα οποία χωρίς την 
επιβάρυνση της έκτακτης και μη επαναλαμβανόμενης ζημίας, θα ανέρχονταν σε μείον 4,2 εκατ. 
ευρώ, έναντι μείον 1,57 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. 

 

 

 

Διεθνείς Αγορές 

 

ΕΥΡΩΠΗ 

Υψηλότερα έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την πτώση στην αρχή της συνεδρίασης. Η 
ενίσχυση της Wall Street πρόσφερε χείρα βοηθείας. Ο δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,7%, 
υψηλότερα κατά 0,6% ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου, κατά 0,5% ο δείκτης CAC του 
Παρισιού, κατά 0,7% ο FTMIB και ο δείκτης DAX της Φρανκφούρτης τερμάτισε 1% υψηλότερα. Η 
βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Morrisons πραγματοποίησε ράλι με την τιμή της μετοχής να 
κάνει άλμα 34%, κλείνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2018, μετά την 
απόρριψη μιας προτεινόμενης εξαγοράς 5,52 δισεκατομμυρίων λιρών (7,62 δισεκατομμύρια 
δολάρια) από την Clayton, Dubilier & Rice με την αιτιολογία ότι «υποτίμησε σημαντικά την εταιρεία 
και τις δυνατότητές του.  Η απόρριψη προκάλεσε εικασίες ότι το CD&R θα αναγκαστεί να αυξήσει 
την προσφορά. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ έπιασε εξαπίνης τους επενδυτές την περασμένη 
εβδομάδα με την εκτίμησή της για δυο αυξήσεις των 25 μ.β. το 2023. Το sell-off επιδεινώθηκε 
την Παρασκευή όταν ο πρόεδρος της Fed του St. Louis, James Bullard είπε πως η στροφή προς 
μια ταχύτερη σύσφιξη της πολιτικής ήταν μια «φυσική» αντίδραση στην οικονομική ανάπτυξη και 
ιδιαίτερα στην ταχύτερη του αναμενόμενου αύξηση του πληθωρισμού καθώς η χώρα «ανεβάζει 
ρολά» μετά την πανδημία του κορωνοϊού. 

 

 

 

 

 



 

Η.Π.Α 

Άλμα 586 μονάδες πραγματοποίησε ο Dow Jones Industrial Average. H αμερικανική αγορά έστειλε 
μήνυμα ανάκαμψης από τη χειρότερη εβδομάδα που έχει καταγράψει ο συγκεκριμένος δείκτης από 
τον Οκτώβριο και προσαρμογής μετά τους κλυδωνισμούς που προκάλεσε η Fed. Ο Dow έκλεισε 
υψηλότερα 1,8% στις 33.876,65 μονάδες. Ανοδικά έκλεισε 1,4% 0 S&P 500. Ξέφυγε από το αρχικό 
πρέσινγκ ο Nasdaq και έκλεισε με κέρδη 0,8%, καθώς τα μεγάλα ονόματα της υψηλής 
κεφαλαιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των Apple, Amazon, Microsoft και Facebook, ξεκίνησαν 
στο κόκκινο αλλά πήραν τα πάνω τους. Το Dow υποχώρησε 3,5% την περασμένη εβδομάδα, ενώ 
τα S&P 500 και Nasdaq έπεσαν 1,9% και 0,2%, αντίστοιχα. Η μεταβλητότητα επέστρεψε στις 
παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, η οποία προκλήθηκε από την αβεβαιότητα σχετικά με τα 
σχέδια νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών και τις αυξανόμενες υποθέσεις Covid-19 
σε όλο τον κόσμο. Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, ένα μέτρο σε πραγματικό χρόνο των 
προσδοκιών μεταβλητότητας τις επόμενες 30 ημέρες την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε 
περισσότερο από 16% στο υψηλότερο σημείο του από τον Μάιο, μετά τους χρησμούς της Fed. Τη 
Δευτέρα είχε μια αποκλιμάκωση.  

  

 

ΑΣΙΑ 

Ανακάμπτουν από το χαμηλό τεσσάρων εβδομάδων τα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς 
οι επενδυτές επικεντρώνουν τώρα την προσοχή τους στην οικονομική ανάπτυξη, 
αντισταθμίζοντας εν μέρει τις ανησυχίες για μια βραχυπρόθεσμη αύξηση των αμερικανικών 
επιτοκίων. Σε αυτό βοήθησε και το γεγονός πως χθες στελέχη της Fed, μεταξύ των οποίων ο 
πρόεδρος της Fed του Σέιντ Λούις James Bullard και ο πρόεδρος της Fed του Ντάλας Robert 
Kaplan, κατέβασαν τους τόνους στην μέχρι τώρα επιθετική ρητορική τους σε ό,τι αφορά τον 
περιορισμό του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης των ΗΠΑ. Ο δείκτης MSCI Ασίας-
Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ενισχύονταν κατά 0,35% ενώ ο δείκτης Nikkei του Τόκιο καταγράφει 
κέρδη 3% στις 28.853 μονάδες. Υψηλότερα κατά 0,41% ο Shanghai Composite στις 3.543 
μονάδες, στις 5.091 μονάδες σταθεροποιείται ο CSI, ο δείκτης Kospi ενισχύεται κατά 0,72% στις 
3.264 μονάδες και κατά 1,49% ο ASX στις 7.597 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο δείκτης Hang Seng 
υποχωρεί κατά 0,25% στις 28.418 μονάδες. 

 



 

 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

Σε λίγο υψηλότερο επίπεδο κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με στήριξη από την ισχυρή ζήτηση 
κατά τη διάρκεια της θερινής οδηγικής περιόδου αλλά και την παύση στις συζητήσεις για 
αναβίωση της πυρηνικής συμφωνίας του Ιράν που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανέναρξη 
της προμήθειας αργού από την πετρελαιοπαραγωγική αυτή χώρα του OPEC. Η τιμή του Brent 
ενισχύεται κατά 0,33% στα 73,76 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 0,36% στα 
71,9 δολάρια το βαρέλι. Σημειώνεται πως και οι δυο τύποι του πετρελαίου κινούνται ανοδικά τις 
τελευταίες τέσσερις εβδομάδες λόγω της αισιοδοξίας για τον ρυθμό των εμβολιασμών 
παγκοσμίως κατά της Covid-19 και την αναμενόμενη αύξηση των μετακινήσεων λόγω καλοκαιριού.  

  

 

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 

Λίγο χαμηλότερα αλλά κοντά στα υψηλά της προηγούμενης εβδομάδας κινείται το αμερικανικό 
νόμισμα, μετά τη στροφή-έκπληξη της Fed, ενώ το bitcoin «κατρακυλά» καθώς η Κίνα εντείνει την 
προσπάθεια καταστολής «εξόρυξης» του κρυπτονομίσματος. Ο δολαριακός δείκτης παρέμενε 
γενικά αμετάβλητος σε ημερήσια βάση, μετά το άλμα του 1,9% της περασμένης εβδομάδας –το 
μεγαλύτερο από τον Μάρτιο του 2020- καθώς η Fed έδωσε σήμα πως θα βάλει νωρίτερα τέλος 
στην εξαιρετικά χαλαρή νομισματική της πολιτική. Ο δείκτης κινείται στο 92,221 από το υψηλό του 
92,405 που είχε αγγίξει την Παρασκευή, επίπεδο που είχε να «δει» από τις 13 Απριλίου. Το 
αμερικανικό νόμισμα υποχωρεί κατά 0,26% έναντι του ευρώ, στα 1,1891 δολάρια, και κατά 0,26% 
έναντι της στερλίνας στα 1,3844 δολάρια, ενώ η ισοτιμία ευρώ/στερλίνας διαμορφώνεται στις 
0,8589 πένες (+0,03%). Στα κρυπτονομίσματα, το Bitcoin καταγράφει πτώση 7,75% στα 32,580 
δολάρια, το Ethereum υποχωρεί κατά 9,05% στα 2.003 δολάρια, το XRP κατά 7,89% στα 0,69 
δολάρια, το Litecoin κατά 9,44% στα 138,32 δολάρια. 

  



 

ΟΜΟΛΟΓΑ 

Country 
S&P 

Rating 
10Y Yield 

Bank 
Rate 

Spread vs 
Bund 

Spread vs 
T-Note 

Switzerland AAA  -0.230%  -0.75% -6.4 bp  -173.2 bp  

Germany  AAA  -0.166%  0.00% 0.0 bp -166.8 bp  

Netherlands AAA  -0.052%  0.00% 11.4 bp -155.4 bp  

Finland  AA+  -0.005%  0.00% 16.1 bp -150.7 bp  

Austria  AA+  0.042% 0.00% 20.8 bp -146.0 bp  

Japan  A+  0.052% -0.10% 21.8 bp -145.0 bp  

Denmark  AAA  0.123% -0.50% 28.9 bp -137.9 bp  

France  AA  0.173% 0.00% 33.9 bp -132.9 bp  

Lithuania  A+  0.179% 0.00% 34.5 bp -132.3 bp  

Ireland  AA-  0.205% 0.00% 37.1 bp -129.7 bp  

Cyprus  BBB-  0.346% 0.00% 51.2 bp -115.6 bp  

Sweden  AAA  0.348% 0.00% 51.4 bp -115.4 bp  

Taiwan  AA  0.374% 1.13% 54.0 bp -112.8 bp  

Portugal  BBB  0.440% 0.00% 60.6 bp -106.2 bp  

Spain  A  0.461% 0.00% 62.7 bp -104.1 bp  

United 
Kingdom  

AA  0.764% 0.10% 93.0 bp -73.8 bp  

Greece  BB  0.810% 0.00% 97.6 bp -69.2 bp  

Italy  BBB  0.884% 0.00% 105.0 bp  -61.8 bp  

Hong Kong  AA+  1.151% 0.86% 131.7 bp  -35.1 bp  

Canada  AAA  1.417% 0.25% 158.3 bp  -8.5 bp  

Norway  AAA  1.482% 0.00% 164.8 bp  -2.0 bp  

United 
States  

AA+  1.502% 0.25% 166.8 bp  0.0 bp 

 



Αποποίηση Ευθύνης 

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες 
παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό 
χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή  οποιασδήποτε 
συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή 
επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία 
εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική 
στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. 

  

  

 


