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Στον τομέα της οικονομίας X.A.. 

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη στις 951,45 μονάδες, τον FTSE25 στις 2.310,34 
μονάδες, στις 677,78 για τον Δείκτη Τραπεζών και στις 1.440,68 για τον FTMidCap. Η αλλαγή σελίδας 
για τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η νέα διοίκηση της Intrakat και τα σχέδια της, οι εξελίξεις σε ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ και AVAX έχουν ξανά φέρει τον νευραλγικό κλάδο στο προσκήνιο. Στα 1,74 ευρώ η μετοχή της 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στα 10,98 της ΓΕΚ Τέρνα και στα 0,854 της AVAX, στα 1,386 της Intrakat. Στο προσκήνιο 
σταθερά ο ευρύτερα εννοούμενος κλάδος της "ενέργειας" με εντυπωσιακή μάλιστα χρηματιστηριακή 
πορεία και τις πρώτες 4 συνεδριάσεις του νέου έτους. Με ιστορικά υψηλά για Mytilineos (20,56), ΤΕΡΝΑ 
Ενεργειακή (20,98), με υψηλά 4ετίας για Motor Oil (22,74), με άνοδο της Helleniq Energy (7,85) αλλά 
και επαναφορά της ΔΕΗ (7 ευρώ) η συνέχεια προοιωνίζεται ενδιαφέρουσα, καθώς με την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου (χρήσης 2022) θα επιβεβαιωθεί η ισχύς τους συνακόλουθα η 
προοπτική "πρωταθλητισμού" τους και για την τρέχουσα χρήση. Στα 3,89 ευρώ η μετοχή της Εθνικής, στα 
1,129 της Eurobank, στα 1,499 της Πειραιώς και στα 1,07 της Alpha Bank +1,95% (η σειρά σύμφωνα με 
τη μεταβολή του 2022). Τελευταία νεότερα για τον κλάδο, η διαδικασία μετασχηματισμού της Alpha 
Αστικά Ακίνητα αλλά και οι εξελίξεις στην Attica Bank. 

 

Στον επιχειρηματικό τομέα 

Σε πέντε ημέρες από σήμερα, στις 8 Ιανουαρίου, συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που ιδρύθηκε 
η Wolt Market, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ και μοναδικό μέτοχο την εταιρεία Wolt 
Τεχνολογίες Ελλάς Υπηρεσίες Παροχής Φαγητού ΑΕ. Το ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ της Wolt, που 
δημοσίευσε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τις οικονομικές του καταστάσεις πριν από λίγες ώρες, εμφάνισε 
τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του καθαρό τζίρο 1,857 εκατ. ευρώ και ζημιές 594.605 ευρώ. Οι επιδόσεις 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Wolt, της Wolt Τεχνολογίες Ελλάς Υπηρεσίες Παροχής Φαγητού ΑΕ, 
βασικής και μοναδικής μετόχου της Wolt Market, για τη χρήση του 2021 παραμένουν άγνωστες, διότι 
ακόμη δεν έχει αναρτήσει τις οικονομικές της καταστάσεις στο ΓΕΜΗ. Σε ό,τι αφορά τη Wolt Market, 
σήμερα διαθέτει 4.000 κωδικούς προϊόντων και 10 dark stores -7 στην Αττική, 2 στη Θεσσαλονίκη και 
1 στην Πάτρα- που λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Το δεύτερο 
εξάμηνο της περασμένης χρονιάς, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022, οι πωλήσεις της, σύμφωνα με 
τα στελέχη της, διπλασιάστηκαν, όπως ανέφεραν πρόσφατα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης 
δημοσιογράφων. Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, η εταιρεία απασχολεί 130 υπαλλήλους με σύμβαση 
αορίστου χρόνου και μέσο όρο ηλικίας τα 26 έτη. Ενώ από 2-3 βασικούς προμηθευτές που είχε όταν 
ξεκίνησε το πρώτο dark store στο Νέο Κόσμο, σήμερα η εταιρεία συνεργάζεται με 100 και έχει συνάψει 
και τέσσερις μεγάλες συνεργασίες με τις εταιρείες Cellier, Intersport, Φούρνοι Βενέτη και με τη Lego. 
Στα σχέδια της εταιρείας, στην προσπάθειά της να γίνει ακόμη πιο προσιτή στους καταναλωτές, είναι να 
παραγάγει τα δικά της προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε συνεργασία με κάποιους προμηθευτές. Όμως η 



βασική στόχευση είναι να γίνει για τους καταναλωτές ο εβδομαδιαίος προορισμός για τις αγορές τους και 
να μπει στη μεγάλη κατηγορία. 

 

Διεθνείς Αγορές 

 

ΕΥΡΩΠΗ 

Στο «πράσινο» με άνεση έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτικές κινήσεις 
απορρόφησαν τόσο τα βασικά στοιχεία για επιβράδυνση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη όσο και την 
αισιόδοξη έκθεση για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 
έκλεισε με άνοδο 1,16%, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 3,4%, δηλαδή την καλύτερη επίδοσή του από 
τα μέσα Νοεμβρίου. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,87%, στη Φρανκφούρτη ο DAX ανέβηκε 
1.20%, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 σκαρφάλωσε 1,47%. Στο Μιλάνο ο FTSE MIB ανέβηκε 1,40%, ενώ 
στη Μαδρίτη ο IBEX 35 κατέγραψε άνοδο 1,09%. Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ υποχώρησε για 
δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Δεκέμβριο. Ο ετήσιος βασικός πληθωρισμός, που περιλαμβάνει το κόστος 
τροφίμων και ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 9,2%, σύμφωνα με την Eurostat. Οι επενδυτές μπορεί να 
ελπίζουν ότι η πτώση του πληθωρισμού θα ανοίξει τον δρόμο ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να 
μετριάσει τον κύκλο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, περιορίζοντας την οικονομική οδύνη στη 
γηραιά ήπειρο. Ωστόσο, οι αναλυτές δεν περιμένουν ακόμη στροφή από την ΕΚΤ. Αναλυτές εκτιμούν ότι 
τα στοιχεία για τον πληθωρισμό είναι απίθανο να μετριάσουν τον ζήλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας για αυξήσεις επιτοκίων.  Οι μετοχές έλαβαν ώθηση ωστόσο κατά τις απογευματινές συναλλαγές, 
όταν η έκθεση για τη μισθοδοσία στις ΗΠΑ έδειξε επιβράδυνση της αύξησης και ταυτόχρονα η Wall Street 
πήρε επίσης μπροστά. 

 

 

Η.Π.Α 

Ξέφρενο ράλι έκαναν οι αμερικανικές μετοχές την Παρασκευή, διασκεδάζοντας τις απώλειες της 
εβδομάδας που κλείνει, αφού η έκθεση για τις θέσεις εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα του 
Δεκεμβρίου έδειξε σημάδια ότι ο πληθωρισμός φρενάρει, στον απόηχο των αυξήσεων επιτοκίων της Fed, 
δίνοντας ισχυρή επενδυτική φόρα στη Wall Street.  Ο Dow Jones κέρδισε σχεδόν 700 μονάδες, 



σημειώνοντας άνοδο 2,13% και κλείνοντας στις 33.630 μονάδες. Ο Nasdaq εκτοξεύτηκε 2,56% στις 
10.569 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σκαρφάλωσε 2,28% στις 3.895 μονάδες. Στα εμπορεύματα, το αργό 
πετρέλαιο υποχώρησε οριακά κατά 0,01% στα 73,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός σκαρφάλωσε 
1,70% στα 1.871 δολάρια ανά ουγκιά. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε 1,17% έναντι 
του ευρώ και 1,54% της βρετανικής λίρας, ενώ ενισχύθηκε 0,99% έναντι του γεν. Η ισοτιμία με το 
ευρωπαϊκό νόμισμα διαμορφώθηκε στο 1,064 δολ./ευρώ. Στα ομόλογα, η απόδοση του αμερικανικού 
10ετούς ομολόγου σημείωσε πτώση κατά 14 μονάδες βάσης στο 3,556. Ο ρυθμός αύξησης των θέσεων 
εργασίας στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε περαιτέρω τον μήνα που πέρασε, καθώς οι επιθετικές αυξήσεις 
επιτοκίων επηρέασαν περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα. Ως αποτέλεσμα, το κλίμα 
αναθερμάνθηκε στη Wall Street, με την προσδοκία ότι οι επερχόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζες θα 
είναι ηπιότερες. «Αυτό που ενδιαφέρει τους επενδυτές είναι ότι τα δεδομένα υποδηλώνουν πως ο 
πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο της Fed», δήλωσε ο Michael Arone, επικεφαλής στρατηγικός 
επενδύσεων στην State Street Global Advisors. «Είναι ενθουσιασμένοι που ο πληθωρισμός συνεχίζει να 
επιβραδύνεται. Αυτό υποδηλώνουν τα σημερινά κέρδη». 

 

 

ΑΣΙΑ 

Ανοδικά κινούνται τα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι ελπίδες για μια λιγότερο επιθετική 
αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων σε συνδυασμό με το άνοιγμα των συνόρων της Κίνας μετά από 
τρία χρόνια, ενισχύουν της προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Σημειώνεται πως αυτήν την εβδομάδα 
ξεκινά η ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων, με πρώτα αυτά των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, 
με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μηδενική ανάπτυξη κερδών σε ετήσια βάση και περαιτέρω 
υποβαθμίσεις εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή του τρέχοντος έτους. Ο δείκτης MSCI Ασίας-
Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας κατέγραφε άνοδο 2% σε υψηλό πέντε μηνών, υψηλότερα κατά 0,43% ο 
Shanghai Composite στις 3.171 μονάδες, κατά 0,64% ο CSI στις 4.006 μονάδες και κατά 0,64% ο ASX 
στις 7.355 μονάδες, ενώ ο δείκτης Hang Seng καταγράφει κέρδη 1,4% στις 21.283 μονάδες και 2,6% ο 
Kospi στις 2.349 μονάδες. Η αγορά της Ιαπωνίας παρέμεινε κλειστή λόγω αργίας. 

 

 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 



Οι τιμές του πετρελαίου ισορρόπησαν σήμερα μετά από ένα πρόωρο ράλι 1 δολαρίου, καθώς το 
ισχυρότερο δολάριο και οι ασθενέστερες οικονομικές προοπτικές έπαιξαν το ρόλο τους. Τα συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν 24 σεντς, ή 0,3%, στα 78,45 δολάρια το βαρέλι. Τα 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate υποχώρησαν 
κατά 24 σεντς, ή 0,33%, στα 73,43 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια ανέβαιναν κατά περισσότερο από 1 
δολάριο νωρίτερα, αλλά η πορεία αντιστράφηκε καθώς το δολάριο ανέβηκε σε υψηλό ενός μήνα.  Κάποια 
στήριξη των τιμών έδωσε η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο, που 
ανακοίνωσε πως αναμένει ότι η κίνηση οδικώς, σιδηροδρομικώς, δια θαλάσσης και αεροπορικώς κατά τις 
ερχόμενες διακοπές για το νέο θα διπλασιαστεί από την ίδια περίοδο το 2022. 

 

 

 

 

 

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ   

Ο δείκτης δολαρίου, ο οποίος μετρά το αμερικανικό νόμισμα έναντι έξι μεγάλων νομισμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων του γιεν και του ευρώ, σημείωσε άνοδο 0,4% σήμερα στο 105,56, ανεβάζοντας το 
εβδομαδιαίο κέρδος σε περισσότερο από 2% και βάζοντάς το σε τροχιά για την καλύτερη επίδοση μιας 
εβδομάδας από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters σε οικονομολόγους, η έκθεση 
μισθοδοσίας (εκτός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων) αναμένεται αργότερα την Παρασκευή να δείξει ότι 
200.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τον Δεκέμβριο, υποχωρώντας από τον ρυθμό των 263.000 τον 
Νοέμβριο. Ο ρυθμός όμως, εξακολουθεί να είναι περίπου διπλάσιος από το επίπεδο που η Fed θεωρεί 
βιώσιμο. Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,3% στα 1,04865 δολάρια, ανεβάζοντας την πτώση του έναντι του 
δολαρίου αυτόν τον μήνα στο 2,1%. 

 

 

ΟΜΟΛΟΓΑ 



 

 
 
 

 
 
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. 

 

 
Rating 10Y Bond Bank Spread vs 

Country S&P Yield Rate Bund  T-Note  

Japan  A+  0.498%  -0.10%  -170.1 bp  -306.2 bp  

Switzerland  AAA  1.298%  1.00%  -90.1 bp  -226.2 bp  

Germany  AAA  2.199%  2.50%  0.0 bp  -136.1 bp  

Sweden  AAA  2.232%  2.50%  3.3 bp  -132.8 bp  

Thailand  BBB+  2.424%  1.25%  22.5 bp  -113.6 bp  

Denmark  AAA  2.434%  1.75%  23.5 bp  -112.6 bp  

Netherlands  AAA  2.559%  2.50%  36.0 bp  -100.1 bp  

France  AA  2.714%  2.50%  51.5 bp  -84.6 bp  

Ireland  AA-  2.714%  2.50%  51.5 bp  -84.6 bp  

Finland  AA+  2.787%  2.50%  58.8 bp  -77.3 bp  

Belgium  AA  2.803%  2.50%  60.4 bp  -75.7 bp  

Austria  AA+  2.821%  2.50%  62.2 bp  -73.9 bp  

China  A+  2.902%  3.65%  70.3 bp  -65.8 bp  

Canada  AAA  3.111%  4.25%  91.2 bp  -44.9 bp  

Norway  AAA  3.188%  2.75%  98.9 bp  -37.2 bp  

Portugal  BBB+  3.223%  2.50%  102.4 bp  -33.7 bp  

Spain  A  3.277%  2.50%  107.8 bp  -28.3 bp  

Hong Kong  AA+  3.356%  4.75%  115.7 bp  -20.4 bp  

Israel  AA-  3.368%  3.75%  116.9 bp  -19.2 bp  

United Kingdom AA  3.471%  3.50%  127.2 bp  -8.9 bp  

South Korea  AA  3.487%  3.25%  128.8 bp  -7.3 bp  

United States  AA+  3.560%  4.50%  136.1 bp  0.0 bp  

Australia  AAA  3.727%  3.10%  152.8 bp  16.7 bp  

Croatia  BBB+  3.973%  2.50%  177.4 bp  41.3 bp  

Cyprus  BBB  4.081%  2.50%  188.2 bp  52.1 bp  

Italy  BBB  4.228%  2.50%  202.9 bp  66.8 bp  

Greece  BB+  4.347%  2.50%  214.8 bp  78.7 bp 


