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Στον τομέα της οικονομίας X.A.. 

Με θετικό πρόσημο για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα οι αγοραστές ξεκινούν με πλεονέκτημα το 2023. 
Από τις 929,79 μονάδες την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου έως τις 969,80 την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 
είναι ακριβώς αυτές οι 40 μονάδες, που κάνουν την διαφορά για το Χρηματιστήριο Αθηνών δημιουργώντας 
προσδοκίες για τη συνέχεια. 

Με αύξηση συναλλαγών 96,4% στα 93,88 εκατ. μέσο όρο, η άνοδος της δεύτερης εβδομάδος 
ήταν  ενδεικτική της-υπό προϋποθέσεις- συνέχισης της ανοδικής κίνησης. Με τα στοιχεία των πρώτων 
εννέα συνεδριάσεων να συνηγορούν υπέρ του θετικού ενδεχόμενου, καθώς η άνοδος αντιστοιχεί με την 
συνολική του 2022 και με τον Γενικό Δείκτη να φθάνει οριακά σε απόσταση από τα "υψηλά 2022" (973,27 
μον.) που είναι και "τοπική κορυφή" 8ετίας. 

Στα 1,1415 η μετοχή της Alpha Bank (+1,02%) με θετική μεταβολή 14,15% από την αρχή του έτους, στα 
1,588 με 10,43% της Πειραιώς, στα 1,15 με 9% της Eurobank και με 7,50% στα 4,028 ευρώ της Εθνικής 
(κατά σειρά απόδοσης). Συνεπικουρούμενος ο τραπεζικός από κλάδους αιχμής όπως της ενέργειας, των 
κατασκευών-υποδομών με τον FTSE25 στις 2.346,22 με 4,21% με μετοχές/εισηγμένης αυξημένης 
βαρύτητας σε πολυετή ή και ιστορικά υψηλά. 

Στις 2.384,15 το "τοπικό υψηλό" για τον δείκτη, με Motor Oil (23 ), Mytilineos (20,34), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
(11,50), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (2,02), Jumbo (16,78) αλλά και μόχλευση για τίτλους των Quest (5,38), AEGEAN 
(5,80), ΔΕΗ (7,12), ΤΙΤΑΝ (13,84) κ.α. από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση. 

 

Στον επιχειρηματικό τομέα 

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2022 για τον όμιλο Jumbo με τις πωλήσεις να ξεπερνούν ακόμη και τις 
προσδοκίες της διοίκησης. Συνολικά οι πωλήσεις του 2022 αυξήθηκαν κατά +14% περίπου σε σχέση με 
το 2021 και κατά +12% περίπου σε σχέση με το 2019, ενώ ο τελευταίος μήνας του έτους (Δεκέμβριος) 
έκλεισε για τον όμιλο Jumbo με εντυπωσιακό άλμα 22% περίπου στις πωλήσεις. σε σχέση με τον 
Δεκέμβριο του 2021. 

Ειδικότερα, στην Ελλάδα, τον Δεκέμβριο του 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς 
να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +15% περίπου σε σχέση με 
τον Δεκέμβριο του  2021. Συνολικά για το σύνολο του έτους 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής 
εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +14% περίπου σε σχέση με το 
2021. 



Διεθνείς Αγορές 

 

ΕΥΡΩΠΗ 

Κέρδη στις ευρωαγορές με τον ευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να πιάνει νέο υψηλό εννέα μηνών- αντίστοιχο 
του Απριλίου 2022. Ειδικότερα, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,52% στις 452 μονάδες, ο FTSE 100 
στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 0,64% στις 7.844 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε 
υψηλότερα 0,19% στις 15.086 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,69% στις 7.023 
μονάδες. Στο μεταξύ, η παραγωγή της ευρωζώνης αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον 
Νοέμβριο, καθώς η παραγωγή κεφαλαιουχικών και ενδιάμεσων αγαθών ενισχύθηκε, σύμφωνα με στοιχεία 
που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή που δείχνουν κάποια ανθεκτικότητα της οικονομίας του μπλοκ. Στην 
αγορά εμπορευμάτων, τo αργό WTI ενισχύεται 1,2% στα 79,91 δολάρια ανά βαρέλι και ο χρυσός 
σημειώνει άνοδο 0,8% στα 1.913 δολ./oz. Επιπλέον, το ευρώ κινείται χαμηλότερα 0,4% σε σχέση με το 
δολάριο στο 1,0813 δολ. 

 

 

Η.Π.Α 

Άνοδος στη Wall Street μετά τα εταιρικά αποτελέσματα αν και παραμένουν στο προσκήνιο οι ανησυχίες 
για τον κίνδυνο ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας. Ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,33% ή 112 μονάδες στις 
34.302, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,40% στις 3.999 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,71% 
στις 11.079 μονάδες. Στην εβδομάδα, ο Dow Jones κέρδισε 2%, ο S&P 500 2,7% και ο Nasdaq 4,8%. 
Στον βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των JP Morgan (+2,5%) και 
Caterpillar (+1,2%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Intel (-1,1%) και UnitedHealth 
(-0,9%). Παράλληλα, ανοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 
10ετές ενισχύθηκε κατά έξι μονάδες βάσης στο 3,50% και το 2ετές κινήθηκε υψηλότερα κατά εννέα 
μονάδες βάσης στο 4,22%. Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του αργού WTI σημείωσε άνοδο για έβδομη 
σερί μέρα, τούτη τη φορά κατά 1,9% στα 79,86 δολ. και η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε 1,2% στα 1.921 
δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε υψηλότερα 0,2% έναντι του ευρώ, στο 1,0829 
δολ. 



 

ΑΣΙΑ 

Ανοδικά κινούνται τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς η αισιοδοξία για το άνοιγμα της Κίνας 
αντισταθμίζει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο η Τράπεζα της Ιαπωνίας να περιορίσει την εξαιρετικά 
χαλαρή νομισματική της πολιτική. Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού της Ιαπωνίας, 
που αυξήθηκαν κατά 10,2% τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, έναντι αύξησης 
9,5% που περίμεναν οι αναλυτές. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ενισχύονταν κατά 
0,9% ενώ ο δείκτης Nikkei του Τόκιο καταγράφει πτώση 1,15% στις 25.820 μονάδες. Κέρδη 1,3% για τον 
Shanghai Composite στις 3.235 μονάδες, 1,87% για τον CSI στις 4.150 μονάδες, υψηλότερα κατά 0,86% 
ο ASX στις 7.605 μονάδες, κατά 0,6% ο Kospi στις 2.400 μονάδες, ενώ ο δείκτης Hang Seng κινείται 
οριακά στο «κόκκινο» στις 21.730 μονάδες. 

 

 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων έκλεισε το αργό πετρέλαιο την Παρασκευή, 
καταγράφοντας ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη με ώθηση από το «άνοιγμα της Κίνας». Στη Νέα Υόρκη, η τιμή 
του συμβολαίου του αργού παραδόσεως Φεβρουαρίου ενισχύθηκε 1,9% στα 79,8 δολάρια το βαρέλι. Για 
την εβδομάδα, το συμβόλαιο κατέγραψε άλμα 8,3%.  

 

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ   

Σε νέο υψηλό οκτώ μηνών έφτασε το ευρώ έναντι του δολαρίου την Κυριακή, διαπραγματεύοντας στο 
1,0874 δολάριο, εν μέσω των πιο πρόσφατων οικονομικών δεδομένων και της εκτίμησης ότι η 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να εφαρμόσει μια λιγότερο επιθετική νομισματική πολιτική 



στη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου. Στις σημερινές συναλλαγές, αλλάζει χέρια στο 1,0843 δολάριο, 
καταγράφοντας άνοδο 0,1%, ενώ η στερλίνα διατηρείται στο $1,223. 

 

 

ΟΜΟΛΟΓΑ 

 

 Rating 10Y Bond Bank Spread vs 

Country S&P Yield Rate Bund  T-Note  

Japan  A+  0.502%  -0.10%  -166.7 bp  -299.6 bp  

Switzerland  AAA  1.125%  1.00%  -104.4 bp  -237.3 bp  

Sweden  AAA  1.912%  2.50%  -25.7 bp  -158.6 bp  

Germany  AAA  2.169%  2.50%  0.0 bp  -132.9 bp  

France  AA  2.642%  2.50%  47.3 bp  -85.6 bp  

Finland  AA+  2.723%  2.50%  55.4 bp  -77.5 bp  

Belgium  AA  2.727%  2.50%  55.8 bp  -77.1 bp  

Austria  AA+  2.763%  2.50%  59.4 bp  -73.5 bp  

Singapore  AAA  2.841%  3.36%  67.2 bp  -65.7 bp  

Malta  A-  2.874%  2.50%  70.5 bp  -62.4 bp  

Canada  AAA  2.912%  4.25%  74.3 bp  -58.6 bp  

Norway  AAA  2.931%  2.75%  76.2 bp  -56.7 bp  

China  A+  2.970%  3.65%  80.1 bp  -52.8 bp  

Spain  A  3.175%  2.50%  100.6 bp  -32.3 bp  

Hong Kong  AA+  3.181%  4.75%  101.2 bp  -31.7 bp  



 Rating 10Y Bond Bank Spread vs 

Country S&P Yield Rate Bund  T-Note  

United 
Kingdom  

AA  3.349%  3.50%  118.0 bp  -14.9 bp  

South Korea  AA  3.366%  3.50%  119.7 bp  -13.2 bp  

United States  AA+  3.498%  4.50%  132.9 bp  0.0 bp  

Australia  AAA  3.602%  3.10%  143.3 bp  10.4 bp  

Croatia  BBB+  3.645%  2.50%  147.6 bp  14.7 bp  

Malaysia  A-  3.972%  2.75%  180.3 bp  47.4 bp  

Italy  BBB  4.004%  2.50%  183.5 bp  50.6 bp  

Cyprus  BBB  4.031%  2.50%  186.2 bp  53.3 bp  

New Zealand  AA+  4.107%  4.25%  193.8 bp  60.9 bp  

Greece  BB+  4.116%  2.50%  194.7 bp  61.8 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. 

 


