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Στον τομέα της οικονομίας X.A.. 

Με σημαντική άνοδο, ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του χρόνου και στην Αγορά Παραγώγων, με 
τις συναλλαγές να παρουσιάζουν οριακή αύξηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί 
μετοχών (5.485 συμβόλαια). Στα 4.401 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.404 στην αμέσως 
προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιανουάριος). Στα 6 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις 
(από 6 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος). Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής 
κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - 
(συνολικά 178, 141 για τον Ιανουάριο, 32 για τον Φεβρουάριο και 5 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για 
τον πρώτο μήνα 2.246), κινήθηκε μεταξύ 2.222,25 και 2.248 μονάδων. Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα 
διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 1, 1 για τον Μάρτιο 
και 0 για τον Ιούνιο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 641), κινήθηκε μεταξύ 641 και 641 μονάδων. 
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (27.000 Ελλάκτωρ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα 
ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank +0,30% (1.783), Eurobank (258), Πειραιώς (1.336), ΓΕΚ 
(308), MIG (120), Εθνική (610), ΔΕΗ (412), ΟΤΕ (114). Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια 
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί 
μετοχών σε: Alpha Bank +0,30% 140.460, Πειραιώς 47.606, Eurobank 16.269, MIG 19.682, ΔΕΗ 23.662, 
Εθνική 15.797. Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική 
κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank +0,30% 
58.611.562 τεμ., (από 58.611.562 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.470.786 τεμ. 
(2.320.786), Eurobank 34.337.617 τεμ. (34.337.617), ΟΠΑΠ 1.601.073 τεμ. (1.603.529), Εθνική 
10.126.361 τεμ. (10.086.361), ΟΤΕ 942.707 τεμ. (942.707), Πειραιώς 1.111.289 τεμ. (1.174.612). 

 

 

Στον επιχειρηματικό τομέα 

H ΟΠΑΠ +0,38% Α.Ε (η «ΟΠΑΠ +0,38%»), ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της εταιρεία, OPAP 
Investment Limited (η «OPAP Investment») μεταβίβασε σήμερα την μειοψηφική συμμετοχή της 36,75% 
στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας Kaizen Gaming Limited εκτός Ελλάδος και Κύπρου (η 
«Betano») στην εταιρεία Allwyn Investments Cyprus Limited  , μία εξ ολοκλήρου έμμεση θυγατρική της 
Allwyn International a.s., έναντι συνολικού ανταλλάγματος €74.243.013 (συμπεριλαμβανομένων των 
αναλογούντων καθαρών ταμειακών διαθεσίμων). Επιπρόσθετα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η OPAP 
Investment θα λάβει πληρωμές ποσοστού επί μελλοντικών κερδών (earnout payments), με βάση την 
επίδοση της Betano. Η ΟΠΑΠ +0,38% διατηρεί τη συνολική συμμετοχή της ύψους 84,49% και τον 
αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας Stoiximan Ltd και της δραστηριότητας διαδικτυακών τυχερών 
παιγνίων αυτής σε Ελλάδα και Κύπρο υπό το σήμα «Stoiximan». 



 

 

Διεθνείς Αγορές 

 

ΕΥΡΩΠΗ 

Η χειρότερη χρονιά από το 2018 για τον ευρωπαικό δείκτη Stoxx 600 καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία, η 
σφικτή νομισματική πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών και ο υψηλός πληθωρισμός είχαν αρνητικό 
αντίχτυπο στις αγορές. O ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 1,27% στις 424 μονάδες, ο FTSE 100 
στο Λονδίνο σημείωσε πτώση 0,81% στις 7.451 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε 
χαμηλότερα 1,05% στις 13.923 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 1,52% στις 6.473 
μονάδες. Συνολικά, ο Stoxx 600 «βούλιαξε» 13,2% το 2022 καταγράφοντας την χειρότερη επίδοση από το 
2018 όταν ο δείκτης είχε υποχωρήσει 13,24%. Υπενθυμίζεται ότι το 2021 ο Stoxx 600 είχε σημειώσει 
«άλμα» 22,5%. Στο μεταξύ, οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησαν για τέταρτο 
μήνα, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι μπορεί τώρα να βρίσκεται σε εξέλιξη μια βαθύτερη πτώση. Η 
Nationwide Building Society δήλωσε ότι τα κόστη ακινήτων μειώθηκαν κατά 0,1% τον Δεκέμβριο, 
σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη πτώση από το 2008, στα τέλη δηλαδή της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης. Για το 2022 συνολικά, η Nationwide υποστηρίζει ότι οι τιμές των ακινήτων ήταν 2,8% 
υψηλότερες από εκείνες στο τέλος του περασμένου έτους, περίπου το ένα τρίτο του ρυθμού ανάπτυξης το 
2021. Η μέση τιμή ενός σπιτιού τον Δεκέμβριο έπεσε στις 262.068 £ στερλίνες. Στην αγορά 
εμπορευμάτων, τo αργό WTI ενισχύεται 0,8% στα 78,19 δολάρια ανά βαρέλι ενώ ο χρυσός σημειώνει 
πτώση 0,3% στα 1.820 δολ./oz. Παράλληλα, το ευρώ κινείται υψηλότερα 0,2% σε σχέση με το δολάριο 
στο 1,0687 δολ. 

 

 

 

Η.Π.Α 

Χαμηλότερα κινούνται οι αμερικανικές μετοχές στην τελευταία συνεδρίαση του 2022 με τους δείκτες να 
οδεύουν στις μεγαλύτερες ετήσιες απώλειες από το 2008. O Dow Jones διολισθαίνει 0,5% στις 33.064 



μονάδες, ο Nasdaq κινείται 0,94% χαμηλότερα στις 10.382 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημειώνει πτώση 
0,57% στις 3.827 μονάδες.  Την Πέμπτη ο Nasdaq πραγματοποίησε άλμα 2,6% και ο S&P 500 ενισχύθηκε 
1,8%, ενώ ο Dow Jones κινήθηκε 1,05% υψηλότερα.  Για την εβδομάδα, οι Dow και S&P 500 βρίσκονται 
οριακά υψηλότερα, ενώ ο Nasdaq οδεύει σε ήπια πτώση. Και οι τρεις δείκτες ετοιμάζονται να κλείσουν 
τον Δεκέμβριο με απώλειες μετά από δύο μήνες ανόδου.  Ο δείκτης «φόβου» VIX, ο οποίος καταγράφει τη 
μεταβλητότητα στις μετοχές του S&P 500, σημειώνει άνοδο 3% στις 22 μονάδες.  Από τα οικονομικά νέα 
της ημέρας, ο δείκτης Chicago PMI, ενισχύθηκε στις 44,9 μονάδες από 37,2 τον Νοέμβριο. Οποιαδήποτε 
μέτρηση κάτω από τις 50 μονάδες καταδεικνύει συρρίκνωση του κλάδου. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 
του δείκτη στις 40 μονάδες. Στα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο διολισθαίνει 0,1% στα 78,5 δολάρια το 
βαρέλι, ενώ ο χρυσός κινείται 0,04% υψηλότερα στα 1.826 δολάρια ανά ουγκιά. Στην αγορά 
συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί έναντι του ευρώ, του γεν και της βρετανικής λίρας. Η ισοτιμία με το 
ευρωπαϊκό νόμισμα διαμορφώνεται στο 1,069 δολ./ευρώ. Στα ομόλογα, η απόδοση του αμερικανικού 
10ετούς ομολόγου κινείται 6 μονάδες βάσης στο 3,88%. 

 

 

ΑΣΙΑ 

Ανοδικά κινήθηκαν οι ασιατικές μετοχές με τους επενδυτές να επιθυμούν να κλείσουν τη χρονιά με μια 
αισιόδοξη νότα, μετά και τη δημοσιοποίηση στοιχείων από τις ΗΠΑ που έδειξαν πως η επιθετική 
νομισματική πολιτική της Fed βάζει φρένο στις πληθωριστικές πιέσεις, παρά τις ανησυχίες για την 
αύξηση των κρουσμάτων Covid στην Κίνα. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας κινείται 
0,71% ενώ ο δείκτης Nikkei του Τόκιο σταθεροποιείται στις 26.111 μονάδες. Από την αρχή του έτους, 
πάντως, ο MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας καταγράφει απώλειες 19%, την χειρότερη επίδοση από 
το 2008, όπως επισημαίνει το Reuters. Υψηλότερα κατά 0,6% ο Shanghai Composite στις 3.091 μονάδες, 
κατά 0,6% ο CSI στις 3.879 μονάδες, κατά 0,4% ο Hang Seng στις 19.819 μονάδες και κατά 0,34% ο 
ASX στις 7.221 μονάδες. Το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας παρέμεινε κλειστό λόγω αργίας.   

 

 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 



Υψηλότερα κινήθηκε ο χρυσός την Παρασκευή κλείνοντας το τρίμηνο με κέρδη 9%, τα υψηλότερα από 
τον Ιούνιο του 2020.  Η τιμή του συμβολαίου του χρυσού ενισχύθηκε 0,2% στα 1.828 δολάρια ανά 
ουγκιά.  Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο των τελευταίων έξι περίπου μηνών. 

 

 

 

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ   

Μικρή υποχώρηση 0,16% σημειώνει δείκτης του δολαρίου έναντι έξι βασικών νομισμάτων στις διεθνείς 
αγορές συναλλάγματος λίγα 24ωρα πριν την αλλαγή του χρόνου.  Το αμερικανικό νόμισμα έχει κερδίσει 
περισσότερο από 8% κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά έχασε περισσότερο από 7% αυτό το τρίμηνο λόγω 
προσδοκιών ότι η Fed μπορεί να μην να αυξήσει τα επιτόκια τόσο υψηλά όσο πίστευαν οι αναλυτές 
αρχικά. Η στερλίνα είναι έτοιμη να καταγράψει τη χειρότερη επίδοσή της έναντι του δολαρίου από το 
2016, όταν η Βρετανία ψήφισε να αποχωρήσει από την Ευρώπη Ενωση. Κινείται στα 1,2063 δολάρια, 
σημειώνοντας οριακή ημερήσια πτώση 0,09%. Από την αρχή του 2022 έχει χάσει 11%. Το γεν ενισχύθηκε 
σε υψηλό 10 ημερών στα 131,72 ανά δολάριο, αλλά η υπερβολικά χαλαρή πολιτική της Τράπεζας της 
Ιαπωνίας έχει τραβήξει 13% χαμηλότερα την ισοτιμία του ιαπωνικού νομίσματος φέτος, τη χειρότερη 
επίδοσή της από το 2013. Το ευρώ παρέμεινε σταθερό στα 1,0669 δολάρια και πάει για πτώση 6% σε 
ετήσια βάση. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών να δαμάσουν τον 
πληθωρισμό θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οικονομική επιβράδυνση τις οικονομίες. 

 

 

ΟΜΟΛΟΓΑ 

 Rating 10Y Bond Bank Spread vs 

Country S&P Yield Rate Bund  T-Note  

Japan  A+  0.408%  -0.10%  -216.6 bp  -347.1 bp  

Switzerland  AAA  1.600%  1.00%  -97.4 bp  -227.9 bp  

Sweden  AAA  2.339%  2.50%  -23.5 bp  -154.0 bp  



 Rating 10Y Bond Bank Spread vs 

Country S&P Yield Rate Bund  T-Note  

Germany  AAA  2.574%  2.50%  0.0 bp  -130.5 bp  

Denmark  AAA  2.819%  1.75%  24.5 bp  -106.0 bp  

China  A+  2.879%  3.65%  30.5 bp  -100.0 bp  

Netherlands  AAA  2.915%  2.50%  34.1 bp  -96.4 bp  

France  AA  3.113%  2.50%  53.9 bp  -76.6 bp  

Belgium  AA  3.199%  2.50%  62.5 bp  -68.0 bp  

Austria  AA+  3.201%  2.50%  62.7 bp  -67.8 bp  

Norway  AAA  3.223%  2.75%  64.9 bp  -65.6 bp  

Canada  AAA  3.316%  4.25%  74.2 bp  -56.3 bp  

Israel  AA-  3.582%  3.25%  100.8 bp  -29.7 bp  

Portugal  BBB+  3.596%  2.50%  102.2 bp  -28.3 bp  

Hong Kong  AA+  3.644%  4.75%  107.0 bp  -23.5 bp  

Spain  A  3.661%  2.50%  108.7 bp  -21.8 bp  

United Kingdom AA  3.669%  3.50%  109.5 bp  -21.0 bp  

Croatia  BBB+  3.726%  2.50%  115.2 bp  -15.3 bp  

United States  AA+  3.879%  4.50%  130.5 bp  0.0 bp  

Australia  AAA  4.053%  3.10%  147.9 bp  17.4 bp  

Cyprus  BBB  4.111%  2.50%  153.7 bp  23.2 bp  

Greece  BB+  4.609%  2.50%  203.5 bp  73.0 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. 

 


